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την «Προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για το
πολυετε΄ς προ΄γραµµα πλαι΄σιο 2002-2006 δρα΄σεων ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης
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C 260/1

II
(Προπαρασκευαστικε΄ς πρα΄ξεις)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την οδηγι΄α 97/68/ΕΚ για την προσε΄γγιση των
΄ ν των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν σχετικα΄ µε τα ληπτε΄α µε΄τρα κατα΄ της εκποµπη΄ς αερι΄ων και σωµατιδιακω
΄ν
νοµοθεσιω
ρυ΄πων προερχο΄µενων απο΄ κινητη΄ρες εσωτερικη΄ς καυ΄σης που τοποθετου΄νται σε µη οδικα΄ κινητα΄
µηχανη΄µατα.»
(2001/C 260/01)
Στις 15 Ιανουαρι΄ου 2001 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Ενιαι΄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 Ιουνι΄ου 2001 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. P. Barros Vale.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου 2001), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, υιοθε΄τησε µε 94 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 ψη΄φο κατα΄ και 2 αποχε΄ς την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄

1.1.
Η ΟΚΕ υποδε΄χεται ευνοϊκα΄ την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς
για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 97/68/ΕΚ για τη «διευ΄ρυνση
του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς της ισχυ΄ουσας οδηγι΄ας στις εκποµπε΄ς
που προε΄ρχονται απο΄ οχη΄µατα ανα΄φλεξης δια συµπιε΄σεως που
χρησιµοποιου΄νται σε µη οδικα΄ κινητα΄ µηχανη΄µατα, ω΄στε να
περιληφθου΄ν και µικροι΄ κινητη΄ρες δι' αναφλε΄ξεως. Θα συµβα΄λει
στην υλοποι΄ηση στο΄χων σχετικω΄ν µε την ποιο΄τητα του αε΄ρος ο΄σον
αφορα΄ το σχηµατισµο΄ ο΄ζοντος».

1.2.
Η παρου΄σα οδηγι΄α περιλαµβα΄νει µο΄νο κινητη΄ρες συµπι΄εσης ισχυ΄ος ανω΄τερης των 18 kW και µη ανω΄τερους των 560 kW.
Περιλαµβα΄νει ο΄ρια για τις εκποµπε΄ς µονοξειδι΄ου του α΄νθρακα,
οξειδι΄ων του αζω΄του, υδρογονανθρα΄κων και σωµατιδι΄ων, εξυπακουο΄µενου ο΄τι οι δια΄φορες οριακε΄ς αξι΄ες εφαρµο΄ζονται σε δυ΄ο
φα΄σεις — η πρω΄τη φα΄ση α΄ρχισε να ισχυ΄ει το 1999 και η δευ΄τερη
αρχι΄ζει να ισχυ΄ει µεταξυ΄ 2000 και 2003 σε συνα΄ρτηση µε την
ισχυ΄ του κινητη΄ρα. Για λο΄γους που συνδε΄ονται µε τη µεγα΄λη

σηµασι΄α των κινητη΄ρων συµπι΄εσης στο σχηµατισµο΄ της ρυ΄πανσης
του περιβα΄λλοντος και την πολυ΄ µεγα΄λη κατανα΄λωση καυσι΄µων, η
οδηγι΄α 97/68/ΕΚ προε΄βη στη ρυ΄θµιση΄ τους ενω΄ α΄φησε για
αργο΄τερα τους µικρου΄ς κινητη΄ρες µε ελεγχο΄µενη ανα΄φλεξη (δια
σπινθη΄ρος). Η πε΄µπτη αιτιολογικη΄ σκε΄ψη της οδηγι΄ας προβλε΄πει
την επε΄κταση της οδηγι΄ας στους κινητη΄ρες βενζι΄νης που προορι΄ζονται για κινητη΄ρες ισχυ΄ος µικρο΄τερης των 19 kW.

1.3.
Με την παρου΄σα προ΄ταση η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να
επιδιω΄ξει την βελτι΄ωση της ποιο΄τητας του αε΄ρα καθορι΄ζοντας
κανο΄νες και µεθο΄δους δοκιµω΄ν για τα ανω΄τατα ο΄ρια εκποµπω΄ν
αερι΄ων των κινητη΄ρων ισχυ΄ος κατω΄τερης των 19 kW. Η ΄ενταξη
΄ ν κινητη΄ρων βενζι΄νης
στο συ΄στηµα της οδηγι΄ας αυτω΄ν των µικρω
ανταποκρι΄νεται στις ιδε΄ες που εκτι΄θενται στην πε΄µπτη αιτιολογικη΄
σκε΄ψη της οδηγι΄ας 97/68/ΕΚ. Η ΄ενταξη µεθο΄δων δοκιµη΄ς που
αποβλε΄πει στον καθορισµο΄ ανω΄τατων ορι΄ων εκποµπω΄ν διε΄πεται
απο΄ την ΄ελλειψη ειδικω΄ν προτυ΄πων ΙSO και επειδη΄ θεωρει΄ται ο΄τι η
ρυ΄θµιση που επισυνα΄πτεται στην προ΄ταση περι΄ τροποποι΄ησης της
οδηγι΄ας συνιστα΄ το πλε΄ον κατα΄λληλο µε΄σο, αλλα΄ και το πλε΄ον
ταχυ΄ για τη θε΄σπιση µιας ρυ΄θµισης των δοκιµω΄ν στον τοµε΄α αυτο΄.

C 260/2

EL

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

2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
2.1.
Η Επιτροπη΄, ελλει΄ψει µελετω΄ν σχετικα΄ µε την αναλογι΄α
κο΄στους-αποτελεσµατικο΄τητας του προγρα΄µµατος Αuto-Oil II για
τους κινητη΄ρες µε ανα΄φλεξη που προορι΄ζονται για µη οδικα΄
µηχανη΄µατα, στηρι΄ζεται στα δεδοµε΄να που προε΄κυψαν απο΄ µελε΄τες
µεγα΄λης ΄εκτασης που πραγµατοποιη΄θηκαν «για τα περιβαλλοντικα΄
πλεονεκτη΄µατα των προτυ΄πων που υιοθετη΄θηκαν, τις επιπτω΄σεις
τους στις εκποµπε΄ς και στο κο΄στος τους στις ΗΠΑ». Υποτι΄θεται
ο΄τι η σχε΄ση κο΄στους-αποτελεσµατικο΄τητας που χρησιµοποιει΄ται
κατα΄ την αµερικανικη΄ ρυθµιστικη΄ διεργασι΄α αντανακλα΄ και τις
συνθη΄κες που επικρατου΄ν στην Ευρω΄πη. Οι αµερικανικε΄ς εκτιµη΄σεις
βασι΄ζονταν στην υπο΄θεση ο΄τι η νοµοθεσι΄α δεν θα προσαρµο΄ζονταν
παρα΄ µο΄νο στις ΗΠΑ. Επι΄σης βασι΄ζονταν στην υπο΄θεση ο΄τι
οι ευρωπαι΄οι κατασκευαστε΄ς, που παρα΄γουν κινητη΄ρες για µια
παγκο΄σµια αγορα΄, οφει΄λουν να καταστρω΄σουν και κατασκευα΄σουν
κινητη΄ρες που ανταποκρι΄νονται στα αµερικανικα΄ προ΄τυπα, α΄σχετα
απο΄ την ευρωπαϊκη΄ νοµοθεσι΄α. Τε΄λος, για τους ευρωπαι΄ους
κατασκευαστε΄ς που δεν παρα΄γουν για την παγκο΄σµια αγορα΄,
συνιστω΄νται α΄λλες διευθετη΄σεις, π.χ. «µια παρε΄κταση της προθεσµι΄ας υλοποι΄ησης».
2.2.

Προβλη΄µατα σχετικα΄ µε τις νε΄ες προαιρετικε΄ς διοικητικε΄ς
χαρακτηριστικε΄ς διαδικασι΄ες

Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς περιλαµβα΄νει χαρακτηριστικε΄ς διαδικασι΄ες για την πιστοποι΄ηση των κινητη΄ρων στη Φα΄ση ΙΙ. Ο τυ΄πος της
διεργασι΄ας ΄εγκρισης που συνηθι΄ζεται στην ΕΕ ει΄ναι η προ΄τυπη
διαδικασι΄α για την Φα΄ση Ι, ο΄πως και για τη Φα΄ση ΙΙ. Πα΄ντως, ΄ενα
συ΄στηµα που χρησιµοποιει΄ται επιτυχω΄ς στις ΗΠΑ θα λειτουργει΄
ως εναλλακτικη΄ λυ΄ση για τους κατασκευαστε΄ς κινητη΄ρων· φε΄ρει το
ο΄νοµα «εθελου΄σιο συ΄στηµα αντιστα΄θµισης και επιφυ΄λαξης για τις
εκποµπε΄ς». Η εφαρµογη΄ του θα ει΄ναι περισσο΄τερο περι΄πλοκη στην
ΕΕ λο΄γω του αριθµου΄ (15) των κρατω΄ν µελω΄ν, αλλα΄ αν σχεδιασθει΄
καταλλη΄λως θα καταστει΄ δυνατη΄ η επι΄τευξη των στο΄χων του.
Παραδει΄γµατος χα΄ρη, ο παραγωγο΄ς κινητη΄ρων θα µπορει΄ να
περιορι΄ζεται στις αρχε΄ς ενο΄ς και µο΄νο κρα΄τους µε΄λους ο΄ταν
επιθυµει΄ να τοποθετη΄σει τα προ΄τυπα΄ του στην κοινοτικη΄ αγορα΄
υποκει΄µενος στο «εθελου΄σιο συ΄στηµα αντιστα΄θµισης και επιφυ΄λαξης για τις εκποµπε΄ς».
Για να αντισταθµιστει΄ το ο΄φελος που οι κατασκευαστε΄ς κινητη΄ρων,
που προκαλου΄ν περισσο΄τερη ρυ΄πανση, µπορει΄ να ΄ελκουν απο΄ το
συ΄στηµα, οι παραγωγοι΄ που εργα΄ζονται συ΄µφωνα µε την προ΄τυπη
διαδικασι΄α ΄εγκρισης των κινητη΄ρων τους µπορου΄ν να επικαλου΄νται
την εξαι΄ρεση που θεσπι΄ζεται για τις µικρε΄ς οικογε΄νειες κινητη΄ρων.
Ελπι΄ζεται ο΄τι οι µελε΄τες που θα πραγµατοποιη΄σει η Επιτροπη΄
στο θε΄µα αυτο΄, που εξαγγε΄λλονται στο παρα΄ρτηµα ΧΙΙ, θα
διευκρινι΄σουν τη δυνατο΄τητα εφαρµογη΄ς του συστη΄µατος στην ΕΕ.
2.3.
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3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Ενο΄ψει της διαφορετικη΄ς κατα΄στασης της τεχνολογι΄ας
σχετικα΄ µε τη δυνατο΄τητα εφαρµογη΄ς των λυ΄σεων στους κινητη΄ρες 2Τ και 4Τ· ενο΄ψει του γεγονο΄τος ο΄τι ει΄ναι συ΄νηθες οι
κατασκευαστε΄ς κινητη΄ρων να παρα΄γουν αυτε΄ς τις µονα΄δες για
τους κατασκευαστε΄ς µηχανηµα΄των στα οποι΄α συναρµολογου΄νται·
ενο΄ψει του γεγονο΄τος ο΄τι οι κατασκευαστε΄ς αυτω΄ν των µικρω΄ν
κινητη΄ρων παρα΄γουν, γενικα΄, κινητη΄ρες και για τα οδικα΄ µηχανη΄µατα, ει΄ναι δικαιολογηµε΄νη η καθιε΄ρωση στην αγορα΄ κινητη΄ρων
µηχανισµω΄ν ενδια΄µεσης επανεξε΄τασης µεταξυ΄ των ηµεροµηνιω΄ν
στο΄χων, για να επιβεβαιωθει΄ η υ΄παρξη στην αγορα΄ κινητη΄ρων που
ει΄ναι συµβατοι΄ µε την προτεινο΄µενη ρυ΄θµιση, τους οποι΄ους θα
µπορου΄ν να διαθε΄τουν οι κατασκευαστε΄ς φορητω΄ν µηχανηµα΄των.

3.2.
Η ανησυχι΄α που εκφρα΄ζεται στην προηγου΄µενη
παρα΄γραφο εντει΄νεται απο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η προτεινο΄µενη ρυ΄θµιση
βασι΄ζεται σε µεθο΄δους δοκιµη΄ς που καθορι΄ζονται απο΄ κοινου΄ στην
προ΄ταση τροποποι΄ησης της οδηγι΄ας και επαναλαµβα΄νουν τη
διατυ΄πωση της ΄διας
ι
της οδηγι΄ας.

3.3.
Ει΄ναι σκο΄πιµο να εξετασθει΄ η δυνατο΄τητα εφαρµογη΄ς
της «εθελου΄σιας διαδικασι΄ας αντιστα΄θµισης και επιφυ΄λαξης των
πιστω΄σεων εκποµπη΄ς» ενο΄ψει της προβλε΄ψιµης πολυπλοκο΄τητας
απο΄ πλευρα΄ς γραφειοκρατι΄ας και διοι΄κησης.

4. Τελικε΄ς παρατηρη΄σεις

4.1.
Ει΄ναι σκο΄πιµο να εγκριθει΄ η αρχη΄ της περιβαλλοντικη΄ς
ανησυχι΄ας που εµπνε΄ει την υπο΄ εξε΄ταση προ΄ταση, αφου΄ ληφθου΄ν
υπο΄ψη οι προβλε΄ψιµες δυσκολι΄ες απο΄ τεχνικη΄ς και βιοµηχανικη΄ς
πλευρα΄ς και οι δυσκολι΄ες εφαρµογη΄ς και εποπτει΄ας του σεβασµου΄
των προτυ΄πων.

4.2.
Εφο΄σον το΄σο οι φορητοι΄εξοπλισµοι΄ο΄σο και οι µη φορητοι΄
δεν αποτελου΄ν αντικει΄µενο καταχω΄ρισης, το συ΄στηµα ελε΄γχου
εξαρτα΄ται απο΄ τη διαδικασι΄α παραλαβη΄ς, πρα΄γµα που σηµαι΄νει ο΄τι
πρε΄πει να αναµε΄νεται µια πολυπλοκο΄τητα µητρω΄ων και αρχει΄ων,
ιδιαι΄τερα στα καθεστω΄τα πιστω΄σεων εκποµπω΄ν και σ' εκει΄να ο΄που
ο κατασκευαστη΄ς του κινητη΄ρα και του µηχανη΄µατος, στο οποι΄ο
συναρµολογει΄ται, δεν συµπι΄πτουν.

Τεχνολογικη΄ δια΄κριση κινητη΄ρων 2Τ/4Τ

Η Επιτροπη΄ λαµβα΄νει ως βα΄ση την αρχη΄ ο΄τι ο διαχωρισµο΄ς των
κινητη΄ρων της κατηγορι΄ας S (µικροι΄ κινητη΄ρες ισχυ΄ος κατω΄τερης
των 19 kW) µεταξυ΄ των κατηγοριω΄ν «φορητοι΄ κινητη΄ρες» και «µη
φορητοι΄ κινητη΄ρες», συµπι΄πτει µε φυσικο΄ τρο΄πο µε το διαχωρισµο΄
µεταξυ΄ των κινητη΄ρων 2Τ και των κινητη΄ρων 4Τ, λο΄γος για τον
οποι΄ο αποφευ΄γει κα΄θε αναφορα΄ στην τεχνικη΄ λυ΄ση 2Τ/4Τ και
περιορι΄ζεται στην υποδιαι΄ρεση σε κατηγορι΄ες κυλινδρισµου΄ για
δυ΄ο κατηγορι΄ες: κινητη΄ρες για φορητα΄ µηχανη΄µατα/κινητη΄ρες για
µη φορητα΄ µηχανη΄µατα.

4.3.
Μι΄α α΄λλη δυσχε΄ρεια στην εφαρµογη΄ του «εθελου΄σιου
συστη΄µατος αντιστα΄θµισης και επιφυ΄λαξης εκποµπω΄ν» προε΄ρχεται
απο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι ΄ενας κινητη΄ρας, που καλυ΄πτει τις απαιτη΄σεις
της ΄εγκρισης ο΄ταν η πιστοποι΄ηση της συµβατο΄τητας ζητει΄ται απο΄
κατασκευαστε΄ς κινητη΄ρων, µπορει΄ να µην τις καλυ΄πτει ο΄ταν ο
κατασκευαστη΄ς του µηχανη΄µατος που χρησιµοποιει΄ αυτο΄ τον
κινητη΄ρα καθιερω΄νει τροποποιη΄σεις στην εισαγωγη΄ του αε΄ρα,
τροφοδοσι΄α σε καυ΄σιµο και συ΄στηµα διαφυγη΄ς (για την προσαρµογη΄ της σχετικη΄ς µηχανη΄ς) και µεταβα΄λλει, συνεπω΄ς, τους ο΄ρους
λειτουργι΄ας του κινητη΄ρα και των αρχικω΄ν εκποµπω΄ν του.
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5. Συµπερα΄σµατα

C 260/3

για την εφαρµογη΄ τους στα παραρτη΄µατα της προ΄τασης οδηγι΄ας
αξι΄ζουν την υποστη΄ριξη της ΟΚΕ.

5.1.
Η ΟΚΕ χαι΄ρει για την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς που ΄εχει σαν
σκοπο΄ να µειω΄σει τη ρυ΄πανση που προκαλει΄ται απο΄ κινητη΄ρες
εσωτερικη΄ς καυ΄σης που προορι΄ζονται για µη οδικα΄ κινητα΄ µηχανη΄µατα.
5.2.
Ο ευ΄λογος χαρακτη΄ρας των τιµω΄ν που καθορι΄ζονται για
τις εκποµπε΄ς των κινητη΄ρων και οι ηµεροµηνι΄ες που προβλε΄πονται

5.3.
Ενο΄ψει των σκε΄ψεων σχετικα΄ µε την «εθελου΄σια διαδικασι΄α
αντιστα΄θµισης και επιφυ΄λαξης των πιστω΄σεων εκποµπω΄ν», η λυ΄ση
αυτη΄ δεν πρε΄πει να χρησιµοποιηθει΄για περισσο΄τερα απο΄ 10 χρο΄νια.
Εν συνεχει΄α επιβα΄λλεται ο΄πως οι εκποµπε΄ς απο΄ µηχανη΄µατα
υποβα΄λλονται σε ο΄ρια που εκφρα΄ζονται ποσοτικω΄ς µε σαφη΄ τρο΄πο.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
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 απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για το πολυετε΄ς
προ΄γραµµα πλαι΄σιο 2002-2006 δρα΄σεων ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και επι΄δειξης της
΄ ρου της ΄ερευνας», και
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, µε σκοπο΄ την υλοποι΄ηση του ευρωπαϊκου΄ χω

—

την «Προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για το πολυετε΄ς προ΄γραµµα-πλαι΄σιο 2002-2006
δραστηριοτη΄των ΄ερευνας και εκπαι΄δευσης της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας Ατοµικη΄ς Ενε΄ργειας
΄ ρου για την ΄ερευνα»
(Ευρατοµ), µε σκοπο΄ την υλοποι΄ηση του ευρωπαϊκου΄ χω
(2001/C 260/02)

Στις 30 Απριλι΄ου 2001, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 166, παρα΄γραφος 1 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 τις ανωτε΄ρω προτα΄σεις.
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 Ιουνι΄ου 2001, µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση των κ.κ.
Bernabei και Wolf.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου 2001), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
στο΄χο για την περι΄οδο µετα΄ το 6oΠΠ (6o προ΄γραµµαπλαι΄σιο) και την προ΄σκληση των κρατω΄ν µελω΄ν και της
βιοµηχανι΄ας να ενεργη΄σουν ανα΄λογα απο΄ µε΄ρους των·

1. Περι΄ληψη

1.1.
Η ΟΚΕ συνοψι΄ζει στην παρου΄σα γνωµοδο΄τηση τις λεπτοµερει΄ς αναλυ΄σεις και τα συµπερα΄σµατα που περιγρα΄φονται στο
κει΄µενο που ακολουθει΄ και που απορρε΄ουν απο΄ τους στρατηγικου΄ς
στο΄χους που αποφασι΄στηκαν, για παρα΄δειγµα, στη Λισαβω΄να και
τη Στοκχο΄λµη, και προτει΄νει τα εξη΄ς:
—

την αυ΄ξηση κατα΄ 50 % περι΄που του συνολικου΄ προϋπολογισµου΄ της Κοινο΄τητας για τις δρα΄σεις ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς
ανα΄πτυξης και επι΄δειξης (ΕΤΑ&Ε), ως µεσοπρο΄θεσµο πολιτικο΄

—

την ανακατανοµη΄ ορισµε΄νων ειδικω΄ν χρηµατοοικονοµικω΄ν
πο΄ρων που προβλε΄πονται για το 6oΠΠ, σε συνδυασµο΄ µε
µικρη΄ αυ΄ξηση του προϋπολογισµου΄ (απο΄ 17 500 δισεκατοµµυ΄ρια ευρω΄ σε 18 930 δισεκατοµµυ΄ρια ευρω΄)·

—

τη διασφα΄λιση της συνε΄χισης του υφιστα΄µενου προγρα΄µµατος για τις δρα΄σεις ΕΤΑ&Ε και την ελαχιστοποι΄ηση των
κινδυ΄νων που ΄εχουν σχε΄ση µε την εισαγωγη΄ νε΄ων δοµω΄ν και
µε΄σων που δεν ΄εχουν δοκιµαστει΄·
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—

την παρα΄λληλη εφαρµογη΄ των υφιστα΄µενων και των προτεινο΄µενων µε΄σων για το 6oΠΠ: αυτα΄ πρε΄πει να αποτελε΄σουν
στοιχει΄α που θα επιλεγου΄ν µε ευε΄λικτο τρο΄πο, στο πλαι΄σιο
µιας προσε΄γγισης «απο΄ τη βα΄ση προς τα πα΄νω», και θα
αναπτυχθου΄ν ανα΄λογα µε τις ανα΄γκες των µεµονωµε΄νων
στοιχει΄ων των διαφο΄ρων θεµατικω΄ν δρα΄σεων·

—

την αναδια΄ρθρωση του 6ουΠΠ γυ΄ρω απο΄ τρεις κυ΄ριους
στο΄χους, ο΄πως προ΄τεινε η Επιτροπη΄, αλλα΄ µε τις εξη΄ς
τροποποιη΄σεις: ο πρω΄τος στο΄χος πρε΄πει να περιλαµβα΄νει
τις µακροπρο΄θεσµες θεµατικε΄ς προτεραιο΄τητες/δρα΄σεις, ο
δευ΄τερος στο΄χος τα βραχυπρο΄θεσµα και µεσοπρο΄θεσµα
σχε΄δια και ο τρι΄τος στο΄χος τις µο΄νιµες δραστηριο΄τητες·

—

την αναδια΄ρθρωση των τριω΄ν στο΄χων γυ΄ρω απο΄ πε΄ντε ειδικε΄ς
δε΄σµες δρα΄σεων:
—

—

—

—

—

µακρο/µεσοπρο΄θεσµους
(θεµατικε΄ς δρα΄σεις)

στο΄χους

—

την ανα΄πτυξη νε΄ων µε΄σων µε βα΄ση τις κυ΄ριες αρχε΄ς της
διαφα΄νειας και της ΄σης
ι
προ΄σβασης, ου΄τως ω΄στε να αποφευχθου΄ν τα «στεγανα΄», οι µη ουδε΄τερες επιµε΄ρους προσκλη΄σεις
και η απορρο΄φηση ο΄λων των χρηµατοοικονοµικω΄ν πο΄ρων
µο΄νο µε΄σω λι΄γων σχεδι΄ων και δικτυ΄ων µεγα΄λης κλι΄µακας·

—

την εναρµο΄νιση του κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος µε τα δια΄φορα
εθνικα΄ προγρα΄µµατα, µε΄σω της εισαγωγη΄ς επαρκου΄ς αριθµου΄
κατα΄λληλων οργα΄νων και σχετικω΄ν επιστηµονικω΄ν/τεχνικω΄ν
συµβουλευτικω΄ν οµα΄δων, αλλα΄

—

αποφευ΄γοντας ταυτο΄χρονα τον αποκλεισµο΄ νε΄ων ιδεω΄ν και
επιλογω΄ν και περιορι΄ζοντας την ποικιλι΄α των στο΄χων και
µε΄σων της ΕΤΑ&Ε σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος χωριστα΄·

—

την εστι΄αση της προσοχη΄ς στις µακροπρο΄θεσµες ερευνητικε΄ς
δραστηριο΄τητες αιχµη΄ς, περιλαµβανοµε΄νων των επιχειρη΄σεων
αυτου΄ των ει΄δους και των ΜΜΕ·

—

την επιση΄µανση της ανα΄γκης να υπερβει΄ τα σηµερινα΄ επι΄πεδα
η συµµετοχη΄ των ΜΜΕ στο 6οΠΠ, κυρι΄ως µε΄σω της
ανα΄ληψης δρα΄σεων ερευνητικη΄ς συνεργασι΄ας και συλλογικη΄ς
΄ερευνας (επιχορη΄γηση 700 δισεκατοµµυ΄ρια ευρω΄)·

—

τη σαφη΄νεια σχετικα΄ µε τα βιοµηχανικα΄ δικαιω΄µατα και τα
δικαιω΄µατα πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας (∆ΠΙ) για τις δραστηριο΄τητες στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 169 και την ΄εναρξη εθνικω΄ν
προγραµµα΄των· θα µπορου΄σαν να ληφθου΄ν υπο΄ψη µε΄σα
ο΄πως, για παρα΄δειγµα, η εκπο΄νηση «κοινη΄ς δη΄λωσης προθε΄σεων» µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν που συµµετε΄χουν·

—

τη στη΄ριξη του σχεδιασµου΄, της ανα΄πτυξης και της λειτουργι΄ας ερευνητικω΄ν υποδοµω΄ν ως αναπο΄σπαστο στοιχει΄ο του
Ευρωπαϊκου΄ Χω΄ρου για την 'Ερευνα (ΕΧΕ)·

—

το συνδυασµο΄ νε΄ων µε΄σων µε α΄λλα κοινοτικα΄ µε΄σα, ο΄πως
ει΄ναι τα ∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α, µε στο΄χο τη στη΄ριξη της
διακρατικη΄ς περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης των οµα΄δων, δικτυ΄ων
η΄ υποδοµω΄ν·

—

την ενθα΄ρρυνση της τα΄σης — η οποι΄α εκφρα΄ζεται µε τα νε΄α
µε΄σα — αποκε΄ντρωσης και ενδυνα΄µωσης της αυτο΄νοµης
οργα΄νωσης και της αυτο΄νοµης διοι΄κησης, καθω΄ς και τη
µεταφορα΄ των απαιτου΄µενων πιστω΄σεων — που θα µπορου΄σαν να ανε΄ρχονται στο 7 % του προϋπολογισµου΄ — για τη
δηµιουργι΄α και τη διατη΄ρηση των σχετικω΄ν δοµω΄ν·

—

την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς συ΄µφωνα µε την οποι΄α τα νε΄α µε΄τρα
δεν θα πρε΄πει να οδηγη΄σουν σε γενικο΄τερη αυ΄ξηση των
γραφειοκρατικω΄ν διαδικασιω΄ν, αλλα΄ θα πρε΄πει να συµβα΄λουν
στη µει΄ωση του κο΄στους και του διαχειριστικου΄ φο΄ρτου των
σχεδι΄ων·

—

την υπογρα΄µµιση της σηµασι΄ας της κινητικο΄τητας των
ανθρωπι΄νων πο΄ρων για τις σχε΄σεις ανα΄µεσα στον ακαδηµαϊκο΄
και το βιοµηχανικο΄ τοµε΄α, για την ανα΄πτυξη του ΕΧΕ, για τη
συµµετοχη΄ των υποψη΄φιων χωρω΄ν και τη διεθνη΄ συνεργασι΄α,
µε τη χορη΄γηση του 1/3 των πιστω΄σεων για την κινητικο΄τητα
απευθει΄ας στις ειδικε΄ς θεµατικε΄ς δρα΄σεις·

προτεραιο΄τητας

—

αλληλεπι΄δραση ΄ερευνας /καινοτοµι΄ας, προοδευτικη΄
΄ερευνα για τις ΜΜΕ/ανα΄πτυξη δικτυ΄ων/διευκολυ΄νσεις
για το ξεκι΄νηµα ΜΜΕ και νε΄α περιφερειακη΄ πρωτοβουλι΄α

—

κινητικο΄τητα των ανθρωπι΄νων πο΄ρων

—

διεθνη΄ς συνεργασι΄α

—

συντονισµο΄ς των µο΄νιµων δραστηριοτη΄των και υποδοµω΄ν

την εισαγωγη΄ ειδικου΄ τι΄τλου «Ενεργει΄α και Μεταφορε΄ς» στο
πλαι΄σιο των θεµατικω΄ν δρα΄σεων, προκειµε΄νου να δοθει΄
µεγαλυ΄τερη ΄εµφαση και να υπα΄ρξει µεγαλυ΄τερη προβολη΄ του
ενεργειακου΄ προβλη΄µατος και του προβλη΄µατος στον τοµε΄α
των µεταφορω΄ν, και ιδιαι΄τερα — λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη
βιω΄σιµη ανα΄πτυξη — των συστηµα΄των ανανεω΄σιµης ενε΄ργειας (περιλαµβανοµε΄νης της αποθη΄κευσης και της διανοµη΄ς)
και της εξοικονο΄µησης ενε΄ργειας (1,5 δισεκατοµµυ΄ρια ευρω΄)·
την κατα΄λληλη ενι΄σχυση του προγρα΄µµατος Ευρατοµ, µε
στο΄χο την ασφαλε΄στερη πυρηνικη΄ ενε΄ργεια, περιλαµβανοµε΄νης της παραγωγη΄ς, µεταφορα΄ς και αποθη΄κευσης πυρηνικω΄ν
αποβλη΄των, και ενθαρρυ΄νοντας την ανα΄πτυξη της επιλογη΄ς
της συ΄ντηξης (350 δισεκατοµµυ΄ρια ευρω΄ για τη σχα΄ση,
950 δισεκατοµµυ΄ρια ευρω΄ για τη συ΄ντηξη)·
τον ακριβε΄στερο προσδιορισµο΄ των νε΄ων µε΄σων, ο΄πως ει΄ναι
τα δι΄κτυα αριστει΄ας, τα ολοκληρωµε΄να ΄εργα και οι δρα΄σεις
δυνα΄µει τους α΄ρθρου 169, και την εξε΄ταση των διαδικασιω΄ν
ελε΄γχου και λη΄ψης αποφα΄σεων, της ενδογενου΄ς/εξωγενου΄ς
δυναµικη΄ς και των πιθανω΄ν συγκρου΄σεων συµφερο΄ντων,
διατηρω΄ντας παρα΄λληλα εργαλει΄α ο΄πως εκει΄να του 5ουΠΠ·
τη στη΄ριξη των νε΄ων µε΄σων µε τη λη΄ψη συνοδευτικω΄ν
µε΄τρων για τη διδασκαλι΄α, την κατα΄ρτιση και τις µελε΄τες
σκοπιµο΄τητας/ερευνητικε΄ς µελε΄τες·
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—

τη στη΄ριξη ενο΄ς δικτυ΄ου στρατηγικω΄ν πληροφοριω΄ν στο
πλαι΄σιο του ΕΧΕ, µε στο΄χο την παρακολου΄θηση και τον
΄ελεγχο της ποιο΄τητας, της αριστει΄ας, της διαφα΄νειας και την
ανα΄πτυξη νε΄ων προοπτικω΄ν·

—

Η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη συντονι΄ζουν τη δρα΄ση τους
στον τοµε΄α της ΄ερευνας και της τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης,
ω΄στε να εξασφαλι΄ζεται η αµοιβαι΄α συνοχη΄ των εθνικω΄ν
πολιτικω΄ν και της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς·

—

τη µεγαλυ΄τερη επιστηµονικη΄ προβολη΄ των ινστιτου΄των του
ΚΚΕρ και την ενι΄σχυση του ρο΄λου τους µε΄σω της συγκρο΄τησης/του ορισµου΄ επιστηµονικω΄ν συµβουλευτικω΄ν/εποπτικω΄ν οµα΄δων ανεξα΄ρτητων εµπειρογνωµο΄νων υψηλου΄ επιπε΄δου (που ΄εχουν επιλεγει΄, για παρα΄δειγµα, απο΄ την ΕURAB),
ο΄πως συµβαι΄νει και στο πλαι΄σιο ανα΄λογων διαδικασιω΄ν στα
α΄ριστα επιστηµονικα΄ ιδρυ΄µατα των κρατω΄ν µελω΄ν)·

—

... οφει΄λει να προωθει΄ και να διευκολυ΄νει τις πυρηνικε΄ς
΄ερευνες στα κρα΄τη µε΄λη και να τις συµπληρω΄νει µε την
εκτε΄λεση του προγρα΄µµατος ερευνω΄ν και εκπαιδευ΄σεως της
Κοινο΄τητας.

—

την εξε΄ταση του ενδεχο΄µενου συγκρο΄τησης µιας νε΄ας
Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας για τη διαχει΄ριση της ΕΤΑ&Ε, υπο΄
την α΄µεση αρµοδιο΄τητα της Επιτροπη΄ς, για προτα΄σεις σχεδι΄ων
των οποι΄ων η αξι΄α θα ει΄ναι χαµηλο΄τερη απο΄ το κατω΄τατο
ο΄ριο των 10 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄.

2. Ιστορικο΄
2.1.
Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄, καθοδηγου΄µενη απο΄ την αρχη΄ της
επικουρικο΄τητας, στη΄ριζε για πολλα΄ χρο΄νια τις δρα΄σεις ΄ερευνας,
τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και επι΄δειξης (ΕΤΑ&Ε) σε ευρωπαϊκο΄
επι΄πεδο, µε΄σω των αποκαλου΄µενων πολυετω΄ν προγραµµα΄τωνπλαι΄σιο της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας Ατοµικη΄ς Ενε΄ργειας (Ευρατοµ).
2.2.
Η εντολη΄ της ΕΕ στον εν λο΄γω τοµε΄α απορρε΄ει α΄µεσα απο΄
τη Συνθη΄κη ΕΚ, και ειδικο΄τερα απο΄ τον Τι΄τλο XVIII ('Ερευνα και
Τεχνολογικη΄ Ανα΄πτυξη), α΄ρθρα 163 ΄εως 173, καθω΄ς και απο΄ τον
Τι΄τλο ΙΙ (∆ιατα΄ξεις για την ενι΄σχυση της προο΄δου στον τοµε΄α της
πυρηνικη΄ς ενε΄ργειας), α΄ρθρα 4 ΄εως 11 της Συνθη΄κης Ευρατοµ.

2.2.1.

2.2.2. Συµπληρω΄νονται κατα΄ συνε΄πεια, για παρα΄δειγµα, απο΄
τον Τι΄τλο XVI (Βιοµηχανι΄α), α΄ρθρο 157· απο΄ τον Τι΄τλο ΧΙΙΙ
(∆ηµο΄σια Υγει΄α), α΄ρθρο 152, παρα΄γραφος 1· απο΄ τον Τι΄τλο ΧΙΧ
(Περιβα΄λλον), α΄ρθρο 174· και απο΄ τον Τι΄τλο XVII (Οικονοµικη΄
και Κοινωνικη΄ Συνοχη΄) της Συνθη΄κης. 'Αλλες κατευθυντη΄ριες
γραµµε΄ς ει΄ναι ο Ευρωπαϊκο΄ς Χα΄ρτης για τις µικρε΄ς επιχειρη΄σεις
που υιοθε΄τησε το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Feira, η ανα΄γκη για
ασφαλη΄ ενεργειακο΄ εφοδιασµο΄, ο΄πως ορι΄ζει η Πρα΄σινη Βι΄βλος της
Επιτροπη΄ς στο COM(2000) 769, καθω΄ς και η ανα΄γκη για ασφαλη΄
τρο΄φιµα και προϊο΄ντα.
2.3.
Τον Ιανουα΄ριο του 2000, η Επιτροπη΄ δηµοσι΄ευσε την
ανακοι΄νωση΄ της µε θε΄µα «Προς ΄ενα ευρωπαϊκο΄ χω΄ρο ερευνω΄ν»,
στην οποι΄α περιγρα΄φει την πολιτικη΄ της για την επι΄τευξη του εν
λο΄γω στο΄χου.

2.3.1. Ως βασικου΄ς λο΄γους που ωθου΄ν στη σηµαντικη΄ ενι΄σχυση
της ΕΤΑ&Ε στο πλαι΄σιο της ΕΕ, η Επιτροπη΄ ανε΄φερε δια΄φορα
εξαιρετικα΄ ανησυχητικα΄ γεγονο΄τα· µεταξυ΄ των α΄λλων ανε΄φερε:
—

ο µε΄σος ο΄ρος των ερευνητικω΄ν προσπαθειω΄ν στην ΕΕ ανε΄ρχεται ση΄µερα µο΄νο στο 1,9 % του Ευρωπαϊκου΄ ΑΕγχΠ, ΄εναντι
2,8 % στις ΗΠΑ και 2,8 % στην Ιαπωνι΄α. Επιπλε΄ον, αυτο΄ το
χα΄σµα µα΄λλον διευρυ΄νεται.

—

σε ο΄,τι αφορα΄ την απασχο΄ληση, οι ερευνητε΄ς αποτελου΄ν
µο΄νο το 2,5 % του εργατικου΄ δυναµικου΄ στον τοµε΄α της
βιοµηχανι΄ας στην Ευρω΄πη, ΄εναντι 6,7 % στις ΗΠΑ και 6 %
στην Ιαπωνι΄α.

Ορισµε΄να απο΄ τα εν λο΄γω α΄ρθρα ορι΄ζουν τα εξη΄ς:

—

... ενι΄σχυση των επιστηµονικω΄ν και τεχνολογικω
΄ ν βα΄σεων
της βιοµηχανι΄ας της Κοινο΄τητας και η διευκο΄λυνση της
ανα΄πτυξης της διεθνου΄ς ανταγωνιστικο΄τητα΄ς της, καθω΄ς
και η προω΄θηση των ερευνητικω΄ν δρα΄σεων που κρι΄νονται
αναγκαι΄ες βα΄σει α΄λλων κεφαλαι΄ων της παρου΄σας Συνθη΄κης·

—

… ενθαρρυ΄νει στο συ΄νολο΄ της τις επιχειρη΄σεις, συµπεριλαµβανοµε΄νων των µικροµεσαι΄ων επιχειρη΄σεων, τα ερευνητικα΄
κε΄ντρα και τα πανεπιστη΄µια στις προσπα΄θειε΄ς τους στους
τοµει΄ς της ΄ερευνας και τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης υψηλη΄ς
ποιο΄τητας· …

—

εφαρµογη΄ προγραµµα΄των ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης
και επι΄δειξης, µε προω΄θηση της συνεργασι΄ας µε τις επιχειρη΄σεις, τα ερευνητικα΄ κε΄ντρα και τα πανεπιστη΄µια, καθω΄ς και
της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των φορε΄ων αυτω΄ν·

—

προω΄θηση της συνεργασι΄ας µε τις τρι΄τες χω΄ρες και τους
διεθνει΄ς οργανισµου΄ς, στον τοµε΄α της κοινοτικη΄ς ΄ερευνας,
τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και επι΄δειξης·

2.3.2. Ως απα΄ντηση στην προαναφερθει΄σα ανακοι΄νωση της
Επιτροπη΄ς, η ΟΚΕ προετοι΄µασε εµπεριστατωµε΄νη γνωµοδο΄τηση (1)
στην οποι΄α συµµερι΄ζεται τις ανησυχι΄ες που εκφρα΄ζει η Επιτροπη΄.
Τα κυ΄ρια σηµει΄α της εν λο΄γω γνωµοδο΄τησης — η οποι΄α ΄εχει
επι΄σης σχε΄ση µε το παρο΄ν ΄εγγραφο — συνοψι΄ζονται ως εξη΄ς:
—

Η ΟΚΕ τονι΄ζει τη µεγα΄λη σπουδαιο΄τητα της ΕΤΑ&Ε για
την ευηµερι΄α, την κοινωνικη΄ προ΄οδο, τη διασφα΄λιση της
ανταγωνιστικο΄τητας και την εξασφα΄λιση του µε΄λλοντος της
Ευρω΄πης.

—

Η ΟΚΕ καλει΄ τις κυβερνη΄σεις, τους βιοµηχανικου΄ς φορει΄ς, το
Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο να επιταχυ΄νουν
τις δρα΄σεις στη΄ριξης της ΕΤΑ&Ε, να ενισχυ΄σουν την επιστηµονικη΄/τεχνικη΄ εκπαι΄δευση και κατα΄ρτιση στο σχολει΄ο και
το πανεπιστη΄µιο και να καταστη΄σουν πιο ελκυστικη΄ την
επαγγελµατικη΄ σταδιοδροµι΄α, χα΄ρη σε αµοιβε΄ς αρκετα΄
υψηλε΄ς, ικανε΄ς να προσελκυ΄σουν τα προ΄σωπα µε τα µεγαλυ΄τερα προσο΄ντα.

(1) ΕΕ C 204 της 18.7.2001, σ. 70.
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—

Τα προτεινο΄µενα µε΄τρα/µε΄σα συµβα΄λλουν σηµαντικα΄ στην
επι΄τευξη του εν λο΄γω στο΄χου.

—

Ωστο΄σο, προκειµε΄νου να αναπτυχθει΄ µια δοµη΄ που θα
ενθαρρυ΄νει το πνευ΄µα πρωτοβουλι΄ας, δηµιουργικο΄τητας και
καινοτοµι΄ας, χρεια΄ζεται δοκιµαστικη΄ περι΄οδος κατα΄ την
οποι΄α θα εφαρµοστου΄ν τα µε΄τρα/µε΄σα.

—

Οι διοικητικε΄ς διαδικασι΄ες για την εφαρµογη΄, επιχορη΄γηση,
υποβολη΄ εκθε΄σεων κ.λπ. πρε΄πει να απλοποιηθου΄ν και να
τυποποιηθου΄ν για τα ιδρυ΄µατα που συµµετε΄χουν, ου΄τως
ω΄στε να ελαχιστοποιηθει΄ το συνολικο΄ κο΄στος για τους
υποψηφι΄ους.

—

Πρε΄πει να αρθου΄ν οι φραγµοι΄ µε στο΄χο τη βελτι΄ωση και την
ενι΄σχυση της αλληλεπι΄δρασης ανα΄µεσα στη βασικη΄ ΄ερευνα
και την προσανατολισµε΄νη στην παραγωγη΄ και τις διεργασι΄ες
ανα΄πτυξη, η οποι΄α διαδραµατι΄ζει αποφασιστικο΄ ρο΄λο για την
καινοτοµι΄α.

—

Πρε΄πει να παρε΄χονται πραγµατικα΄ κι΄νητρα για την προω΄θηση
της κινητικο΄τητας των επιστηµο΄νων και των µηχανικω΄ν
ανα΄µεσα στη βιοµηχανι΄α (περιλαµβανοµε΄νων των ΜΜΕ), τα
πανεπιστη΄µια και τα ερευνητικα΄ κε΄ντρα.

2.4.
Χα΄ρη στη δε΄σµευση που ανε΄λαβαν τα Ευρωπαϊκα΄ Συµβου΄λια αρχηγω΄ν κρατω΄ν και κυβερνη΄σεων, ιδι΄ως µετα΄ τη Συ΄νοδο
΄ν
Κορυφη΄ς στη Λισαβο΄να, καθω΄ς και τα Συµβου΄λια των Υπουργω
'Ερευνας (ψηφι΄σµατα του Ιουνι΄ου και του Νοεµβρι΄ου 2000) και
το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο (ψηφι΄σµατα σχετικα΄ µε τον Ευρωπαϊκο΄
Χω΄ρο 'Ερευνας) ενισχυ΄εται η πολιτικη΄ βα΄ση για την Κοινο΄τητα.
2.4.1. Οι στο΄χοι που ΄εθεσαν σε αυτο΄ το πλαι΄σιο το Συµβου΄λιο
και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο συνοψι΄ζονται ως εξη΄ς: εγκαθι΄δρυση
ενο΄ς Ευρωπαϊκου΄ Χω΄ρου 'Ερευνας και Καινοτοµι΄ας µε στο΄χο
τη δηµιουργι΄α θε΄σεων εργασι΄ας και την οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη·
αποτελεσµατικο΄ς συντονισµο΄ς των δραστηριοτη΄των της Επιτροπη΄ς,
των κρατω΄ν µελω΄ν και των οικονοµικω΄ν φορε΄ων· βελτι΄ωση της
µελλοντικη΄ς ΕΤΑ&Ε, διατηρω΄ντας παρα΄λληλα τα επιτευ΄γµατα του
τρε΄χοντος προγρα΄µµατος.

2.4.2. Στις 21 Σεπτεµβρι΄ου 2000, η ΟΚΕ υιοθε΄τησε γνωµοδο΄τηση µε θε΄µα: «Παρακολου΄θηση, αξιολο΄γηση και µεγιστοποι΄ηση
της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς επι΄δρασης της ΕΤΑ: απο΄ το
5o προ΄γραµµα-πλαι΄σιο προς το 6o προ΄γραµµα-πλαι΄σιο» (1), στην
οποι΄α:
—

τονι΄ζει την ανα΄γκη χα΄ραξης κοινοτικη΄ς στρατηγικη΄ς που θα
βασι΄ζεται σε ΄εναν πυρη΄να κοινω΄ν προτεραιοτη΄των και µε
επι΄κεντρο ΄εναν πιο περιορισµε΄νο αριθµο΄ δρα΄σεων, µε΄σω
της υιοθε΄τησης ενο΄ς επιθετικου΄ πλαισι΄ου ο΄σον αφορα΄ τις
τεχνολογι΄ες που ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να δραστηριοποιη΄σουν
ο΄λες τις δυνα΄µεις του ευρωπαϊκου΄ συστη΄µατος,

(1) ΕΕ C 367 της 20.12.2000, σ. 61.

—
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υπερασπι΄ζεται το ρο΄λο της Επιτροπη΄ς ως προς «το συντονισµο΄ και την εγγυ΄ηση ο΄σον αφορα΄ την αποτελεσµατικη΄ και
µη δαπανηρη΄ λειτουργι΄α του κυ΄κλου στρατηγικη΄ς ευφυι΄ας,
ελε΄γχου της ποιο΄τητας, υπεροχη΄ς και διαφα΄νειας …»

2.4.3. Τον Μα΄ρτιο του 2001, το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της
Στοκχο΄λµης ενε΄κρινε το στρατηγικο΄ στο΄χο για την επο΄µενη
δεκαετι΄α, ΄ετσι ο΄πως αποφασι΄στηκε στη Λισαβω΄να: «να γι΄νει η
ανταγωνιστικο΄τερη και δυναµικο΄τερη κοινωνι΄α της γνω
΄ σης, ανα΄
την υφη΄λιο ικανη΄ για βιω΄σιµη οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη µε περισσο΄τερες και καλυ΄τερες θε΄σεις εργασι΄ας και µε µεγαλυ΄τερη κοινωνικη΄
συνοχη΄». Η εν λο΄γω στρατηγικη΄ «περιλαµβα΄νει την προω΄θηση των
νε΄ων τεχνολογιω΄ν ενισχυ΄οντας την κοινοτικη΄ πολιτικη΄ στον τοµε΄α
της ΄ερευνας και της ανα΄πτυξης και καταβα΄λλοντας ιδιαι΄τερες
προσπα΄θειες στον τοµε΄α των νε΄ων τεχνολογιω΄ν, και ιδι΄ως της
βιοτεχνολογι΄ας». Τον Ιου΄νιο του 2001, το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο
του Göteborg το΄νισε ιδιαιτε΄ρως τη σηµασι΄α της ΕΤΑ&Ε για τους
τοµει΄ς της ΄ερευνας και των µεταφορω΄ν.
2.5.
Τον Οκτω΄βριο του 2000, η Επιτροπη΄ δηµοσι΄ευσε νε΄α
Ανακοι΄νωση (2), στην οποι΄α δι΄νει περισσο΄τερες λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε τα επιδιωκο΄µενα ειδικα΄ «µε΄σα» που πρε΄πει να αναπτυχθου΄ν
για το σκοπο΄ αυτο΄.
2.6.
Η παρου΄σα προ΄ταση της Επιτροπη΄ς βασι΄ζεται στα προαναφερθε΄ντα ΄εγγραφα και περιλαµβα΄νει κυρι΄ως (i) προτα΄σεις για τα
µε΄τρα/µε΄σα που απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ και τη δια΄ρθρωση
του Ευρωπαϊκου΄ Χω΄ρου 'Ερευνας (ΕΧΕ) καθω΄ς και για τη διαχει΄ριση
του προγρα΄µµατος ΕΤΑ&Ε, (ii) προτα΄σεις για τις θεµατικε΄ς
δραστηριο΄τητε΄ς της και τον χορηγου΄µενο προϋπολογισµο΄, και (iii)
το προ΄γραµµα που προτει΄νει η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα Ατοµικη΄ς
Ενε΄ργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ).

3. Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς

3.1.
Η παρου΄σα ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς περιλαµβα΄νει δυ΄ο
διαφορετικα΄ στοιχει΄α, και συγκεκριµε΄να:
—

πρω΄τον, τη δοµη΄, την αρχιτεκτονικη΄ και τα µε΄τρα/µε΄σα των
εν λο΄γω προγραµµα΄των·

—

δευ΄τερον, τα κυ΄ρια θε΄µατα/τις προβλεπο΄µενες δρα΄σεις που
πρε΄πει να ενισχυθου΄ν.

3.2.
Στο πλαι΄σιο της προ΄ταση΄ς της, η Επιτροπη΄ αναγνωρι΄ζει
ως κυ΄ριους διαρθρωτικου΄ς στο΄χους τους εξη΄ς:
—

ολοκλη΄ρωση της ευρωπαϊκη΄ς ΄ερευνας

—

δο΄µηση του Ευρωπαϊκου΄ Χω΄ρου της 'Ερευνας

(2) COM(2000) 612 «∆ηµιουργι΄α του “Ευρωπαϊκου΄ χω΄ρου ΄ερευνας”:
κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς των δρα΄σεων της 'Ενωσης στον τοµε΄α της
΄ερευνας (2002-2006)».
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ενι΄σχυση των βα΄σεων του Ευρωπαϊκου΄ Χω΄ρου της 'Ερευνας.

∆εν αναφε΄ρονται πουθενα΄ τα ο΄ργανα διαβου΄λευσης και διοι΄κησης,
ο΄πως συµβαι΄νει για παρα΄δειγµα στο 5o προ΄γραµµα-πλαι΄σιο.

3.3.
Για την ολοκλη΄ρωση της ευρωπαϊκη΄ς ΄ερευνας η Επιτροπη΄
προτει΄νει τα ακο΄λουθα κυ΄ρια µε΄σα:
—

τα δι΄κτυα αριστει΄ας·

—

τα ολοκληρωµε΄να ΄εργα·

—

τη συµµετοχη΄ της ΕΕ στα ερευνητικα΄ προγρα΄µµατα των
κρατω΄ν µελω΄ν που εκτελου΄νται απο΄ κοινου΄ (ε΄ναρξη των
εθνικω΄ν προγραµµα΄των).

Υπα΄ρχουν, ωστο΄σο, και α΄λλα µε΄σα για τις δρα΄σεις συλλογικη΄ς
΄ερευνας και ερευνητικη΄ς συνεργασι΄ας προς ο΄φελος των ΜΜΕ,
καινοτο΄µα µε΄τρα, υποτροφι΄ες κινητικο΄τητας, επιδοτη΄σεις για την
ερευνητικη΄ υποδοµη΄ καθω΄ς και για τις επιστηµονικε΄ς πρωτοβουλι΄ες και τις πρωτοβουλι΄ες διακυβε΄ρνησης, και επιδοτη΄σεις για το
συντονισµο΄ και την κοινωνικη΄ συνοχη΄.

3.6.
Σε ο΄,τι αφορα΄ τα προτεινο΄µενα κριτη΄ρια για την επιλογη΄
των προτεραιοτη΄των και των θεµα΄των που χρεια΄ζονται την παρε΄µβαση της ΕΕ, ως βασικο΄ κριτη΄ριο θεωρει΄ται η αρχη΄ της «ευρωπαϊκη΄ς
προστιθε΄µενης αξι΄ας» (ΕΠΑ), η οποι΄α εκτιµη΄θηκε µε΄σω αξιολο΄γησης ex-ante καθω΄ς και µε΄σω αξιολο΄γησης ex-post των δρα΄σεων.
Τα κριτη΄ρια που ισχυ΄ουν για την ΕΠΑ αφορου΄ν το κο΄στος και την
κλι΄µακα που υπερβαι΄νουν τις δυνατο΄τητες µιας µεµονωµε΄νης
χω΄ρας (κρι΄σιµη µα΄ζα), την οικονοµικη΄ σηµασι΄α της συνεργασι΄ας
και την προσαρµογη΄ των δεξιοτη΄των σε δια΄φορες χω΄ρες.

3.7.
'Οσον αφορα΄ τους προτεινο΄µενους χρηµατοοικονοµικου΄ς
πο΄ρους, το µε΄γιστο συνολικο΄ ποσο΄ για το 6o κοινοτικο΄ προ΄γραµµα-πλαι΄σιο και για το 6o προ΄γραµµα-πλαι΄σιο Ευρατοµ
ανε΄ρχεται σε 17,5 εκατοµµυ΄ρια
εκ των οποι΄ων τα 16 270 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ αφορου΄ν το 6oΠΠ
της ΕΚ (13 700 στο προηγου΄µενο 5oΠΠ της ΕΚ). Κατανοµη΄:
—

12 855 εκατ. για την εφαρµογη΄ των προγραµµα΄των ΄ερευνας,
ανα΄πτυξης και επι΄δειξης (10 843 εκατ. στο προηγου΄µενο
5οΠΠ της ΕΚ)

—

600 εκατ. για την προω΄θηση της συνεργασι΄ας µε τρι΄τες
χω΄ρες και διεθνει΄ς οργανω΄σεις σε θε΄µατα Ε&ΤΑ (475 εκατ.
στο προηγου΄µενο 5οΠΠ της ΕΚ)

—

300 εκατ. για τη δια΄δοση και αξιοποι΄ηση των αποτελεσµα΄των
των δρα΄σεων Ε&ΤΑ της ΕΚ (363 εκατ. στο προηγου΄µενο
5οΠΠ της ΕΚ)

—

1 800 εκατ. για τη βελτι΄ωση του ανθρω΄πινου δυναµικου΄
στον τοµε΄α της ΄ερευνας καθω΄ς και για τη βα΄ση των
κοινωνικοοικονοµικω΄ν γνω΄σεων (1 280 εκατ. στο προηγου΄µενο 5οΠΠ της ΕΚ)

—

715 εκατ. για τις δραστηριο΄τητες του Κοινου΄ Κε΄ντρου
Ερευνω΄ν/της ΕΚ (739 εκατ. στο προηγου΄µενο 5οΠΠ της ΕΚ)

3.4.
Οι κυ΄ριες αρχε΄ς που εφαρµο΄ζει η Επιτροπη΄ για το
προτεινο΄µενο νε΄ο Προ΄γραµµα-πλαι΄σιο ει΄ναι οι εξη΄ς:
—

εστι΄αση σε επιλεγµε΄νο
προτεραιο΄τητας·

—

προσανατολισµο΄ς των διαφο΄ρων δρα΄σεων κατα΄ τρο΄πο ω΄στε
να ΄εχουν πιο εποικοδοµητικο΄ αντι΄κτυπο στις ερευνητικε΄ς
δραστηριο΄τητες που διεξα΄γονται στην Ευρω΄πη, χα΄ρη στην
ενι΄σχυση της διασυ΄νδεση΄ς τους µε τις εθνικε΄ς, τις περιφερειακε΄ς και τις α΄λλες ευρωπαϊκε΄ς πρωτοβουλι΄ες·

—

αριθµο΄

ερευνητικω΄ν

πεδι΄ων

απλοποι΄ηση και εξορθολογισµο΄ς των ο΄ρων υλοποι΄ηση΄ς του,
µε΄σω των καθοριζο΄µενων µορφω΄ν παρε΄µβασης και των
προβλεπο΄µενων αποκεντρωµε΄νων διαδικασιω΄ν διαχει΄ρισης.

3.5.
Συ΄µφωνα µε την εντολη΄ επιστηµονικη΄ς και τεχνικη΄ς
υποστη΄ριξης των πολιτικω΄ν της ΕΕ που του ΄εχει ανατεθει΄, το Κοινο΄
Κε΄ντρο Ερευνω΄ν (ΚΚΕρ) — παρα΄λληλα µε τα ειδικα΄ προγρα΄µµατα΄
του , ο΄πως αναφε΄ρει το Ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου της 16.11.00 (1)
— «θα εστια΄σει τις δραστηριο΄τητε΄ς του σε θε΄µατα προτεραιο΄τητας
για τη χα΄ραξη και την εφαρµογη΄ των κλαδικω΄ν πολιτικω΄ν» µε
«σηµαντικη΄ ευρωπαϊκη΄ δια΄σταση» και « σε στενη΄ συνεργασι΄α και
σε δικτυ΄ωση µε τις επιστηµονικε΄ς κοινο΄τητες, τους εθνικου΄ς
΄ πης».
ερευνητικου΄ς οργανισµου΄ς και τις επιχειρη΄σεις της Ευρω

(1) ΕΕ C 374 της 28.12.2000, σ. 1 — Ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου της
16ης Νοεµβρι΄ου 2000 για δηµιουργι΄α ευρωπαϊκου΄ χω΄ρου ΄ερευνας
και καινοτοµι΄ας: κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τις δρα΄σεις της 'Ενωσης
στον τοµε΄α της ΄ερευνας (2002-2006).
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και τα 1 230 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ για το 6οΠΠ Ευρατοµ
(1 260 εκατ. στο προηγου΄µενο 5οΠΠ Ευρατοµ). Κατανοµη΄:
—

200 εκατ. για την πυρηνικη΄ ενε΄ργεια σχα΄σης (191 εκατ. στο
προηγου΄µενο 5οΠΠ Ευρατοµ)

—

700 εκατ. για την πυρηνικη΄ συ΄ντηξη (788 εκατ. στο
προηγου΄µενο 5οΠΠ Ευρατοµ)

—

330 εκατ. για τις δραστηριο΄τητες του Κοινου΄ Κε΄ντρου
Ερευνω΄ν/Ευρατοµ (281 εκατ. στο προηγου΄µενο 5οΠΠ Ευρατοµ)
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4. Γενικα΄ σχο΄λια
4.1.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για την προ΄ταση της
Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τα προγρα΄µµατα-πλαι΄σιο ΕΤΑ&Ε της ΕΚ και
της Ευρατοµ (τα αποκαλου΄µενα 6οΠΠ).
4.1.1. Ωστο΄σο, σε ο΄,τι αφορα΄ τον προτεινο΄µενο προϋπολογισµο΄, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη σοβαρη΄ ανησυχι΄α ο΄τι το συνολικο΄
προβλεπο΄µενο ποσο΄ δεν θα ει΄ναι αρκετο΄ για να ανατρε΄ψει τις
΄ σει
τα΄σεις που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 2.3.1 και για να εκπληρω
τους στρατηγικου΄ς στο΄χους του Συµβουλι΄ου που αναφε΄ρονται
στο σηµει΄ο 2.4.3.
4.1.1.1. Γι' αυτο΄, η ΟΚΕ προτει΄νει να αυξηθου΄ν κατα΄ 50 % οι
πο΄ροι του 6οΠΠ και να κληθου΄ν τα κρα΄τη µε΄λη και η βιοµηχανι΄α
να ενεργη΄σουν αναλο΄γως απο΄ µε΄ρους τους.
4.1.1.2. Ωστο΄σο, ο σεβασµο΄ς των σηµερινω΄ν χρηµατοδοτικω΄ν
περιορισµω΄ν δεν αντανακλα΄ται ακο΄µη στις προτεινο΄µενες διορθω΄σεις του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ του 6ου ΠΠ και των πληρωµω΄ν
που περιγρα΄φονται στα σηµει΄α 12 και 13. Αντιθε΄τως, για το 6οΠΠ
προτει΄νονται µο΄νο δευτερευ΄ουσες και ειδικε΄ς ανακατανοµε΄ς. Ως
προς αυτο΄, θα διατυπωθου΄ν επιχειρη΄µατα και θα δοθου΄ν λεπτοµε΄ρειες στη συνε΄χεια του κειµε΄νου.
4.1.2. Τα προτεινο΄µενα µε΄τρα/µε΄σα εξασφαλι΄ζουν µια νε΄α και
φιλο΄δοξη προσε΄γγιση του 6ουΠΠ και εντα΄σσονται στο πλαι΄σιο
των προσπαθειω΄ν για τη δηµιουργι΄α του ΕΧΕ, τις οποι΄ες ΄εχει η΄δη
επικροτη΄σει η ΟΚΕ.
4.2.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ο΄τι, καταρχη΄ν, µια τε΄τοια προσε΄γγιση πρε΄πει
να επιδοκιµαστει΄ απο΄λυτα. 'Εχει ζωτικη΄ σηµασι΄α να καταστου΄ν οι
διατα΄ξεις των Συνθηκω΄ν αποτελεσµατικε΄ς σε ο΄,τι αφορα΄ την
ολοκλη΄ρωση στην πρα΄ξη των προσπαθειω΄ν που καταβα΄λλονται σε
εθνικο΄ και ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο για την ΄ερευνα και την καινοτοµι΄α.
4.3.
Απο΄ την α΄λλη, η ΟΚΕ ανησυχει΄ σχετικα΄ µε τον τρο΄πο µε
τον οποι΄ο µπορει΄ να διασφαλιστει΄ η συνε΄χιση των υφιστα΄µενων
ερευνητικω΄ν δρα΄σεων και προγραµµα΄των. Απο΄ αυτη΄ν την α΄ποψη,
η ΟΚΕ πρε΄πει να επικεντρω΄σει την προσοχη΄ της στους κινδυ΄νους
που συνδε΄ονται µε την — ιδιαι΄τερα απο΄τοµη — εισαγωγη΄
των νε΄ων και, µε΄χρι ση΄µερα, µη δοκιµασµε΄νων εννοιω΄ν και
µε΄τρων/µε΄σων. Ως εκ του΄του, η ΟΚΕ συνιστα΄ ΄ενθερµα την
απο΄κτηση εµπειρι΄ας σε ο΄,τι αφορα΄ τις νε΄ες δοµε΄ς και τα νε΄α µε΄σα,
ενω΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια της εφαρµογη΄ς του 6οΠΠ προτει΄νει να
χρησιµοποιου΄νται ταυτο΄χρονα τα παλια΄ και τα νε΄α µε΄σα, κα΄τι που
εξασφαλι΄ζει µια επαρκη΄ δοκιµαστικη΄ περι΄οδο.
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4.6.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ΄ενα απο΄ τα κριτη΄ρια για την εισαγωγη΄
και την εφαρµογη΄ των µε΄τρων/µε΄σων πρε΄πει να ει΄ναι η διασφα΄λιση
συνεκτικη΄ς, διαφανου΄ς και φιλικη΄ς προς το χρη΄στη προσε΄γγισης.
4.7.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει επι΄σης την ανησυχι΄α της σχετικα΄ µε το
προ΄βληµα της εξασφα΄λισης ΄σων
ι
ευκαιριω΄ν συµµετοχη΄ς στον ΕΧΕ
και στα σχετικα΄ προγρα΄µµατα ΕΤΑ&Ε για τις υποψη΄φιες χω΄ρες.
4.8.
Η συ΄γκλιση προς την Ενιαι΄α αγορα΄ και το ενιαι΄ο νο΄µισµα
στο πλαι΄σιο της ΕΕ πρε΄πει να συνοδευ΄εται απο΄ τη συ΄γκλιση των
πολιτικω΄ν στον τοµε΄α της ΄ερευνας και της καινοτοµι΄ας, στο
πλαι΄σιο µιας πραγµατικη΄ς κοινη΄ς προσπα΄θειας της ΕΕ. ∆εν πρε΄πει
να υπα΄ρχουν 15 + 1 παρα΄λληλα, κατακερµατισµε΄να συστη΄µατα
ΕΤΑ&Ε χωρι΄ς την εναρµο΄νιση, την ολοκλη΄ρωση και την ανα΄πτυξη
συµπληρωµατικω΄ν συστηµα΄των.
4.9.
Ωστο΄σο, η ΟΚΕ προτρε΄πει να διατηρηθει΄ η µεγα΄λη
ποικιλοµορφι΄α, ως πλεονε΄κτηµα στο πλαι΄σιο του παγκο΄σµιου
ανταγωνισµου΄ και ως πεδι΄ο παραγωγη΄ς νε΄ων ιδεω΄ν.
4.10. Στο΄χος πρε΄πει να ει΄ναι η πλη΄ρης αξιοποι΄ηση της
εµπειρι΄ας που ΄εχει αποκτηθει΄ στο παρελθο΄ν και η εξασφα΄λιση της
συνε΄χειας, αποφευ΄γοντας παρα΄λληλα τις ριζικε΄ς αλλαγε΄ς που
βλα΄πτουν τις ερευνητικε΄ς δραστηριο΄τητες στον ακαδηµαϊκο΄ και
βιοµηχανικο΄ τοµε΄α. Του΄το συνεπα΄γεται τη διερευ΄νηση µελλοντικω΄ν
πολιτικω΄ν επιλογω΄ν, οι οποι΄ες ει΄ναι συ΄µφωνες µε τις προαναφερθει΄σες επιλογε΄ς και µε τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας και της συνοχη΄ς.

4.11. Η ΟΚΕ στηρι΄ζει επι΄σης τους νε΄ους στο΄χους που τε΄θηκαν
στο πλαι΄σιο της Συνθη΄κης, ο΄πως ει΄ναι για παρα΄δειγµα οι εξη΄ς:
—

πλη΄ρης ολοκλη΄ρωση ανα΄µεσα στην κοινοτικη΄ πολιτικη΄
ΕΤΑ&Ε και στις υπο΄λοιπες κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς, συνεργασι΄α
µε τις τρι΄τες χω΄ρες και τους διεθνει΄ς οργανισµου΄ς, και
προω΄θηση της κατα΄ρτισης και της κινητικο΄τητας των ερευνητω΄ν

—

απλοποι΄ηση των αποφα΄σεων: η νε΄α διαδικασι΄α λη΄ψης αποφα΄σεων της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ αναθε΄τει στην Επιτροπη΄
πιο σηµαντικο΄ ρο΄λο ως προς τον καθορισµο΄ του προγρα΄µµατος-πλαι΄σιο (λο΄γω της ψηφοφορι΄ας µε ειδικη΄ πλειοψηφι΄α
στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου παρα΄λληλα µε την διαδικασι΄α
διαβου΄λευσης σχετικα΄ µε ειδικα΄ προγρα΄µµατα).

4.4.
Γι' αυτο΄, η ΟΚΕ συνιστα΄ να αποτελε΄σουν τα προτεινο΄µενα
νε΄α µε΄σα, µαζι΄ µε εκει΄να που χρησιµοποιου΄νται ση΄µερα, στοιχει΄α
µιας «εργαλειοθη΄κης» η οποι΄α θα επιλεγει΄ µε ευε΄λικτο τρο΄πο και
που, χα΄ρη στην µελλοντικη΄ εµπειρι΄α, θα αναπτυχθει΄ περισσο΄τερο
συ΄µφωνα µε τις ειδικε΄ς απαιτη΄σεις και τα πλεονεκτη΄µατα των
µεµονωµε΄νων θεµατικω΄ν στοιχει΄ων του προγρα΄µµατος.

4.12. Εξα΄λλου, η ΟΚΕ προτει΄νει την εστι΄αση του ενδιαφε΄ροντος
στις τεχνολογι΄ες µακροπρο΄θεσµες ερευνητικε΄ς δραστηριο΄τητες
αιχµη΄ς στις επιχειρη΄σεις καθω΄ς και την προω΄θηση των επιστηµονικω΄ν, τεχνολογικω΄ν και βιοµηχανικω΄ν χαρακτηριστικω΄ν των περιφερειω΄ν της Ευρω΄πης, µε τη βοη΄θεια κυρι΄ως των ΜΜΕ. Κατ' αυτο΄ν
τον τρο΄πο αναµε΄νεται η προαγωγη΄ ενο΄ς ελευ΄θερου και ελκυστικου΄
χω΄ρου για την κινητικο΄τητα των ερευνητω΄ν µεταξυ΄ των κρατω΄ν
µελω΄ν, την κινητικο΄τητα στον τοµε΄α της ΄ερευνας/επιχειρη΄σεων,
γεγονο΄ς που θα συµβα΄λει στην προσε΄λκυση ερευνητω΄ν στην
Ευρω΄πη, και στην επανε΄ναρξη εντατικου΄ «επιστηµονικου΄ και
κοινωνικου΄» διαλο΄γου (1).

4.5.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για τις τρε΄χουσες
συζητη΄σεις σχετικα΄ µε τα δια΄φορα µε΄σα και τα ειδικα΄ χαρακτηριστικα΄ και προβλη΄µατα αυτω΄ν.

(1) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ σχετικα΄ µε το ΄εγγραφο εργασι΄ας της Επιτροπη΄ς
SEC(2000) 1973 «Επιστη΄µη, κοινωνι΄α και πολι΄τες στην Ευρω΄πη», ΕΕ
C 24 της 7.8.2001, σ. 151.
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5. Η α΄ποψη της ΟΚΕ σχετικα΄ µε τις αρχε΄ς και τους στο΄χους
του νε΄ου προγρα΄µµατος-πλαι΄σιο
5.1.
Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι η πολιτικη΄ της ΕΕ — η οποι΄α
εγκρι΄θηκε στα Ευρωπαϊκα΄ Συµβου΄λια της Λισαβο΄νας και της
Στοκχο΄λµης — για τη βιω΄σιµη ανα΄πτυξη, περισσο΄τερες και
καλυ΄τερες θε΄σεις απασχο΄λησης, µεγαλυ΄τερη και καλυ΄τερη συνοχη΄,
περιλαµβα΄νει επι΄σης ορισµε΄νες πτυχε΄ς που παρουσια΄ζουν διαφορε΄ς
σε σχε΄ση την αντι΄στοιχη πολιτικη΄ των κυ΄ριων εται΄ρων της σε
παγκο΄σµιο επι΄πεδο, και οι οποι΄ες ΄εχουν επιπτω΄σεις για την πολιτικη΄
ΕΤΑ&Ε της Κοινο΄τητας (βλ. Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το).
5.1.1. Η ΟΚΕ τονι΄ζει την ανα΄γκη να συµπεριληφθει΄ ο στο΄χος
της βιω΄σιµης ανα΄πτυξης στους µακροπρο΄θεσµους στο΄χους.
5.2.
Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να δοθει΄ ΄εµφαση στον κυ΄ριο στο΄χο του
νε΄ου 6ουΠΠ, δηλ. στο να προσδω΄σει µια ευρωπαϊκη΄ δια΄σταση στις
προσπα΄θειες που καταβα΄λλονται για την ΕΤΑ&Ε σε ο΄λα τα
επι΄πεδα και να εµποδι΄σει κα΄θε προσπα΄θεια επανεθνικοποι΄ησης και
δηµιουργι΄ας «στεγανω΄ν» στο πλαι΄σιο της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς
στον τοµε΄α της ΄ερευνας και της καινοτοµι΄ας.
5.3.
Για το λο΄γο αυτο΄ η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη
για επι΄τευξη κατα΄λληλης ισορροπι΄ας ανα΄µεσα στη στη΄ριξη της
ανταγωνιστικο΄τητας και της πολιτικη΄ς, την εστι΄αση και την
περιεκτικο΄τητα, τη στοχοθε΄τηση και την ευελιξι΄α, τους βραχυπρο΄θεσµους και τους µακροπρο΄θεσµους στο΄χους, τη βασικη΄ και την
εφαρµοσµε΄νη ΄ερευνα, τα καθιερωµε΄να και τα νε΄α θε΄µατα, την
προσε΄γγιση «απο΄ την κορυφη΄ προς τα κα΄τω» και «απο΄ τη βα΄ση
προς τα α΄νω», την απλοποι΄ηση και την περιπλοκη΄, την αποκε΄ντρωση
και την «ευρωπαϊκοποι΄ηση», την αλλαγη΄ και τη συνε΄χεια.
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—

συνε΄χιση του 4ουΠΠ και του 5ουΠΠ, µε στο΄χο την εξασφα΄λιση της ορθη΄ς µετα΄βασης·

—

σεβασµο΄ς της διαφα΄νειας, της ισο΄τιµης προ΄σβασης και της
΄σης
ι
µεταχει΄ρισης·

—

εστι΄αση σε πιο µακροπρο΄θεσµες θεµατικε΄ς προτεραιο΄τητες
και σε στοχοθετηµε΄νη κινητικο΄τητα·

—

΄εµφαση στις ΜΜΕ/την καινοτοµι΄α/τη µεταφορα΄ τεχνολογι΄ας/
τις περιφε΄ρειες·

—

προβολη΄ και συνοχη΄ της διεθνου΄ς συνεργασι΄ας·

—

δικτυ΄ωση υποδοµω΄ν µεγα΄λης/µεσαι΄ας κλι΄µακας σε ολο΄κληρη
την Κοινο΄τητα·

—

βελτιωµε΄νες και απλοποιηµε΄νες διαδικασι΄ες, αποφευ΄γοντας
κα΄θε µορφη΄ επανεθνικοποι΄ησης·

—

απλοποιηµε΄νες και χαµηλου΄ κο΄στους διαδικασι΄ες για σχε΄δια/
δι΄κτυα µικρη΄ς/µεσαι΄ας κλι΄µακας, µε στο΄χο την καταπολε΄µηση
των «στεγανω΄ν»·

—

ολοκλη΄ρωση των νε΄ων µικροµεσαι΄ων επιχειρη΄σεων και των
λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων απο΄ επιστηµονικη΄ και τεχνολογικη΄
α΄ποψη περιφερειω΄ν και συνα΄φεια των σχεδι΄ων, τα οποι΄α
πρε΄πει να ει΄ναι προσαρµοσµε΄να στους στο΄χους·

—

συνοχη΄ της διευρυµε΄νης Ευρω΄πης.

5.6.
Η ΟΚΕ προτει΄νει να συµπληρωθου΄ν οι κυ΄ριες αρχε΄ς για το
6οΠΠ που προ΄τεινε η Επιτροπη΄, δηλ. η εστι΄αση, οι διαρθρωτικε΄ς
συνε΄πειες, η απλοποι΄ηση απο΄ τις ακο΄λουθες αρχε΄ς:
—

προβολη΄ των προσπαθειω΄ν της ΕΕ·

5.4.
Ειδικο΄τερα, η ΟΚΕ εφιστα΄ την προσοχη΄ σε δυ΄ο βασικε΄ς
πτυχε΄ς καθω΄ς και σε ΄ενα προ΄βληµα που σχετι΄ζεται µε αυτε΄ς:

—

συντονισµο΄ς και ανα΄πτυξη στρατηγικου΄ κυ΄κλου για τον
΄ελεγχο της ποιο΄τητας και της αριστει΄ας·

—

πρε΄πει να περιοριστει΄ η ποικιλι΄α των στο΄χων και των µε΄σων
ΕΤΑ&Α στο εσωτερικο΄ των κρατω΄ν µελω΄ν·

—

—

χρεια΄ζεται µια δοκιµαστικη΄ και µεταβατικη΄ περι΄οδος για
τα προτεινο΄µενα νε΄α µε΄σα και τις νε΄ες προσεγγι΄σεις, µε
προσαρµογη΄ των µε΄σων στις απαιτη΄σεις των προγραµµατικω΄ν
στο΄χων.

µακροπρο΄θεσµοι στο΄χοι προσανατολισµε΄νοι στα προβλη΄µατα
και βραχυπρο΄θεσµες δρα΄σεις για την επι΄λυση των προβληµα΄των το΄σο στον ακαδηµαϊκο΄ ο΄σο και στο βιοµηχανικο΄
τοµε΄α·

—

διατη΄ρηση το΄σο της βασικη΄ς ΄ερευνας ως πηγη΄ς νε΄ων εννοιω΄ν
και των συνεπαγο΄µενων τεχνολογιω΄ν ο΄σο και της εφαρµοσµε΄νης ΄ερευνας και της καινοτοµι΄ας για την ενθα΄ρρυνση της
πλη΄ρως διαδραστικη΄ς διαδικασι΄ας·

—

αποτελεσµατικη΄ και υπευ΄θυνη χρηµατοοικονοµικη΄ διαχει΄ριση.

5.5.
—

—

—

Η ΟΚΕ δι΄νει ΄εµφαση στις ακο΄λουθες βασικε΄ς πτυχε΄ς:
ολοκλη΄ρωση των εθνικω΄ν, κοινοτικω΄ν και ευρωπαϊκω΄ν
προσπαθειω΄ν·
ισορροπηµε΄νη προσε΄γγιση «απο΄ την κορυφη΄ προς τα κα΄τω»
και «απο΄ τη βα΄ση προς τα α΄νω» για το συντονισµο΄ της
πολιτικη΄ς ΕΤΑ&Ε/καινοτοµι΄ας·
εφαρµογη΄ του Κεφαλαι΄ου XVIII και των υπο΄λοιπων σχετικω
΄ν
κεφαλαι΄ων της Συνθη΄κης·

6. ∆ια΄ρθρωση του νε΄ου προγρα΄µµατος-πλαι΄σιο

6.1.
Η ΟΚΕ λαµβα΄νει υπο΄ψη τις τρε΄χουσες συζητη΄σεις και
εγκρι΄νει την αναδια΄ρθρωση του 6ουΠΠ γυ΄ρω απο΄ τρεις κυ΄ριους
στο΄χους, ο΄πως προτει΄νει η Επιτροπη΄,
1.

πρω΄τος στο΄χος: ολοκλη΄ρωση της ευρωπαϊκη΄ ΄ερευνας,
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2.

δευ΄τερος στο΄χος: δο΄µηση του ΕΧΕ,

—

προ΄βλεψη των νε΄ων αναγκω΄ν της ΕΕ·

3.

τρι΄τος στο΄χος: ενι΄σχυση των βα΄σεων του ΕΧΕ,

—

δραστηριο΄τητες του ΚΚΕρ για τη στη΄ριξη της πολιτικη΄ς στον
τοµε΄α της επιστη΄µης και της τεχνολογι΄ας, καθω΄ς και για τη
στη΄ριξη της αξιολο΄γησης·

—

ανα΄πτυξη δικτυ΄ου διανοµη΄ς στρατηγικω΄ν πληροφοριω΄ν·

—

επιστη΄µη, πολι΄τες και κοινωνι΄α, περιλαµβανοµε΄νης της κοινωνικοοικονοµικη΄ς ΄ερευνας·

—

διεθνη΄ς συνεργασι΄α.

αλλα΄ µε τις τροποποιη΄σεις που περιγρα΄φονται στη συνε΄χεια.

6.1.1. Ο πρω΄τος στο΄χος πρε΄πει να εξετα΄ζει τις µακροπρο΄θεσµες
θεµατικε΄ς προτεραιο΄τητες, να ει΄ναι ΄ετοιµος να δεχθει΄ α΄λλους
µακροπρο΄θεσµους τοµει΄ς προτεραιο΄τητας αλλα΄ να στρε΄φει τους
ακο΄λουθους τε΄σσερις τοµει΄ς προς α΄λλους στο΄χους:
—

Πολι΄τες και διακυβε΄ρνηση: συνεχη΄ς καθηµερινη΄ δρα΄ση·

—

Προ΄βλεψη των αναγκω΄ν της ΕΕ: κυρι΄ως προοδευτικη΄ ΄ερευνα
για βραχυ/µεσοπρο΄θεσµες διαρθρωτικε΄ς δρα΄σεις·

—

∆ραστηριο΄τητες του ΚΚΕρ: κυρι΄ως στη΄ριξη α΄λλων πολιτικω΄ν
της ΕΕ και προω΄θηση της αξιολο΄γησης και του συντονισµου΄·

—

∆ρα΄σεις για τα πρωτοεµφανιζο΄µενα προβλη΄µατα: δηµιουργι΄α
αποθεµατικου΄ κεφαλαι΄ου αφιερωµε΄νου στους πολυθεµατικου΄ς και διεπιστηµονικου΄ς τοµει΄ς, µε στο΄χο την ενι΄σχυση
των σηµερινω΄ν και µελλοντικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν.

6.2.
Στη γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ, πρε΄πει να οργανωθου΄ν ο΄λες
οι εν λο΄γω δραστηριο΄τητες συ΄µφωνα µε τον Τι΄τλο VIII, α΄ρθρα 164
και 165 της Συνθη΄κης στις ακο΄λουθες ειδικε΄ς οµα΄δες δρα΄σης:
—

Ο πρω΄τος στο΄χος θα οργανωθει΄ ως ενιαι΄α ειδικη΄ οµα΄δα
δρα΄σεων αλλα΄ θα διαρθρωθει΄ σε υποπρογρα΄µµατα για
καθεµια΄ απο΄ τις ΄εξι µακροπρο΄θεσµες θεµατικε΄ς προτεραιο΄τητες·

—

Ο δευ΄τερος στο΄χος θα οργανωθει΄ σε δυ΄ο ειδικε΄ς οµα΄δες
δρα΄σεων: η µι΄α θα καλυ΄πτει την «Κινητικο΄τητα των ανθρωπι΄νων πο΄ρων» και η α΄λλη την «αλληλεπι΄δραση ΄ερευνας/καινοτοµι΄ας», την «προοδευτικη΄ ΄ερευνα για τις ΜΜΕ/ανα΄πτυξη
δικτυ΄ων/διευκολυ΄νσεις για το ξεκι΄νηµα των ΜΜΕ/και λοιπε΄ς
διευκολυ΄νσεις» και τις «νε΄ες περιφερειακε΄ς πρωτοβουλι΄ες
ΕΤΑ»·

—

Ο τρι΄τος στο΄χος θα οργανωθει΄ σε δυ΄ο ειδικε΄ς οµα΄δες
δρα΄σεων: η µι΄α θα καλυ΄πτει τη «διεθνη΄ συνεργασι΄α» και η
α΄λλη ο΄λες τις υπο΄λοιπες συνεχει΄ς δρα΄σεις ο΄πως ει΄ναι «ο
συντονισµο΄ς των δραστηριοτη΄των ΕΤΑ&Ε», «οι υποδοµε΄ς
µεγα΄λης και µεσαι΄ας κλι΄µακας», «η προ΄βλεψη των νε΄ων
αναγκω΄ν της ΕΕ» και η «Επιστη΄µη, πολι΄τες και κοινωνι΄α».

6.1.2. Ο δευ΄τερος στο΄χος πρε΄πει να ενσωµατω΄σει βραχυ/µεσοπρο΄θεσµα σχε΄δια και δρα΄σεις καθω΄ς και την ανα΄πτυξη δικτυ΄ων.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ο εν λο΄γω στο΄χος πρε΄πει να περιλαµβα΄νει:
—

την αλληλεπι΄δραση ΄ερευνας/καινοτοµι΄ας·

—

την κινητικο΄τητα των ανθρω΄πινων πο΄ρων·

—

την προοδευτικη΄ ΄ερευνα για τις ΜΜΕ/ανα΄πτυξη δικτυ΄ων/διευκολυ΄νσεις για το ξεκι΄νηµα των ΜΜΕ και λοιπε΄ς
διευκολυ΄νσεις·

—

νε΄ες περιφερειακε΄ς πρωτοβουλι΄ες ΕΤΑ.

6.1.2.1. Η θεµατικη΄ ενο΄τητα «Επιστη΄µη και ∆ιακυβε΄ρνηση»
πρε΄πει να συνδεθει΄ µε τη θεµατικη΄ ενο΄τητα «Πολι΄τες και ∆ιακυβε΄ρνηση» και να στραφει΄ προς τον τρι΄το στο΄χο, µαζι΄ µε τη θεµατικη΄
ενο΄τητα «Ερευνητικε΄ς υποδοµε΄ς µεγα΄λης και µεσαι΄ας κλι΄µακας».

6.1.3. Ο τρι΄τος στο΄χος πρε΄πει να καλυ΄πτει τις συνεχει΄ς δρα΄σεις
που αποτελου΄ν κοινη΄ στρατηγικη΄ για τις τρε΄χουσες και µελλοντικε΄ς
δρα΄σεις µε εσωτερικε΄ς και διεθνει΄ς προοπτικε΄ς:
—

συντονισµο΄ς των δραστηριοτη΄των ΕΤΑ&Ε·

—

ερευνητικε΄ς υποδοµε΄ς µεγα΄λης και µεσαι΄ας κλι΄µακας·

Οι δραστηριο΄τητες του ΚΚΕρ καλυ΄πτονται απο΄ µι΄α ειδικη΄ οµα΄δα
δρα΄σεων και απο΄ την Ευρατοµ.
6.3.
Προκειµε΄νου να ικανοποιηθου΄ν οι απαιτη΄σεις των προαναφερθε΄ντων στο΄χων, η ΟΚΕ προτει΄νει τη δηµιουργι΄α επαρκου΄ς
αριθµου΄ οργα΄νων που θα εκπροσωπου΄ν τους ενδιαφερο΄µενους
φορει΄ς και θα ΄εχουν αποτελεσµατικο΄ και σηµαντικο΄ πεδι΄ο δρα΄σης.
Ειδικο΄ς στο΄χος ει΄ναι η διασφα΄λιση της πλη΄ρους εναρµο΄νισης
ανα΄µεσα στα δια΄φορα εθνικα΄ προγρα΄µµατα και στο ευρωπαϊκο΄
προ΄γραµµα. Στο ΄διο
ι πνευ΄µα η ΟΚΕ τα΄σσεται υπε΄ρ ενο΄ς δικτυ΄ου
επιστηµονικω΄ν/τεχνικω΄ν συµβουλευτικω΄ν οµα΄δων παρα΄λληλα µε
τα εν λο΄γω ο΄ργανα και ταυτο΄χρονα µε τις αντι΄στοιχες εθνικε΄ς
συµβουλευτικε΄ς οµα΄δες για την παρακολου΄θηση, την αξιολο΄γηση
και την προω΄θηση-προγραµµατισµο΄ των προσπαθειω΄ν που καταβα΄λλονται σε ευρωπαϊκο΄ και εθνικο΄ επι΄πεδο, χωρι΄ς ωστο΄σο να
καθυστερει΄ η διαδικασι΄α αξιολο΄γησης, επιλογη΄ς και χρηµατοδο΄τησης και χωρι΄ς να περιορι΄ζεται η ποικιλι΄α των στο΄χων και µε΄σων
στο πλαι΄σιο των κρατω΄ν µελω΄ν.
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6.3.1. Η ΟΚΕ προτει΄νει την ανα΄πτυξη φορε΄ων εκπαι΄δευσης για
τις πολιτικε΄ς και διοικητικε΄ς αρχε΄ς και τους φορει΄ς λη΄ψης
αποφα΄σεων καθω΄ς και την ανα΄πτυξη επιστηµονικω΄ν/τεχνικω΄ν/βιοµηχανικω΄ν δεξιοτη΄των. Η ανα΄πτυξη των εν λο΄γω φορε΄ων πρε΄πει να
βασιστει΄ στη διαφα΄νεια και την ανα΄δραση, εξασφαλι΄ζοντας τη
δυναµικη΄ στη διαδικασι΄α επιλογη΄ς των εκπροσω΄πων και των
συµβου΄λων υψηλου΄ επιπε΄δου.

7.3.1. Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη το ζωτικο΄ και µοναδικο΄ ρο΄λο που
διαδραµατι΄ζει η ενε΄ργεια για τις συνθη΄κες διαβι΄ωσης και την
οικονοµι΄α, η ΟΚΕ θεωρει΄ ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ το 6οΠΠ και το
προ΄γραµµα της Ευρατοµ, υπο΄ το πρι΄σµα, για παρα΄δειγµα, των
σοβαρω΄ν προειδοποιη΄σεων που ΄εγιναν στη Λευκη΄ Βι΄βλο (2), και
στην αντι΄στοιχη προ΄σφατη γνωµοδο΄τηση (3) της ΟΚΕ, η οποι΄α
δηλω΄νει τα εξη΄ς:
—

η ΕΕ θα εξαρτα΄ται ο΄λο και περισσο΄τερο απο΄ εξωτερικε΄ς
ενεργειακε΄ς πηγε΄ς· η διευ΄ρυνση δεν προ΄κειται να αλλα΄ξει την
κατα΄σταση· µε βα΄ση τις σηµερινε΄ς προβλε΄ψεις το ποσοστο΄
εξα΄ρτησης θα φθα΄σει το 70 % το 2030·

—

επι΄ τους παρο΄ντος, η ΕΕ δεν ει΄ναι σε θε΄ση να αντιµετωπι΄σει
την προ΄κληση της αλλαγη΄ς του κλι΄µατος και να τηρη΄σει τις
δεσµευ΄σεις της, κυρι΄ως στο πλαι΄σιο του Πρωτοκο΄λλου του
Κιο΄το·

—

σε συ΄γκριση µε τις τιµε΄ς του 1990, οι εκποµπε΄ς διοξειδι΄ου
του α΄νθρακα που συνδε΄ονται µε την ενε΄ργεια στην Ευρω΄πη
των 30 ενδε΄χεται να αυξηθου΄ν κατα΄ 30 % ΄εως το 2030.

΄ τη ειδικη΄ οµα΄δα δρα΄σεων για µακρο/µεσοπρο΄7. Η πρω
θεσµους στο΄χους προτεραιο΄τητας (θεµατικε΄ς δρα΄σεις)
7.1.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι το 6οΠΠ πρε΄πει να διατηρη΄σει τη
συνοχη΄, την οµοιογε΄νεια και την ισορροπι΄α των θεµατικω΄ν προτεραιοτη΄των. Αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι η πρω΄τη οµα΄δα δρα΄σεων πρε΄πει
να εστια΄σει την προσοχη΄ της στους περιορισµε΄νους επιστηµονικου΄ς
και τεχνολογικου΄ς στο΄χους, που προε΄ρχονται απο΄ τους µακροπρο΄θεσµους στο΄χους που ει΄ναι προσανατολισµε΄νοι στα προβλη΄µατα
(για παρα΄δειγµα, η ασφα΄λεια των προϊο΄ντων/ τροφι΄µων, περιλαµβανοµε΄νων και των σχετικω΄ν διαδικασιω΄ν παραγωγη΄ς).
7.1.1. Η ΟΚΕ, ενω΄ ενθαρρυ΄νει τα προτεινο΄µενα κριτη΄ρια
της ευρωπαϊκη΄ς προστιθε΄µενης αξι΄ας, πιστευ΄ει ο΄τι πρε΄πει να
συµπληρωθου΄ν και απο΄ α΄λλα, ο΄πως για παρα΄δειγµα, απο΄ τις
οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς πτυχε΄ς, την προβολη΄, την αριστει΄α, τη
γεωπολιτικη΄ συνοχη΄ και τις δυνατο΄τητες καινοτοµι΄ας. Χωρι΄ς να
αποδυναµω΄νει τις συστα΄σεις τις οποι΄ες κα΄νει στο παρο΄ν κει΄µενο
(και ιδιαιτε΄ρως στον πι΄νακα 13), η ΟΚΕ θα προτιµου΄σε να λα΄βει
περισσο΄τερες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα επιχειρη΄µατα και τα
κριτη΄ρια που χρησιµοποιου΄νται µε΄χρι στιγµη΄ς απο΄ την Επιτροπη΄
για την βελτιστοποι΄ηση της συγκριτικη΄ς κατανοµη΄ς του προϋπολογισµου΄ στους δια΄φορους θεµατικου΄ς τοµει΄ς ΄ερευνας, ιδιαιτε΄ρως
σε σχε΄ση µε το γενικο΄ στο΄χο της προαγωγη΄ς της ευρωπαϊκη΄ς
ανταγωνιστικο΄τητας, ευµα΄ρειας και ευηµερι΄ας.
7.2.
Σηµειω΄νοντας την προ΄σφατη προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για
τα ειδικα΄ προγρα΄µµατα (1), η οποι΄α εξετα΄ζει πιο λεπτοµερω΄ς τις
θεµατικε΄ς δρα΄σεις στο πλαι΄σιο του 6ουΠΠ και του προγρα΄µµατος
της Ευρατοµ, η ΟΚΕ επιφυλα΄σσεται να συµπεριλα΄βει τη δικη΄ της
σε βα΄θος αξιολο΄γηση των θεµατικω΄ν δρα΄σεων στη µελλοντικη΄
γνωµοδο΄τηση΄ της επι΄ της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς. Για το
λο΄γο αυτο΄, ο΄σον αφορα΄ τις θεµατικε΄ς δρα΄σεις, παρουσια΄ζει στο
ακο΄λουθο µε΄ρος µο΄νο µια συ΄ντοµη ανακεφαλαι΄ωση, υπο΄ µορφη΄
αρι΄θµησης, χωρι΄ς να αναλυ΄ει λεπτοµερω΄ς την επιλογη΄ της.

7.3.
Ωστο΄σο, η ΟΚΕ προτει΄νει η΄δη την κα΄πως διαφορετικη΄
δια΄ρθρωση των θεµατικω΄ν δρα΄σεων που περιλαµβα΄νονται στην
πρω΄τη ειδικη΄ οµα΄δα δρα΄σεων. Κι΄νητρο για την εν λο΄γω προ΄ταση
αποτελει΄ ο εξη΄ς διπλο΄ς προβληµατισµο΄ς:
—

κοινη΄ ταξινο΄µηση των σχετικω΄ν στο΄χων

—

΄εµφαση στα προβλη΄µατα στον τοµε΄α της ενε΄ργειας και των
µεταφορω΄ν.

( 1)

COM(2001) 279 τελικο΄.
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7.3.1.1. Στην προ΄σφατη γνωµοδο΄τηση΄ της σχετικα΄ µε τη Λευκη΄
Βι΄βλο, η ΟΚΕ ανε΄φερε ο΄τι το πιο σηµαντικο΄ µε΄τρο για τον
περιορισµο΄ των κινδυ΄νων που ΄εχουν σχε΄ση µε τον ενεργειακο΄
εφοδιασµο΄, καθω΄ς και των υπολοι΄πων κινδυ΄νων, ει΄ναι να διασφαλιστει΄ η ο΄σο το δυνατο΄ν πιο ποικι΄λη και ισορροπηµε΄νη χρη΄ση
διαφο΄ρων ειδω΄ν και µορφω΄ν ενε΄ργειας. ∆η΄λωσε επι΄σης ο΄τι η
ΕΤΑ&Ε και το 6οΠΠ διαδραµατι΄ζουν εξαιρετικα΄ σηµαντικο΄ ρο΄λο
σχετικα΄ µε το θε΄µα. Η ΟΚΕ συνιστα΄ επι΄σης να συµπεριληφθου΄ν και
οι πο΄ροι ΕΤΑ&Ε που προβλε΄πονται απο΄ τη συνθη΄κη ΕΚΑΧ.
7.3.1.2. Σε ο΄,τι αφορα΄ τις µεταφορε΄ς, ΄εχει θεµελιω΄δη σηµασι΄α
η βελτι΄ωση της διαλειτουργικο΄τητας των µεταφορικω΄ν µεθο΄δων σε
ολο΄κληρη την Ευρω΄πη καθω΄ς και η επι΄λυση του προβλη΄µατος της
κυκλοφοριακη΄ς συµφο΄ρησης. Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη
ανα΄πτυξης καθαρω΄ν και αποδοτικω΄ν τεχνολογιω΄ν στον τοµε΄α των
µεταφορω΄ν, οι οποι΄ες θα συµβα΄λουν στην εξοικονο΄µηση χρο΄νου.
7.3.2. Ως εκ του΄του, η ΟΚΕ προτει΄νει την εισαγωγη΄ ειδικου΄
τι΄τλου για την ενε΄ργεια και τις µεταφορε΄ς, στο πλαι΄σιο του
οποι΄ου θα πρε΄πει να υπα΄ρξει µεγαλυ΄τερη προβολη΄ και να δοθει΄
µεγαλυ΄τερη ΄εµφαση (περιλαµβανοµε΄νου του χρηµατοοικονοµικου΄
µε΄σου του 1 500 δισ. ευρω΄ ο΄πως αναφε΄ρεται στο σηµει΄ο 13) στην
ΕΤΑ&Ε για την ενε΄ργεια και τις µεταφορε΄ς, αλλα΄ κυρι΄ως στα
συστη΄µατα ανανεω΄σιµων πηγω
΄ ν ενε΄ργειας, περιλαµβανοµε΄νης της
αποθη΄κευσης, της διανοµη΄ς και της εξοικονο΄µησης/διατη΄ρησης
ενε΄ργειας. Εξα΄λλου, πρε΄πει να ενισχυθει΄ το προ΄γραµµα της
Ευρατοµ (βλ. σηµει΄ο 12) λο΄γω της σοβαρο΄τητας του εν λο΄γω
προβλη΄µατος.

7.3.2.1. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι για την επι΄τευξη του στο΄χου
του βιω΄σιµου ενεργειακου΄ ανεφοδιασµου΄ απαιτει΄ται µεγαλυ΄τερη
στη΄ριξη της ΄ερευνας, της ανα΄πτυξης και της δια΄δοσης της
τεχνολογι΄ας σχετικα΄ µε:
—

τις καθαρε΄ς και ανανεω΄σιµες πηγε΄ς ενε΄ργειας·

(2) COM(2000) 769 τελικο΄.
(3) ΕΕ C 221 της 7.8.2001, σ. 45.
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την ασφαλε΄στερη πυρηνικη΄ ενε΄ργεια, περιλαµβανοµε΄νης της
παραγωγη΄ς, µεταφορα΄ς και αποθη΄κευσης των ενεργειακω΄ν
αποβλη΄των (βλ. σηµει΄ο 12).

7.3.3. Κατα΄ συνε΄πεια, η ΟΚΕ, εξηγω΄ντας επι΄σης την ευρωπαϊκη΄
επιλογη΄ της βιω΄σιµης ανα΄πτυξης, ο΄πως επικυρω΄θηκε στο Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Στοκχο΄λµης, προτει΄νει (για την πρω΄τη
ειδικη΄ οµα΄δα δρα΄σεων) τον ακο΄λουθο τροποποιηµε΄νο κατα΄λογο
θεµατικω΄ν δρα΄σεων και το συµπληρωµε΄νο κατα΄λογο βασικω΄ν
ο΄ρων.
—

—

—

—

Γονιδιωµατικη΄ και βιοτεχνολογι΄ες στην υπηρεσι΄α της υγει΄ας,
µεταξυ΄ των α΄λλων βιο-γονιδιακη΄ ασφα΄λεια, βιοϊατρικη΄,
επιστη΄µες του νευρικου΄ συστη΄µατος, επιδηµιολογι΄α και
δηµο΄σια υγει΄α, καρδιαγγειακε΄ς νο΄σοι, καρκι΄νος, νο΄σοι που
σχετι΄ζονται µε το περιβα΄λλον, ανοσι΄α και λοιµω΄ξεις (προβλε΄πονται ποσοστω΄σεις για την κινητικο΄τητα των ανθρω΄πινων
πο΄ρων, τις ΜΜΕ και τη διεθνη΄ συνεργασι΄α)·
Τεχνολογι΄ες της κοινωνι΄ας των πληροφορι΄ων, µεταξυ΄ των
α΄λλων ψηφιακη΄ ασφα΄λεια, εκπαιδευτικα΄ πολυµε΄σα και εκπαιδευτικο΄ περιεχο΄µενο, συ΄γκλιση των νε΄ων κινητω΄ν επικοινωνιω΄ν/επικοινωνιω΄ν µε΄σω του ∆ιαδικτυ΄ου/δορυφορικω΄ν επικοινωνιω΄ν, ηλεκτρονικο΄ και κινητο΄ εµπο΄ριο, ολοκληρωµε΄νη
διοι΄κηση επιχειρη΄σεων, βιοµηχανικη΄ τεχνολογι΄α πληροφοριω΄ν, επαγγελµατικο΄ς βι΄ος, ηλεκτρονικη΄ διακυβε΄ρνηση,
«αστερισµο΄ς αξιω΄ν», ηλεκτροµαγνητικο΄ς εξοπλισµο΄ς, υπεραγωγοι΄, νε΄οι αισθητη΄ρες και επεξεργαστε΄ς/συστη΄µατα αποθη΄κευσης, ηλεκτροκεραµικη΄, κβαντικοι΄ ηλεκτρονικοι΄ υπολογιστε΄ς (προβλε΄πονται ποσοστω΄σεις για την κινητικο΄τητα των
ανθρω΄πινων πο΄ρων, τις ΜΜΕ και τη διεθνη΄ συνεργασι΄α)·
Νανοτεχνολογι΄ες/διεργασι΄α/προïο΄ντα/νε΄α νοηµο΄να υλικα΄,
µεταξυ΄ των α΄λλων ασφα΄λεια των προϊο΄ντων/διεργασιω΄ν/υλικω΄ν, υβριδικε΄ς τεχνολογι΄ες, µικροσυστη΄µατα, µικρο-µηχανισµοι΄κι΄νησης, βιο-αισθητη΄ρες, ευφυη΄ συστη΄µατα βιοµηχανικη΄ς παραγωγη΄ς, ευφυη΄ νανοσυστη΄µατα πολλαπλω΄ν χρη΄σεων
(προβλε΄πονται ποσοστω΄σεις για την κινητικο΄τητα των ανθρω΄πινων πο΄ρων, τις ΜΜΕ και τη διεθνη΄ συνεργασι΄α)·
Ενε΄ργια και ΄εταφορε΄ς, µεταξυ΄ των α΄λλων ασφα΄λεια στον
τοµε΄α της ενε΄ργειας και των µεταφορω΄ν, καθαρα΄ ορυκτα΄
καυ΄σιµα, στοιχει΄α µικροστροβι΄λου/καυσι΄µου, συνδυασµε΄νες
τεχνολογι΄ες, ανανεω΄σιµες µορφε΄ς ενε΄ργειας (περιλαµβανοµε΄νης της αποθη΄κευσης και διανοµη΄ς αυτω΄ν), τεχνολογι΄ες
υδρογο΄νου, στοιχει΄α καυσι΄µου, ταξι΄δια υψηλη΄ς ποιο΄τητας,
συνδυασµε΄νες µεταφορε΄ς, διαλειτουργικο΄τητα, ευφυη΄
λογιστικα΄ συστη΄µατα, καθαρε΄ς µεταφορε΄ς, εναρµο΄νιση προτυ΄πων (προβλε΄πονται ποσοστω΄σεις για την κινητικο΄τητα, τις
ΜΜΕ και τη διεθνη΄ συνεργασι΄α)·
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καταστροφε΄ς, φυσικη΄ και πνευµατικη΄ κληρονοµια΄, γεωργι΄α
και δασοκοµι΄α φιλικη΄ προς το περιβα΄λλον, ποιο΄τητα των
τροφι΄µων και των αλιευµα΄των, ωκεανογραφι΄α και τεχνολογι΄ες
της θα΄λασσας (προβλε΄πονται ποσοστω΄σεις για την κινητι΄ πινων πο΄ρων, τις ΜΜΕ και τη διεθνη΄
κο΄τητα των ανθρω
συνεργασι΄α).

7.4.

Συστη΄µατα προ΄σβασης — µε΄τρα/µε΄σα — στα πλαι΄σια
του νε΄ου προγρα΄µµατος-πλαι΄σιο

7.4.1. Σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι οι συζητη΄σεις
σχετικα΄ µε το 6οΠΠ πρε΄πει να επικεντρωθου΄ν κυρι΄ως στις
µελλοντικε΄ς ερευνητικε΄ς ανα΄γκες στους δια΄φορους επιστηµονικου΄ς
και τεχνικου΄ς τοµει΄ς, ενω΄ τα µε΄τρα/µε΄σα, περιλαµβανοµε΄νου και
του τελικου΄ υ΄ψους των κονδυλι΄ων, πρε΄πει να αναπτυχθου΄ν και να
προσαρµοστου΄ν µε οµαλο΄ τρο΄πο στις εν λο΄γω ανα΄γκες.

7.4.1.1. Πρε΄πει να διατηρηθου΄ν κυρι΄ως τα µε΄σα του τρε΄χοντος
5ουΠΠ, ως συµπληρωµατικε΄ς η΄ εναλλακτικε΄ς επιλογε΄ς που θα
επιλεγου΄ν ανα΄λογα µε τις ανα΄γκες των ειδικω΄ν θεµατικω΄ν στο΄χων.

7.4.2. Συ΄µφωνα µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, το
6ο προ΄γραµµα-πλαι΄σιο προβλε΄πει τρι΄α κυ΄ρια µε΄τρα/µε΄σα για την
κατανοµη΄ των πιστω΄σεων και για την οργα΄νωση των δρα΄σεων
ΕΤΑ&Ε για τις θεµατικε΄ς προτεραιο΄τητες:
—

δι΄κτυα αριστει΄ας

—

ολοκληρωµε΄να σχε΄δια

—

δραστηριο΄τητες στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 169.

7.4.2.1. Με βα΄ση τις πληροφορι΄ες που παρε΄χει η προ΄ταση της
Επιτροπη΄ς, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι δεν ει΄ναι ακο΄µη σε θε΄ση να εκφε΄ρει
τελικη΄ γνω΄µη σχετικα΄ µε τα νε΄α µε΄τρα. Προτιµα΄ µα΄λλον τον πιο
ακριβη΄ ορισµο΄ των προτεινο΄µενων µε΄τρων/µε΄σων. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ
διατυπω΄νει ορισµε΄νους γενικου΄ς και βασικου΄ς προβληµατισµου΄ς
σχετικα΄ µε το θε΄µα.

—

Αεροναυπηγικη΄ και για΄στηµα, µεταξυ΄ των α΄λλων ασφα΄λεια
του αεροδιαστη΄µατος, µει΄ωση του θορυ΄βου, µει΄ωση των
εκποµπω΄ν αερι΄ων που προκαλου΄ν το φαινο΄µενο του θερµοκηπι΄ου, κεντρικα΄ ηλεκτρονικα΄ συστη΄µατα αεροπλοι΅ας,
παγκο΄σµια επιτη΄ρηση περιβα΄λλοντος και ασφα΄λειας (GMES),
Galileo, διακλαδικε΄ς συνδεδεµε΄νες τεχνολογι΄ες (προβλε΄πονται ποσοστω΄σεις για την κινητικο΄τητα των ανθρω΄πινων
πο΄ρων, τις ΜΜΕ και τη διεθνη΄ συνεργασι΄α)·

7.4.2.2. Τα νε΄α µε΄τρα δεν πρε΄πει να οδηγη΄σουν στη γενικο΄τερη
ενι΄σχυση της γραφειοκρατι΄ας. Πρε΄πει να περιορισθει΄ κατα΄ το
δυνατο΄ν ο προ΄σθετος διοικητικο΄ς φο΄ρτος για τους υποψηφι΄ους.
Ενω΄ η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την υποβολη΄ των προγραµµα΄των σε
τακτικη΄ αξιολο΄γηση και εγκρι΄νει τα µε΄τρα για την ενθα΄ρρυνση της
συµµετοχη΄ς των ΜΜΕ η΄ α΄λλων µικρω΄ν ερευνητικω΄ν φορε΄ων απο΄
ο΄λες τις περιφε΄ρειες της ΕΕ, υποστηρι΄ζει ο΄τι η θετικη΄ πτυχη΄ της
µεγαλυ΄τερης αυτονοµι΄ας των σχεδι΄ων και των δικτυ΄ων δεν πρε΄πει
να αντισταθµι΄ζεται απο΄ την αυ΄ξηση του διοικητικου΄ φο΄ρτου.

—

Παγκο΄σµιο περιβα΄λλον, γεοργι΄α και φυσικοι΄ πο΄ροι, µεταξυ΄
των α΄λλων ασφα΄λεια των τροφι΄µων, περιβαλλοντικη΄ ασφα΄λεια, ασφα΄λεια των υδα΄των και του εδα΄φους, αλλαγη΄ του
κλι΄µατος του πλανη΄τη, απερη΄µωση, πληµµυ΄ρες, φυσικε΄ς

7.4.2.2.1.
Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει µε ικανοποι΄ηση την προ΄θεση της
Επιτροπη΄ς να επιτρε΄ψει την προ΄σβαση ο΄λων των κατα΄λληλων
οργανω΄σεων η΄ οµα΄δων στο 6οΠΠ.
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7.4.2.3. Κατα΄ τη δια΄ρκεια της αρχικη΄ς διερευνητικη΄ς φα΄σης
που χαρακτηρι΄ζει την εισαγωγη΄ µιας τε΄τοιας νε΄ας ΄εννοιας, πρε΄πει
να επιτευχθει΄ισορροπι΄α ανα΄µεσα, αφενο΄ς, στη διατη΄ρηση επαρκου΄ς
ελευθερι΄ας και ευελιξι΄ας και, αφετε΄ρου, στη θε΄σπιση απλω΄ν αλλα΄
σαφω΄ν κανο΄νων. Θα πρε΄πει να επιτραπει΄ η συνεχη΄ς ανα΄δραση
ανα΄µεσα στην Επιτροπη΄ και τους ενδιαφερο΄µενους επιστηµονικου΄ς
φορει΄ς.
7.4.2.4. Η ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι τα νε΄α µε΄σα για τις θεµατικε΄ς
προτεραιο΄τητες πρε΄πει να ενισχυ΄σουν τη συµµετοχη΄ των εταιρειω΄ν,
των ερευνητικω΄ν κε΄ντρων και των πανεπιστηµι΄ων, και ιδιαι΄τερα των
νε΄ων φορε΄ων απο΄ τις υποψη΄φιες χω΄ρες. Σε ο΄,τι αφορα΄ τη φυ΄ση και
το µε΄γεθο΄ς τους, τα εν λο΄γω µε΄σα πρε΄πει να σχεδιαστου΄ν
κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να συµβα΄λουν στην εστι΄αση των ευρωπαϊκω΄ν
προσπαθειω΄ν στις θεµατικε΄ς προτεραιο΄τητες, αλλα΄ παρα΄λληλα
πρε΄πει να επιτρε΄ψουν στους νε΄ους φορει΄ς και στις νε΄ες ΜΜΕ
να συµπεριληφθου΄ν στις νε΄ες προτα΄σεις η΄ να ξεκινη΄σουν νε΄ες
προτα΄σεις, ακο΄µη και µε την ιδιο΄τητα των κυ΄ριων φορε΄ων που
διαδραµατι΄ζουν ηγετικο΄ ρο΄λο.
7.4.2.5. Οι αρχε΄ς της διαφα΄νειας και της ισο΄τιµης προ΄σβασης
πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη κατα΄ τη δια΄ρθρωση των νε΄ων µε΄σων,
προκειµε΄νου να αποφευχθου΄ν τα «στεγανα΄», οι ασαφει΄ς και µη
ουδε΄τερες επιµε΄ρους προσκλη΄σεις, η απορρο΄φηση των χρηµατοοικονοµικω΄ν πο΄ρων απο΄ µικρο΄ αριθµο΄ ολοκληρωµε΄νων σχεδι΄ων
και δικτυ΄ων αριστει΄ας µεγα΄λης κλι΄µακας, που εµποδι΄ζουν τις
υιοθε΄τηση νε΄ων ιδεω΄ν και νε΄ων επιλογω΄ν.
7.4.3.

∆ ΄κ
ι τ υ α α ρ ι σ τ ε ΄α
ι ς

7.4.3.1. Ενω΄ η ΟΚΕ, καταρχη΄ν, στηρι΄ζει την ΄εννοια των
«δικτυ΄ων αριστει΄ας», πρε΄πει να εξετασθου΄ν δια΄φορες «ευαι΄σθητες»
πτυχε΄ς κατα΄ την ανα΄πτυξη των εν λο΄γω δικτυ΄ων και πρε΄πει να
ληφθου΄ν υπο΄ψη οι συνε΄πειες.
7.4.3.2. Η ΄δια
ι
η ΄εννοια των «κε΄ντρων αριστει΄ας» και των
«δικτυ΄ων αριστει΄ας» πρε΄πει να θεωρηθει΄ ως ΄ενα δυναµικο΄ µε΄σο που
πρε΄πει να αναπτυχθει΄ και να προσεγγισθει΄ µε µεγα΄λη προσοχη΄,
δεδοµε΄νου ο΄τι η υπο΄ληψη κα΄θε ιδρυ΄µατος µπορει΄ να αλλα΄ξει µε
το πε΄ρασµα του χρο΄νου και ο΄τι η επιστηµονικη΄ αριστει΄α αποτελει΄
µια απο΄ τις πιο διακριτικε΄ς αρετε΄ς.
7.4.3.3. Η ΟΚΕ συνιστα΄ για α΄λλη µια φορα΄ να πραγµατοποιει΄ται σε ανταγωνιστικη΄ βα΄ση η επιλογη΄ και ο ορισµο΄ς των υποψηφι΄ων
για τα δι΄κτυα αριστει΄ας και να ΄εχει ως στο΄χο την επι΄τευξη υψηλη΄ς
ποιο΄τητας. Οι κανο΄νες λειτουργι΄ας πρε΄πει να σχεδιαστου΄ν κατα΄
τρο΄πο ω΄στε να λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι παρατηρη΄σεις που διατυπω΄θηκαν πιο πα΄νω.
7.4.3.4. Πρε΄πει να καθοριστου΄ν µε σαφη΄νεια οι αρµοδιο΄τητες
το΄σο σε ο΄,τι αφορα΄ τον τεχνικο΄ συντονισµο΄ του συνο΄λου των
ερευνητικω΄ν τοµε΄ων ο΄σο και σε ο΄,τι αφορα΄ τις δηµοσιονοµικε΄ς
εξουσι΄ες, ου΄τως ω΄στε να καταστει΄ δυνατη΄ η πλη΄ρης αξιοποι΄ηση
΄ ν στο πλαι΄σιο των εν λο΄γω
των αποτελεσµα΄των των συνεργιω
δικτυ΄ων αριστει΄ας.
7.4.3.5. 'Εχοντας υπο΄ψη τα παραπα΄νω, και µε βα΄ση τη θετικη΄
εµπειρι΄α που ΄εχει αποκτηθει΄στον τοµε΄α της αυτο΄νοµης επιστηµονικη΄ς οργα΄νωσης ο΄ταν ακολουθου΄νται διαφανει΄ς και καθορισµε΄νες
µε σαφη΄νεια διαδικασι΄ες, η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει την προ΄θεση της
Επιτροπη΄ς να αναθε΄σει σε ο΄σους συµµετε΄χουν στα δι΄κτυα αριστει΄ας
και στα ολοκληρωµε΄να σχε΄δια τη διαχει΄ριση αυτω
΄ ν κατα΄ τρο΄πο
αυτο΄νοµο.
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7.4.3.6. Η ΟΚΕ προτει΄νει τη συνεκτι΄µηση ο΄χι µο΄νο των
΄ν
δραστηριοτη΄των συντονισµου΄, αλλα΄ και των ερευνητικω
δραστηριοτη΄των, οι οποι΄ες περιλαµβα΄νονται στο κοινο΄ προ΄γραµµα
εργασι΄ας. Παραδε΄χεται, εξα΄λλου, ο΄τι τα προγρα΄µµατα πρε΄πει να
καθορισθου΄ν µε βα΄ση τα ερευνητικα΄ θε΄µατα και τους γενικου΄ς
στο΄χους και ο΄χι µε βα΄ση τα οριστικα΄ και προκαθορισµε΄να
αποτελε΄σµατα. Οι προτα΄σεις και τα µεταγενε΄στερα αποτελε΄σµατα
πρε΄πει να αξιολογηθου΄ν συ΄µφωνα µε τους αποδεκτου΄ς κανο΄νες
της τεχνικη΄ς/επιστηµονικη΄ς κοινο΄τητας, οι οποι΄οι αναγνωρι΄ζουν
ιδι΄ως τις νε΄ες ιδε΄ες και προσεγγι΄σεις. Ωστο΄σο, πριν απο΄ την
ανα΄πτυξη ενο΄ς τε΄τοιου δικτυ΄ου αριστει΄ας πρε΄πει να ελεγχθει΄
προσεκτικα΄ κατα΄ πο΄σο ο τοµε΄ας της ΄ερευνας δικαιολογει΄ επαρκω΄ς
τις ΄εκτακτες δαπα΄νες που συνεπα΄γεται η δηµιουργι΄α ενο΄ς τε΄τοιου
οργανισµου΄, δηλαδη΄ κατα΄ πο΄σο αναµε΄νεται πραγµατικα΄ προστιθε΄µενη αξι΄α.

7.4.3.7. Σε ο΄,τι αφορα΄ την εφαρµοσµε΄νη ΄ερευνα η΄ την ΄ερευνα
που ει΄ναι προσανατολισµε΄νη στα προϊο΄ντα, κα΄θε κοινο΄ προ΄γραµµα
η΄ δραστηριο΄τητα στο πλαι΄σιο ενο΄ς συγκεκριµε΄νου δικτυ΄ου πρε΄πει
να διαρθρωθει΄ µε΄σω της χρη΄σης σχεδι΄ων που εξετα΄ζουν τις
δια΄φορες πτυχε΄ς που αφορου΄ν την ανα΄πτυξη ενο΄ς εικονικου΄
κε΄ντρου αριστει΄ας (π.χ. ανα΄πτυξη και χρη΄ση των ηλεκτρονικω΄ν
πληροφοριω΄ν για εικονικε΄ς και διαδραστικε΄ς εργασι΄ες ανταλλαγη΄
και κινητικο΄τητα κοινη΄ χρη΄ση υποδοµω΄ν, κ.λπ.). Τα εν λο΄γω
σχε΄δια, µε καθορισµε΄νους και µετρη΄σιµους ενδια΄µεσους στο΄χους,
πρε΄πει να επιβλε΄πονται απο΄ την Επιτροπη΄, προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ ο΄τι η ανα΄πτυξη του δικτυ΄ου ελε΄γχεται δεο΄ντως.

7.4.3.8. Πρε΄πει να αναπτυχθει΄ ΄ενας ενδογενη΄ς/εξωγενη΄ς δυναµικο΄ς µηχανισµο΄ς µε βα΄ση τις επιδο΄σεις του δικτυ΄ου. Η επιλογη΄
των νε΄ων εται΄ρων πρε΄πει να γι΄νεται υπο΄ την ευθυ΄νη της Επιτροπη΄ς,
τα δι΄κτυα αριστει΄ας µεγα΄λης κλι΄µακας πρε΄πει να βρι΄σκονται υπο΄
την αιγι΄δα της Επιτροπη΄ς και να ελε΄γχονται απευθει΄ας απο΄ αυτη΄.
Εξα΄λλου, πρε΄πει να µπορου΄ν να αναλα΄βουν τη διοι΄κηση των
δικτυ΄ων αριστει΄ας µεσαι΄ας/µικρη΄ς κλι΄µακας και οι µικροι΄ φορει΄ς.
Στην περι΄πτωση αυτη΄, πρε΄πει να προβλε΄πονται απλοποιηµε΄νες
διαδικασι΄ες εκπαι΄δευσης και αξιολο΄γησης.

7.4.4.

Ο λ ο κ λ η ρ ω µ ΄ε ν α σ χ ΄ε δ ι α

7.4.4.1. Σε ορισµε΄νους τοµει΄ς της ΕΤΑ&Ε, τα «Ολοκληρωµε΄να
σχε΄δια» µπορει΄ να αποτελε΄σουν το κατα΄λληλο µε΄σο διαχει΄ρισης
και χρηµατοδο΄τησης. Μα΄λλον κα΄τι τε΄τοιο συµβαι΄νει στην περι΄πτωση που το µε΄γεθος και η δια΄ρθρωση των σχεδι΄ων απαιτου΄ν µια
καλα΄ συντονισµε΄νη και απο΄ κοινου΄ προσε΄γγιση ανα΄µεσα στη
βιοµηχανι΄α, τα ερευνητικα΄ κε΄ντρα και τους ακαδηµαϊκου΄ς φορει΄ς,
καθω΄ς και στην περι΄πτωση που υπα΄ρχουν η΄δη εδραιωµε΄να δι΄κτυα
συνεργασι΄ας. Η ΟΚΕ ει΄ναι πεπεισµε΄νη ο΄τι πρε΄πει να διαφυλαχθει΄ η
εµπειρι΄α που ΄εχει αποκτηθει΄ απο΄ το 5οΠΠ, και ως εκ του΄του να
υπα΄ρξει µεγαλυ΄τερη δυνατο΄τητα επιλογη΄ς ως προς το µε΄γεθος και
τα χαρακτηριστικα΄ των σχεδι΄ων.
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7.4.4.2. Εντου΄τοις, τα κριτη΄ρια επιλογη΄ς για τα ολοκληρωµε΄να
σχε΄δια πρε΄πει να καθορισθου΄ν µε σαφη΄νεια, ενω΄ το υ΄ψος των
κονδυλι΄ων δεν πρε΄πει να περιλαµβα΄νεται σε αυτα΄. Εφο΄σον η
Επιτροπη΄ προβλε΄πει ο΄τι οι συντονιστε΄ς των ολοκληρωµε΄νων
σχεδι΄ων θα µπορου΄ν να προκηρυ΄ξουν προσκλη΄σεις υποβολη΄ς
προσφορω΄ν και να επιλε΄ξουν νε΄ους εται΄ρους των σχεδι΄ων για
λογαριασµο΄ τους, τα ολοκληρωµε΄να σχε΄δια θα λα΄βουν περισσο΄τερο το χαρακτη΄ρα προγραµµα΄των παρα΄ σχεδι΄ων. Ως εκ του΄του,
δεν θα επαρκου΄ν τα συνη΄θη κριτη΄ρια επιλογη΄ς. Για παρα΄δειγµα, τα
καθη΄κοντα και ο ρο΄λος του συντονιστη΄ του σχεδι΄ου θα πρε΄πει να
καθοριστου΄ν κατα΄ τρο΄πο που να διασφαλι΄ζει την ουδετερο΄τητα και
να αποτρε΄πει η΄ να ελε΄γχει τις πιθανε΄ς συγκρου΄σεις συµφερο΄ντων (οι
οποι΄ες µπορου΄ν να προκυ΄ψουν εα΄ν ο συντονιστη΄ς ει΄ναι εται΄ρος
της επιχει΄ρησης και ταυτο΄χρονα υπευ΄θυνος για την επιλογη΄ των
νε΄ων σχεδι΄ων).
7.4.4.3. Η ΟΚΕ εξετα΄ζει το ζη΄τηµα της διαχει΄ρισης των
ολοκληρωµε΄νων σχεδι΄ων και υποβα΄λλει ορισµε΄νες ερωτη΄σεις σχετικα΄ µε αυτο΄. Τα διοικητικα΄ καθη΄κοντα, τα οποι΄α µε΄χρι τω΄ρα ει΄χε
αναλα΄βει η Επιτροπη΄, πρε΄πει να ανατεθου΄ν στους συντονιστε΄ς του
σχεδι΄ου η΄ στις υπηρεσι΄ες του προγρα΄µµατος; Και στις δυ΄ο
περιπτω΄σεις οι διοικητικε΄ς δαπα΄νες για το συντονισµο΄ του σχεδι΄ου
πρε΄πει να λαµβα΄νει 100 % χρηµατοδο΄τηση και ο΄χι 50 %,
διαφορετικα΄ µο΄νο οι µεγα΄λοι φορει΄ς θα ει΄ναι σε θε΄ση να αναλα΄βουν
το συντονισµο΄ των ολοκληρωµε΄νων σχεδι΄ων. Εξα΄λλου, ενω΄ κα΄τι
τε΄τοιο αναµε΄νεται να ανακουφι΄σει την Επιτροπη΄ απο΄ το σχετικο΄
διοικητικο΄ βα΄ρος, το οποι΄ο προηγουµε΄νως αποτελου΄σε µε΄ρος της
αποστολη΄ς της, το απαιτου΄µενο προ΄σθετο υ΄ψος των κονδυλι΄ων
που ανε΄ρχεται περι΄που στο 7 % του συνολικου΄ προϋπολογισµου΄
δεν περιλαµβα΄νονται στον προϋπολογισµο΄ του 6ουΠΠ. Η ΟΚΕ
υποστηρι΄ζει ο΄τι ΄ετσι πρε΄πει να γι΄νει (βλ. σηµει΄ο 13).
7.4.4.4. Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει την ιδε΄α της προσαρµογη΄ς του
προγραµµατισµου΄ του σχεδι΄ου κατα΄ τη δια΄ρκεια της εφαρµογη΄ς
του. Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο µπορου΄ν να ληφθου΄ν υπο΄ψη τα
τελευται΄α αποτελε΄σµατα και οι νε΄ες εξελι΄ξεις. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ
θεωρει΄ ο΄τι η χρησιµοποι΄ηση εξωτερικω΄ν συµβουλευτικω΄ν οργα΄νων
ενδε΄χεται να δηµιουργη΄σει προβλη΄µατα σχετικα΄ µε τα δικαιω΄µατα
πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας.
7.4.4.5. Ενω΄ η ΟΚΕ επε΄στησε πιο πα΄νω την προσοχη΄ της σε
ορισµε΄να σηµει΄α που χρεια΄ζονται διασαφη΄νιση, οι ακο΄λουθες
παρατηρη΄σεις µπορει΄ να συµβα΄λουν στη µελλοντικη΄ δια΄ρθρωση
του µε΄σου των «ολοκληρωµε΄νων σχεδι΄ων»:
—

Οι στο΄χοι και οι επιµε΄ρους στο΄χοι των «ολοκληρωµε΄νων
σχεδι΄ων» πρε΄πει να ει΄ναι σαφω΄ς καθορισµε΄νοι και µετρη΄σιµοι,
ου΄τως ω΄στε να ει΄ναι δυνατη΄ η αξιολο΄γηση των ενδια΄µεσων
αποτελεσµα΄των.

—

Η Επιτροπη΄ πρε΄πει να συµφωνη΄σει µε την τροποποι΄ηση των
στο΄χων που ει΄χαν καθορισθει΄ αρχικα΄. Ο προγραµµατισµο΄ς
του σχεδι΄ου πρε΄πει να βασι΄ζεται σε µια προσε΄γγιση προσανατολισµε΄νη στην επι΄λυση των προβληµα΄των και να περιλαµβα΄νει τις κοινωνικοοικονοµικε΄ς πτυχε΄ς.

—

Τα ολοκληρωµε΄να σχε΄δια πρε΄πει να ελε΄γχονται και να
επιβλε΄πονται απευθει΄ας απο΄ την Επιτροπη΄, µε΄σω ενο΄ς µηχανισµου΄ παρο΄µοιου µε αυτο΄ν που χρησιµοποιου΄νταν στο
πλαι΄σιο του 5ουΠΠ.

—

Πρε΄πει να επιτρε΄πεται και στους πιο µικρου΄ς φορει΄ς να
αναλα΄βουν τη διαχει΄ριση των «ολοκληρωµε΄νων σχεδι΄ων»
(εκτο΄ς απο΄ ο΄,τι αναφε΄ρεται στο σηµει΄ο 15).

—
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Στο πλαι΄σιο των θεµατικω΄ν προτεραιοτη΄των πρε΄πει να
παρε΄χονται σχε΄δια µικρη΄ς κλι΄µακας, µε΄σω ειδικω΄ν προσκλη΄σεων υποβολη΄ς προσφορω΄ν, ιδι΄ως για τις ΜΜΕ και α΄λλους
µικρου΄ς φορει΄ς.

7.4.5.

∆ ρ α σ τ η ρ ι ο΄ τ η τ ε ς
α΄ ρ θ ρ ο υ 1 6 9

στο

π λ α ΄σ
ι ιο

του

7.4.5.1. Το α΄ρθρο 169 της Συνθη΄κης επιτρε΄πει στην Επιτροπη΄
να συµµετε΄χει στα προγρα΄µµατα που εκτελου΄νται απο΄ κοινου΄ απο΄
δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη.
7.4.5.1.1.
Το α΄ρθρο 169 ορι΄ζει τα εξη΄ς: «Κατα΄ την εφαρµογη΄
του πολυετου΄ς προγρα΄µµατος-πλαισι΄ου, η Κοινο΄τητα, σε συµφωνι΄α µε τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη, µπορει΄ να προβλε΄πει
συµµετοχη΄ σε προγρα΄µµατα ΄ερευνας και ανα΄πτυξης που αναλαµβα΄νονται απο΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη, συµπεριλαµβανοµε΄νης της
συµµετοχη΄ς στις υποδοµε΄ς που δηµιουργου΄νται για την εκτε΄λεση
αυτω΄ν των προγραµµα΄των».
7.4.5.2. Καταρχη΄ν, οι διατα΄ξεις του εν λο΄γω α΄ρθρου µπορου΄ν
να αποτελε΄σουν ισχυρο΄ µε΄σο για το συντονισµο΄ των εθνικω΄ν
προγραµµα΄των και για την ανα΄πτυξη του ΕΧΕ.
7.4.5.2.1.
Ως εκ του΄του, πρε΄πει να διασφαλιστει΄ επι΄σης η
συµµετοχη΄ των υποψη΄φιων χωρω΄ν.
7.4.5.3. Ωστο΄σο, οι νοµικε΄ς διατα΄ξεις για την εφαρµογη΄ του
νε΄ου αυτου΄ µε΄σου πρε΄πει να διασαφηνιστου΄ν ακο΄µη περισσο΄τερο.
Η ΟΚΕ προτει΄νει στην Επιτροπη΄ να καθορι΄σει µε µεγαλυ΄τερη
ακρι΄βεια τις σχετικε΄ς διαδικασι΄ες. Πρε΄πει ιδι΄ως να διασαφηνιστει΄
κατα΄ πο΄σο καθεµι΄α απο΄ τις σχετικε΄ς δραστηριο΄τητες πρε΄πει να
αποτελε΄σει αντικει΄µενο ξεχωριστη΄ς διαδικασι΄ας συναπο΄φασης µε
το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο. Η ΟΚΕ λαµβα΄νει
υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για τις διατα΄ξεις-πλαι΄σιο
που πρε΄πει να εφαρµοσθου΄ν δυνα΄µει του α΄ρθρου 169.
7.4.5.4. Κατα΄ τον ΄διο
ι
τρο΄πο, πρε΄πει να περιγραφει΄ πιο
λεπτοµερω΄ς η ΄δια
ι
η διαδικασι΄α συζη΄τησης ανα΄µεσα στα κρα΄τη
µε΄λη, προκειµε΄νου να καταστει΄ δυνατη΄ η ανα΄ληψη πρωτοβουλιω΄ν.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ο΄τι ο προσδιορισµο΄ς των θεµα΄των και ο σχηµατισµο΄ς
κοινοπραξιω΄ν πρε΄πει να ξεκινη΄σει στο πλαι΄σιο µιας διαδικασι΄ας
«απο΄ τη βα΄ση προς τα α΄νω», η οποι΄α θα πρε΄πει να εγκριθει΄/επικυρωθει΄ µε΄σω των απαραι΄τητων αποφα΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν και του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου.
7.4.5.5. Εκτο΄ς απο΄ τις δραστηριο΄τητες στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου
169, η ΟΚΕ προτει΄νει την «ε΄ναρξη εθνικω΄ν προγραµµα΄των» ως ΄ενα
προ΄σθετο µε΄σο χρηµατοδο΄τησης για την τρι΄τη οµα΄δα δραστηριοτη΄των. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η «ε΄ναρξη των εθνικω΄ν προγραµµα΄των»
µπορει΄ να αποτελε΄σει ΄ενα ακο΄µη χρη΄σιµο µε΄σο για την ανα΄πτυξη
του ΕΧΕ, το οποι΄ο µπορει΄ να εφαρµοσθει΄ το΄σο στην τρι΄τη οµα΄δα
ο΄σο και στη δευ΄τερη οµα΄δα δρα΄σεων. Εντου΄τοις, δεν ΄εχει γι΄νει
ακο΄µη αρκετα΄ σαφε΄ς το τι µπορει΄ να σηµαι΄νει στην πρα΄ξη ΄ενα
τε΄τοιο µε΄σο.
7.4.5.5.1.
Κατα΄ συνε΄πεια, η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι πρε΄πει να δοθου΄ν
περισσο΄τερες διασαφηνι΄σεις σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες λη΄ψης
αποφα΄σεων και τη δια΄ρθρωση των εν λο΄γω πρωτοβουλιω΄ν.
Ειδικο΄τερα, πρε΄πει να καθορισθει΄ ο ρο΄λος της Επιτροπη΄ς σε ο΄,τι
αφορα΄ την επιλογη΄ των σχεδι΄ων και τον ΄ελεγχο των προγραµµα΄των.
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7.4.5.5.2.
Πρε΄πει να διασφαλιστει΄η συµµετοχη΄ των υποψηφι΄ων
χωρω΄ν και σχετικα΄ µε αυτο΄.
7.4.5.6. Σε ο΄,τι αφορα΄ την πρωτοβουλι΄α της ανα΄πτυξης κοινω΄ν
εθνικω΄ν προγραµµα΄των στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 169, πρε΄πει
να συµπεριληφθει΄ στη δε΄σµη εθελοντικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν που
αναλαµβα΄νουν τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη, ου΄τως ω
΄ στε να
διασφαλιστει΄ η γεωπολιτικη΄ ισορροπι΄α στο πλαι΄σιο των πρωτοβουλιω΄ν που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ τον προϋπολογισµο΄ της ΕΕ.
7.4.5.7. Πρε΄πει να αναπτυχθει΄ σαφη΄ς προοπτικη΄ σε ο΄,τι αφορα΄
τα δικαιω΄µατα πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας και τα βιοµηχανικα΄ δικαιω΄µατα που ΄εχουν σχε΄ση µε τις εν λο΄γω πρωτοβουλι΄ες. Η ΟΚΕ
προτει΄νει την εξε΄ταση µε΄σων ο΄πως η «κοινη΄ δη΄λωση προθε΄σεων»
µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν που συµµετε΄χουν.
7.4.5.8. Οι εται΄ροι των σχεδι΄ων πρε΄πει επι΄σης να συµφωνη΄σουν
σχετικα΄ µε την αξιοποι΄ηση και την εµπορικη΄ εκµετα΄λλευση των
αποτελεσµα΄των συ΄µφωνα µε τα συµφε΄ροντα της Κοινο΄τητας στο
συ΄νολο΄ της καθω΄ς και συ΄µφωνα µε τα συµφε΄ροντα των κρατω΄ν
µελω΄ν στα οποι΄α οι εται΄ροι του σχεδι΄ου ΄εχουν τη νο΄µιµη βα΄ση
τους.

7.4.6.

Σ υ ν ο δ ε υ τ ι κ α΄ µ ΄ε τ ρ α

7.4.6.1. Εκτο΄ς απο΄ τα συνοδευτικα΄ µε΄τρα που προβλε΄πονται
στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (π.χ. διασκε΄ψεις, εργαστη΄ρια, δια΄δοση
πληροφοριω΄ν, δραστηριο΄τητες αξιολο΄γησης και παρακολου΄θησης)
η ΟΚΕ προτει΄νει να συµπεριληφθου΄ν τα ακο΄λουθα µε΄τρα:
—

—

—

Μελε΄τες σκοπιµο΄τητας/διερευνητικε΄ς µελε΄τες που θα
δηµιουργη΄σουν τη βα΄ση για νε΄ες ιδε΄ες σχετικα΄ µε νε΄ες
πιθανε΄ς ερευνητικε΄ς κατευθυ΄νσεις (στο πλαι΄σιο των θεµατικω΄ν
προτεραιοτη΄των). Η ΟΚΕ προτει΄νει την ΄εναρξη βραχυπρο΄θεσµων σχεδι΄ων µε στο΄χο τη διερευ΄νηση δια΄φορων νε΄ων
τρο΄πων προσε΄γγισης των ΄διων
ι
προβληµα΄των, την το΄νωση
του δηµιουργικου΄ πνευ΄µατος, της αριστει΄ας και της καινοτοµι΄ας, που µπορου΄ν να παρα΄σχουν µια δοκιµαστικη΄ βα΄ση για
την ενθα΄ρρυνση της δηµιουργι΄ας οµα΄δων «ex-ante».
Εκπαι΄δευση: η ΟΚΕ προτει΄νει την κατα΄ρτιση και την επιλογη΄,
στο πλαι΄σιο της Επιτροπη΄ς, εκπαιδευτω΄ν που θα συνδρα΄µουν
τις βασικε΄ς οµα΄δες που θα ει΄ναι υπευ΄θυνες για τη λειτουργι΄α
των νε΄ων µε΄σων.
Κατα΄ρτιση: πρε΄πει να προβλεφθου΄ν µε΄τρα για την κατα΄ρτιση
των µελω΄ν των βασικω΄ν οµα΄δων σχετικα΄ µε τις νε΄ες αρµοδιο΄τητε΄ς τους (πχ οργα΄νωση οµα΄δων «ex-ante», διευ΄ρυνση των
εταιρικω΄ν σχε΄σεων, διαχει΄ριση των σχεδι΄ων).

8. ∆ευ΄τερη οµα΄δα δρα΄σεων για την ΄ερευνα — καινοτοµι΄α/
προοδευτικη΄ ΄ερευνα για τις ΜΜΕ και α΄λλες διευκολυ΄νσεις/νε΄ες περιφερειακε΄ς πρωτοβουλι΄ες
8.1.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας το γεγονο΄ς ο΄τι, σε
συµφωνι΄α µε τον ευρωπαϊκο΄ χα΄ρτη για τις µικρε΄ς επιχειρη΄σεις
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που υιοθετη΄θηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο, οι ευρωπαϊκε΄ς
ολοκληρωµε΄νες προσπα΄θειες για την αλληλεπι΄δραση της ΄ερευνας
και της καινοτοµι΄ας, την προοδευτικη΄ ΄ερευνα για τη βραχυπρο΄θεσµη λυ΄ση προβληµα΄των και η νε΄α πρωτοβουλι΄α Regio ETA&E
για την καινοτοµι΄α προσδιορι΄στηκαν και ενισχυ΄ονται µε σαφη΄νεια
και διαφα΄νεια.

8.1.1. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει την ακο΄λουθη δη΄λωση του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου: «Θα ενισχυ΄σουµε τρε΄χοντα προγρα΄µµατα τα
οποι΄α ΄εχουν ως στο΄χο την προαγωγη΄ της δια΄δοσης της τεχνολογι΄ας
µεταξυ΄ µικρω΄ν επιχειρη΄σεων καθω΄ς και τις ικανο΄τητες µικρω΄ν
επιχειρη΄σεων να εντοπι΄ζουν, να επιλε΄γουν και να προσαρµο΄ζουν
τεχνολογι΄ες».

8.1.2. Η ΟΚΕ τονι΄ζει την ανα΄γκη να διευρυνθει΄και να επεκταθει΄
η συµµετοχη΄ των µικρω΄ν επιχειρη΄σεων στο 6ο προ΄γραµµα πλαι΄σιο
πε΄ραν του σηµερινου΄ ποσοστου΄ που ανε΄ρχεται σε 20-22 %, µε την
εξασφα΄λιση των κατα΄λληλων πο΄ρων µε τη θε΄σπιση ποσο΄στωσης
που θα ανε΄ρχεται τουλα΄χιστον στο 15 % των χρηµατοδοτικω΄ν
πο΄ρων στην πρω΄τη οµα΄δα δρα΄σεων και µε τη µορφη΄ ειδικω΄ν πο΄ρων
στα πλαι΄σια των δρα΄σεων της δευ΄τερης οµα΄δας που θα ει΄ναι
επικεντρωµε΄νη στην προοδευτικη΄ βραχυπρο΄θεσµη ΄ερευνα (η οποι΄α
δεν θα περιορι΄ζεται στις καθορισµε΄νες βραχυπρο΄θεσµες προτεραιο΄τητες, αλλα΄ θα στηρι΄ζεται σε µι΄α προσε΄γγιση απο΄ τη βα΄ση προς τα
α΄νω) που θα χρηµατοδοτηθου΄ν µε ποσο΄ 700-800 εκατοµµυρι΄ων
ευρω΄ (δηλαδη΄ συνεργατικη΄ και συλλογικη΄ ΄ερευνα). Αυτη΄ η
βραχυπρο΄θεσµη δρα΄ση θα πρε΄πει να καλυ΄πτει προγρα΄µµατα
αριστει΄ας ΕTA&E προκειµε΄νου να αυξηθει΄ ο αριθµο΄ς των ΜΜΕ
που συµµετε΄χουν στην ΄ερευνα.

8.1.3. Πε΄ραν αυτου΄, η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει πο΄σο σηµαντικο΄
ει΄ναι να προαχθει΄ αισθητα΄ η αλληλεπι΄δραση ΄ερευνας/καινοτοµι΄ας
σε σχε΄ση µε τις αντι΄στοιχες επιδο΄σεις της Ευρω
΄ πης µε΄σω µιας
προσπα΄θειας για την προαγωγη΄ ενο΄ς περισσο΄τερο συνεκτικου΄
πολιτικου΄ και ρυθµιστικου΄ περιβα΄λλοντος στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

8.2.
'Οσον αφορα΄ την υποοµα΄δα που καλυ΄πτει την αλληλεπι΄δραση ΄ερευνας/καινοτοµι΄ας, η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι οι εν λο΄γω
δρα΄σεις πρε΄πει να προαχθου΄ν και να εξορθολογιστου΄ν ΄ετσι ω΄στε
να συντονιστει΄ η δια΄δοση και η εκµετα΄λλευση δραστηριοτη΄των
εντο΄ς του 6ουΠΠ. Σε συµφωνι΄α µε τις συστα΄σεις στη γνωµοδο΄τηση
της ΟΚΕ (1), οι δρα΄σεις των ευρωπαϊκω΄ν δικτυ΄ων πρε΄πει να οδηγου΄ν
στην ανα΄πτυξη αποτελεσµατικω΄ν και προενεργω΄ν ενδια΄µεσων
διαρθρω΄σεων µεταξυ΄ ΄ερευνας και επιχειρη΄σεων, επιχειρη΄σεων
και χρηµατοδο΄τησης και ΄ερευνας και χρηµατοδο΄τησης κατα΄ τη
συνολικη΄ δια΄ρκεια της διαδικασι΄ας ΄ερευνας/καινοτοµι΄ας απο΄ τη
στιγµη΄ της συ΄λληψης ενο΄ς προγρα΄µµατος.

(1) Γνωµοδο΄τηση για τις δαπα΄νες ΕTA&Εκαι τις ΜΜΕ (Εισηγητη΄ς ο
κ. Malosse).
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8.2.1. Ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι οι δρα΄σεις πρε΄πει να επικεντρωθου΄ν
στους πελα΄τες µε τους οποι΄ους µπορει΄να επιτευχθου΄ν τα καλυ΄τερα
δυνατα΄ αποτελε΄σµατα και ο΄που µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν µε
τον καλυ΄τερο δυνατο΄ τρο΄πο οι βασικε΄ς δεξιο΄τητες. Πρε΄πει,
ιδιαι΄τερα, να δοθει΄ προτεραιο΄τητα στη δικτυ΄ωση ενδιαφερο΄µενων
στο ευρωπαϊκο΄ συ΄στηµα καινοτοµι΄ας (δηλαδη΄ τεχνολογικα΄ πα΄ρκα,
εκκολαπτη΄ρια και επενδυτε΄ς επιχειρηµατικω΄ν κεφαλαι΄ων στον
τοµε΄α της ΕTA&E) καθω΄ς και στις δραστηριο΄τητες πληροφο΄ρησης
στον τοµε΄α της οικονοµι΄ας και της τεχνολογι΄ας. Για να προαχθει΄
αυτη΄ η εναρµο΄νιση εθνικω΄ν/περιφερειακω΄ν προγραµµα΄των καινοτοµι΄ας, πρε΄πει να θεσπιστου΄ν µε΄σα και µε΄τρα και να συσταθου΄ν
εθνικα΄ παραρτη΄µατα του Cordis (τα οποι΄α θα διαχειρι΄ζονται τα
κρα΄τη µε΄λη) που να προσφε΄ρουν µι΄α σαφη΄ και διαφανη΄ εικο΄να
καθω΄ς και ευ΄κολη προ΄σβαση σε ο΄λα τα ευρωπαϊκα΄ συστη΄µατα
καινοτοµι΄ας. Αυτο΄ ισχυ΄ει ιδιαιτε΄ρως για τις υπηρεσι΄ες υποστη΄ριξης
της µεταφορα΄ς τεχνολογι΄ας, την προστασι΄α ΙPR, τη χρη΄ση του
µελλοντικου΄ κοινοτικου΄ συστη΄µατος διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας
και την προ΄σβαση σε επιχειρηµατικα΄ κεφα΄λαια και διευκολυ΄νσεις
για το ξεκι΄νηµα επιχειρη΄σεων.
8.3.
Η υποοµα΄δα της προοδευτικη΄ς ΄ερευνας για τις ΜΜΕ
διαδραµατι΄ζει καθοριστικο΄ ρο΄λο στην προσπα΄θεια για να καταστει΄
η προσανατολισµε΄νη στη λυ΄ση προβληµα΄των βραχυπρο΄θεσµη
΄ερευνα, ανα΄πτυξη και µεταφορα΄ νε΄ων τεχνολογιω΄ν βιοµηχανικη΄
και εµπορικη΄ επιτυχι΄α. Αυτο΄ς ει΄ναι ο απω
΄ τερος στο΄χος της
ι ισχυ΄ει και για τη
ηµερη΄σιας δια΄ταξης της Λισαβο΄νας, ενω΄ το ΄διο
δηµιουργι΄α ενο΄ς ολοκληρωµε΄νου χω΄ρου ΄ερευνας και της δρα΄σης
που περιλαµβα΄νονται στα προγρα΄µµατα πλαι΄σιο της ΕΕ και
Ευρατοµ.
8.3.1. Με βα΄ση αυτε΄ς τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς, η ΟΚΕ
επιθυµει΄ να τονι΄σει ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να αναληφθου΄ν δρα΄σεις
απο΄ τη βα΄ση προς τα α΄νω και να προστεθου΄ν πο΄ροι στις
ποσοστω΄σεις που ΄εχουν δεσµευτει΄ για τη συµµετοχη΄ ΜΜΕ στις
δρα΄σεις για την υλοποι΄ηση µακροπρο΄θεσµων στο΄χων. Οι πο΄ροι
αυτοι΄ θα πρε΄πει να ει΄ναι διαθε΄σιµοι σε ο΄λες τις ΜΜΕ, οι οποι΄ες
αποτελου΄ν µια ζωτικη΄ πηγη΄ καινοτοµι΄ας στην Ευρω΄πη απο΄ την
α΄ποψη της βιω΄σιµης ανα΄πτυξης αλλα΄ και απο΄ την α΄ποψη της
αυ΄ξησης και της βελτι΄ωσης της απασχο΄λησης και της συνοχη΄ς.
8.3.2. Οι δυ΄ο κυ΄ριες δραστηριο΄τητες της συνεργατικη΄ς και της
νε΄ας συλλογικη΄ς ΄ερευνας αποτελου΄ν χρη΄σιµη εργασι΄α για την
ενι΄σχυση της ανταγωνιστικο΄τητας της Ευρω΄πης και για την
εξασφα΄λιση της υγιου΄ς οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ανα΄πτυξη΄ς
της. Η ΟΚΕ συνιστα΄ οι δρα΄σεις αυτε΄ς να καλυ΄πτουν το΄σο τους
µακροπρο΄θεσµους τεχνολογικου΄ς στο΄χους προτεραιο΄τητας ο΄σο
και α΄λλους τοµει΄ς.
8.3.2.1. 'Οσον αφορα΄ την συνεργατικη΄ ΄ερευνα, η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι το µε΄γεθος των προγραµµα΄των πρε΄πει να ει΄ναι ποικι΄λο
και να επιτρε΄πει την πλη΄ρη ανα΄πτυξη πρωτοτυ΄πων. Οι δραστηριο΄τητες πρε΄πει να συντονι΄ζονται συγκεντρωτικα΄ αλλα΄ οι διοικητικε΄ς
εργασι΄ες και οι µηχανισµοι΄ αξιολο΄γησης θα πρε΄πει να παραµει΄νουν
απλοι΄. Η Επιτροπη΄ πρε΄πει να προβλε΄ψει συνοδευτικα΄ µε΄τρα
προκειµε΄νου να προετοιµα΄σει και να υποστηρι΄ξει τις µικρε΄ς
επιχειρη΄σεις στην προσπα΄θεια΄ τους να παρουσια΄σουν και να
υλοποιη΄σουν µεγαλυ΄τερα προγρα΄µµατα η΄ οµα΄δες προγραµµα΄των.
8.3.2.2. 'Οσον αφορα΄ το νε΄ο τοµε΄α της συλλογικη΄ς ΄ερευνας, η
ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι αυτο΄ το νε΄ο προ΄τυπο πρε΄πει να ει΄ναι ευε΄λικτο
προκειµε΄νου να επιτρε΄πει σε βιοµηχανικε΄ς ενω΄σεις και εµπορικα΄
επιµελητη΄ρια καθω΄ς και σε α΄λλες οµα΄δες, ο΄πως βιοµηχανικε΄ς
περιοχε΄ς και ευρωπαϊκε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων που εκπροσωπου΄ν
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τα συµφε΄ροντα των ΜΜΕ, να συµµετα΄σχουν ως κυ΄ριοι ανα΄δοχοι
σε ΄ενα προ΄γραµµα. Ακο΄µα και σε αυτε΄ς τις περιπτω΄σεις πρε΄πει
να προβλε΄πονται συνοδευτικε΄ς, εκπαιδευτικε΄ς και «ενισχυτικε΄ς»
δρα΄σεις, ιδιαιτε΄ρως για µεγαλυ΄τερα προγρα΄µµατα.

8.4.
Το 6οΠΠ πρε΄πει να προσφε΄ρει µι΄α νε΄α διεθνικη΄ πρωτοβουλι΄α Regio ETA&E ΄ετσι ω΄στε:
—

να ενισχυθει΄ η περιφερειακη΄ δια΄ρθρωση του ΕTA&E Ευρω΄πη
και να επιτραπει΄ η ταχει΄α δια΄δοση γνω΄σεων σε περιφερειακο΄
επι΄πεδο,

—

να προωθηθει΄ ΄ενα µει΄γµα εξειδι΄κευσης και συµπληρωµατικω΄ν
προσεγγι΄σεων µεταξυ΄ των περιφερειω΄ν της Ευρω΄πης,

—

να προαχθει΄ η ΄ερευνα και η εφαρµογη΄ κατα΄λληλων και
φιλικω΄ν προς το χρη΄στη τεχνολογιω΄ν της κοινωνι΄ας των
πληροφοριω΄ν,

—

να δηµιουργηθου΄ν δι΄κτυα αριστει΄ας κοινοτη΄των µα΄θησης
και να συµπεριληφθου΄ν οι λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νες και/η΄
αποµακρυσµε΄νες περιφε΄ρειες,

—

να προσφερθου΄ν στους αρµο΄διους για τη λη΄ψη αποφα΄σεων
σε περιφερειακο΄ επι΄πεδο κατα΄λληλες διευκολυ΄νσεις καταγραφη΄ς, αξιολο΄γησης και προ΄βλεψης,

—

να εκπαιδευθου΄ν εκπρο΄σωποι επιχειρη΄σεων, κε΄ντρων ερευνω΄ν
και πανεπιστηµι΄ων στην προσφορα΄ βραβει΄ων σκοπιµο΄τητας,
χρηµατοδοτικω΄ν δικτυ΄ων και ειδικω΄ν διευκολυ΄νσεων,

—

να καθιερωθου΄ν συστη΄µατα GRID µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων,
ερευνητικω΄ν κε΄ντρων και πανεπιστηµι΄ων σε διαπεριφερειακο΄
επι΄πεδο,

—

να υποστηριχτου΄ν οι εταιρικε΄ς, διαπεριφερειακε΄ς προσπα΄θειες
στον τοµε΄α ΕTA&E µε τις γειτονικε΄ς χω΄ρες της Μεσογει΄ου,
των Βαλκανι΄ων και της πρω΄ην Σοβιετικη΄ς 'Ενωσης,

—

να συντονιστου΄ν, να διασυνδεθου΄ν και να βελτιστοποιηθου΄ν
κοινε΄ς δρα΄σεις των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων, του ταµει΄ου
συνοχη΄ς, των ταµει΄ων Safard και Ιspa, των πρωτοβουλιω΄ν
Phare και Tacis και των δρα΄σεων ΕΤρΕ-ΕΤΕ.

8.4.1. Η περιφερειακη΄ δια΄σταση ΕTA&E πρε΄πει επι΄σης να
διαδραµατι΄σει κρι΄σιµο ρο΄λο στην ανα΄πτυξη νε΄ων µε΄σων του
6ουΠΠ ο΄πως ει΄ναι τα ολοκληρωµε΄να προγρα΄µµατα, δι΄κτυα
αριστει΄ας, κοινα΄ προγρα΄µµατα συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 169 καθω΄ς
και µε΄σα για την προαγωγη΄ της συλλογικη΄ς ΄ερευνας. Οι περιφε΄ρειες
µπορου΄ν να προα΄γουν, να εποπτευ΄σουν και να συσπειρω΄σουν την
περιφερειακη΄ συµµετοχη΄ σε ειδικευµε΄να τοµεακα΄ προγρα΄µµατα.
Μπορου΄ν να αναπτυ΄ξουν διαπεριφερειακα΄ δι΄κτυα αριστει΄ας σε
ιδεατα΄ κε΄ντρα σε ο΄λη την Ευρω΄πη προκειµε΄νου να προσφε΄ρουν
πρωτο΄τυπα µε΄τρησης και ελε΄γχου και διαχει΄ριση της ποιο΄τητας
και να προα΄γουν τη δικτυ΄ωση βιοµηχανικω΄ν περιοχω΄ν. Επι΄σης,
µπορου΄ν να προωθη΄σουν κοινα΄ περιφερειακα΄ προγρα΄µµατα ΄ερευνας, καινοτοµι΄ας, µεταφορα΄ς τεχνολογι΄ας και οροθε΄τησης τεχνολογικω΄ν επιδο΄σεων.
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8.4.2. Ιδιαιτε΄ρως, η πρωτοβουλι΄α RTD Regio πρε΄πει να
αναπτυ΄ξει συνδυασµου΄ς συµπληρωµατικω΄ν µε΄τρων για την
ενι΄σχυση του ΕΧΕ µε την προαγωγη΄ της συνεργασι΄ας µε α΄λλα
κοινοτικα΄ µε΄σα εκτο΄ς του 6ουΠΠ ιδιαιτε΄ρως µε τα διαρθρωτικα΄
ταµει΄α (1) και της ΕΤρΕ-ΕΤΕ.
8.4.3. Στα πλαι΄σια αυτω΄ν των συµπληρωµατικω΄ν µε΄τρων θα
µπορου΄σε να προβλεφθει΄ η συ΄σταση ενο΄ς «Ταµει΄ου εκ περιτροπη΄ς
χρηµατοδο΄τησης» για να καλυφθου΄ν οι διαφορε΄ς που ΄εχουν σχε΄ση
µε χρονοδιαγρα΄µµατα και διαδικασι΄ες που στο παρελθο΄ν εµπο΄διζαν
τη συνεργιακη΄ χρη΄ση µε΄σων ΠΠ και διαρθρωτικω΄ν µε΄σων.

΄9. Τρι΄τη οµα΄δα δρα΄σης για την κινητικο΄τητα των ανθρω
πινων πο΄ρων
9.1.
Οι δραστηριο΄τητες που προτει΄νονται απο΄ την Επιτροπη΄
στο κεφα΄λαιο αυτο΄ ΄εχουν ως στο΄χο να υποστηρι΄ξουν την ανα΄πτυξη
α΄φθονων και α΄ριστων ανθρω΄πινων πο΄ρων στις περιφε΄ρειες της
Κοινο΄τητας µε την προαγωγη΄ της διεθνικη΄ς κινητικο΄τητας. Ο
σκοπο΄ς ει΄ναι η εκπαι΄δευση επιστηµο΄νων — ιδιαιτε΄ρως γυναικω΄ν
— η προαγωγη΄ της εµπειρογνωµοσυ΄νης, η µεταφορα΄ γνω΄σης —
ιδιαιτε΄ρως µεταξυ΄ διαφο΄ρων τοµε΄ων — η προαγωγη΄ της αριστει΄ας
και η υποστη΄ριξη προσπα΄θειας να καταστει΄η Ευρω΄πη πιο ελκυστικη΄
για ερευνητε΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες.
9.2.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει τη δη΄λωση της Επιτροπη΄ς: «η προω΄θηση της διακρατικη΄ς κινητικο΄τητας αποτελει΄ ΄ενα απλο΄, αλλα΄
ιδιαι΄τερα δυναµικο΄ και αποτελεσµατικο΄ µε΄σο για την ενι΄σχυση της
ευρωπαϊκη΄ς αριστει΄ας συνολικα΄, αλλα΄ και για τη βελτι΄ωση της
κατανοµη΄ς της αριστει΄ας στις δια΄φορες περιφε΄ρειες της 'Ενωσης.
Πρα΄γµατι, η προω΄θηση της διακρατικη΄ς κινητικο΄τητας προσφε΄ρει
δυνατο΄τητες σηµαντικη΄ς βελτι΄ωσης της ποιο΄τητας, της κατα΄ρτισης
των ερευνητω΄ν, ενθαρρυ΄νει την κυκλοφορι΄α και την εκµετα΄λλευση
των γνω΄σεων και συµβα΄λλει στη δηµιουργι΄α πο΄λων αριστει΄ας
παγκο΄σµιου κυ΄ρους σε ο΄λη την Ευρω΄πη. Η ανα΄ληψη δρα΄σης σε
επι΄πεδο 'Ενωσης στον τοµε΄α αυτο΄, ο΄πως και στον τοµε΄α των
ανθρω΄πινων πο΄ρων εν γε΄νει, και η υλοποι΄ηση΄ της σε επι΄πεδο
κρι΄σιµης µα΄ζας θα ΄εχει αναπο΄φευκτα σηµαντικο΄ αντι΄κτυπο».

9.3.
Συ΄µφωνα µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, οι ειδικε΄ς
δρα΄σεις για την προαγωγη΄ «κινητικο΄τητας» που καλυ΄πτουν ο΄λα τα
επιστηµονικα΄ και τεχνολογικα΄ πεδι΄α θα λα΄βουν τις ακο΄λουθες
µορφε΄ς:
—

συνολικε΄ς ενισχυ΄σεις σε πανεπιστη΄µια, ερευνητικα΄ κε΄ντρα,
επιχειρη΄σεις και δι΄κτυα για την αποδοχη΄ ερευνητω΄ν σε
ευρωπαϊκε΄ς και τρι΄τες χω΄ρες·

—

ατοµικε΄ς ενισχυ΄σεις χορηγου΄µενες σε ευρωπαι΄ους επενδυτε΄ς
για σκοπου΄ς κινητικο΄τητας προς α΄λλη ευρωπαϊκη΄ χω΄ρα η΄
τρι΄τη χω΄ρα καθω΄ς και σε διακεκριµε΄νους ερευνητε΄ς τρι΄των
χωρω΄ν που επιθυµου΄ν να ΄ερθουν στην Ευρω΄πη·

—

΄ ρες και περιφε΄ρειες καταγωγη΄ς,
µηχανισµοι΄ επανο΄δου στις χω
καθω΄ς και επαγγελµατικη΄ς η΄ (επαν) ΄ενταξης συνδεο΄µενοι
κυρι΄ως µε την χορη΄γηση συνολικω΄ν ατοµικω΄ν ενισχυ΄σεων·

(1) Ιδιαιτε΄ρως Ιnterreg ΙΙΙ ∆ε΄σµη Α και Γ, δρα΄σεις RISI-IRISI, καινοτο΄µες
δρα΄σεις ΕΤΠΑ 2000-2006, URBS ...
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—

χρηµατοδοτικη΄ συµµετοχη΄ σε εθνικα΄ η΄ περιφερειακα΄ προγρα΄µµατα υποστη΄ριξης της κινητικο΄τητας των ερευνητω΄ν
που ει΄ναι ανοικτα΄ σε ερευνητε΄ς α΄λλων ευρωπαϊκω΄ν χωρω΄ν·

—

παροχη΄ υποστη΄ριξης σε ευρωπαϊκε΄ς ερευνητικε΄ς οµα΄δες
ανωτα΄του επιπε΄δου αριστει΄ας, κυρι΄ως για τη διεξαγωγη΄
ερευνητικω΄ν δραστηριοτη΄των αιχµη΄ς η΄ διεπιστηµονικω΄ν ερευνητικω΄ν δραστηριοτη΄των·

—

επιστηµονικα΄ βραβει΄α για εργασι΄ες υψηλη΄ς ποιο΄τητας που
΄εχουν διεξαχθει΄απο΄ ερευνητε΄ς που ΄εχουν λα΄βει χρηµατοοικονοµικη΄ ενι΄σχυση κινητικο΄τητας εκ µε΄ρους της 'Ενωσης.

9.4.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι οι στο΄χοι αυτοι΄ ει΄ναι πολυ΄ σηµαντικοι΄
και ακολουθου΄ν τις προηγου΄µενες συστα΄σεις της, και γι' αυτο΄ θα
πρε΄πει να υποστηριχτου΄ν απο΄λυτα. Επι΄σης, εφιστα΄ ιδιαιτε΄ρως την
προσοχη΄ στα εξη΄ς σηµει΄α:
—

την ενι΄σχυση της κινητικο΄τητας ερευνητω΄ν και ερευνητικω΄ν
οµα΄δων µεταξυ΄ των σηµερινω΄ν και των υποψηφι΄ων κρατω΄ν
µελω΄ν,

—

την υποστη΄ριξη της αλληλεπι΄δρασης ανα΄µεσα στον ακαδηµαϊκο΄ κο΄σµο και τη βιοµηχανι΄α (και προς τις δυ΄ο κατευθυ΄νσεις),

—

την υποστη΄ριξη της κινητικο΄τητας ιδιαιτε΄ρως µε τρι΄τες χω΄ρες
που καταλαµβα΄νουν ηγετικη΄ θε΄ση (δηλαδη΄ ΗΠΑ η΄ Ιαπωνι΄α).

9.5.
Ωστο΄σο, η ΟΚΕ συνιστα΄ επι΄σης το 1/3 του προϋπολογισµου΄ κινητικο΄τητας που προτει΄νεται απο΄ την Επιτροπη΄ (δηλαδη΄
600 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄) να µεταστραφει΄ και να διασυνδεθει΄ α΄µεσα
µε τις θεµατικε΄ς δρα΄σεις προτεραιο΄τητας που προα΄γονται στους
κο΄λπους του 6ουΠΠ και του προγρα΄µµατος Ευρατοµ. Η µεταφορα΄
αυτη΄ ΄εχει ως στο΄χο την περαιτε΄ρω ενι΄σχυση των µε΄σων για την
προαγωγη΄ της κινητικο΄τητας που συµπεριλαµβα΄νονται η΄δη στον
προϋπολογισµο΄. Αυτη΄ η µεταφορα΄ πο΄ρων αντανακλα΄ται στο
αναθεωρηµε΄νο χρηµατοδοτικο΄ πι΄νακα που προτει΄νεται απο΄ την
ΟΚΕ.
9.6.
Η ΟΚΕ συνιστα΄ επειγο΄ντως να αναληφθει΄ α΄µεση δρα΄ση για
την α΄ρση των διοικητικω΄ν και φορολογικω΄ν εµποδι΄ων καθω΄ς και
των εµποδι΄ων που ΄εχουν σχε΄ση µε την κοινωνικη΄ ασφα΄λιση και στα
οποι΄α προσκρου΄ει η κινητικο΄τητα των επιστηµο΄νων, των µηχανικω΄ν
και των ερευνητω΄ν στο εσωτερικο΄ της Ευρω΄πης, και να δηµιουργηθει΄ ΄ενα πανευρωπαϊκο΄ πλαι΄σιο σταδιοδροµι΄ας για τα επαγγε΄λµατα
αυτα΄.

10.

Τε΄ταρτη ειδικη΄ οµα΄δα δρα΄σεων για τη διεθνη΄ συνεργασι΄α

10.1. Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει ο΄τι η διεθνη΄ς συνεργασι΄α και οι
σχε΄σεις µε τρι΄τες χω΄ρες δεν πρε΄πει να εξετα΄ζονται στο κει΄µενο ενο΄ς
προγρα΄µµατος πλαι΄σιο ως ΄ενα σποραδικο΄ και προαιρετικο΄ στοιχει΄ο
µεµονωµε΄νων προγραµµα΄των αλλα΄ θα πρε΄πει να αποτελου΄ν µια
αυτο΄νοµη και ειδικη΄ οµα΄δα δρα΄σεων µε δικο΄ της προϋπολογισµο΄
υ΄ψους 400 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄. 'Ενα παρο΄µοιο ποσοστο΄
δεσµευµε΄νων χρηµατοδοτικω΄ν πο΄ρων (2 %) πρε΄πει να συµπεριληφθει΄ στην πρω΄τη οµα΄δα δρα΄σεων σε σχε΄ση µε κα΄θε µι΄α απο΄ τις
θεµατικε΄ς τεχνολογικε΄ς και επιστηµονικε΄ς προτεραιο΄τητες.
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10.1.1. Η ΟΚΕ ει΄ναι απο΄λυτα πεπεισµε΄νη ο΄τι, ιδιαιτε΄ρως στα
πλαι΄σια της αυξανο΄µενης παγκοσµιοποι΄ησης, ο ευρωπαϊκο΄ς χω΄ρος
΄ερευνας πρε΄πει να ανοι΄ξει για να προαχθει΄ η συνεργασι΄α µε τις
συνδεδεµε΄νες χω΄ρες καθω΄ς και µε α΄λλες τρι΄τες χω΄ρες. Γι' αυτο΄
απαιτου΄νται σαφει΄ς, ευδια΄κριτες και συνεχει΄ς δρα΄σεις και στο΄χοι
στα πλαι΄σια µιας ειδικα΄ προσδιορισµε΄νης οµα΄δας και µε βα΄ση την
εξυπηρε΄τηση του αµοιβαι΄ου συµφε΄ροντος. Επι΄σης, χρεια΄ζεται
συνοχη΄ στην εξωτερικη΄ πολιτικη΄ και στη δρα΄ση της Κοινο΄τητας.
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10.4. Η ΟΚΕ αποδι΄δει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α στο α΄νοιγµα των
δικτυ΄ων αριστει΄ας και «ολοκληρωµε΄νων προγραµµα΄των», µε βα΄ση
΄ πινων πο΄ρων
το κοινο΄ συµφε΄ρον και την κινητικο΄τητα των ανθρω
σε ερευνητε΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες — ιδιαιτε΄ρως απο΄ την Ιαπωνι΄α και
τις ΗΠΑ — και την προσφορα΄ ο΄που αυτο΄ ενδει΄κνυται αµοιβαι΄ων
υποτροφιω΄ν. Ιδιαιτε΄ρως, η ΟΚΕ συνιστα΄ να γι΄νουν προσπα΄θειες για
να ενθαρρυνθει΄ η διεθνη΄ς συνεργασι΄α µεταξυ΄ ΜΜΕ, µε τη θε΄σπιση
µε΄τρων για την προαγωγη΄ τεχνολογικω΄ν κοινοπραξιω΄ν, ιδιαιτε΄ρως
στις χω΄ρες της Μεσογει΄ου, την πρω΄ην Σοβιετικη΄ς 'Ενωσης και του
Mercosur.

10.2. Συ΄µφωνα µε την α΄ποψη της ΟΚΕ πρε΄πει να δεσµευτου΄ν
και να διατεθου΄ν ειδικοι΄ πο΄ροι σε δια΄φορες δρα΄σεις.

10.2.1.

Αφενο΄ς, προ΄κειται κυρι΄ως για τη συνεργασι΄α µε:

—

τρι΄τες µεσογειακε΄ς χω΄ρες, µε στο΄χο την υποστη΄ριξη της
δηµιουργι΄ας ενο΄ς «ευρωµεσογειακου΄ χω΄ρου ΄ερευνας» στα
πλαι΄σια της διαδικασι΄ας της Βαρκελω΄νης και της πορει΄ας
προς τη δηµιουργι΄α ενο΄ς χω΄ρου ελευ΄θερου εµπορι΄ου,

—

χω΄ρες της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς και της Ασι΄ας, ιδιαιτε΄ρως τις
χω΄ρες Mercosur, στα πλαι΄σια της δηµιουργι΄ας ενο΄ς χω΄ρου
ελευθε΄ρου εµπορι΄ου, και µε χω΄ρες µε τις οποι΄ες ΄εχουν
υπογραφει΄ συµφωνι΄ες συνεργασι΄ας,

—

τρι΄τες χω΄ρες απο΄ την περιοχη΄ της πρω΄ην Σοβιετικη΄ς 'Ενωσης,
µε βα΄ση τη θετικη΄ εµπειρι΄α ΙΝTAS καθω΄ς και την παρουσι΄α
του κε΄ντρου επιστηµω΄ν και ερευνω΄ν της Μο΄σχας, το οποι΄ο
ενισχυ΄εται απο΄ την Κοινο΄τητα,

—

τρι΄τες χω΄ρες της συ΄µβασης της ΑΚΕ και τη Νο΄τια Αφρικη΄
΄εχουν αναπτυχθει΄ ειδικε΄ς συνεργατικε΄ς διασυνδε΄σεις και
χρεια΄ζονται συγκεκριµε΄νες ερευνητικε΄ς δρα΄σεις για την καταπολε΄µηση ασθενειω΄ν και ιδιαιτε΄ρως του ΑΙDS και διαφο΄ρων
τροπικω΄ν ασθενειω΄ν,

—

τρι΄τες βιοµηχανικε΄ς και αναδυο΄µενες χω΄ρες, οι οποι΄ες
αντιπροσωπευ΄ουν ΄ενα κρι΄σιµο χω΄ρο συνεργασι΄ας στα πλαι΄σια
της παγκοσµιοποι΄ησης.

10.2.2. Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, προ΄κειται για συνεργασι΄α
κυρι΄ως µε τις ακο΄λουθες χω΄ρες:
—

Αυστραλι΄α, Καναδα΄ς, Ιαπωνι΄α, ΗΠΑ

—

α΄λλες ιδιαι΄τερα αναπτυγµε΄νες χω΄ρες.

10.3. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι οι κοινε΄ς δρα΄σεις που προαναφε΄ρθηκαν
πρε΄πει να αναπτυχθου΄ν µε βα΄ση µια σαφη΄ ανα΄λυση των δυνατοτη΄των και των αναγκω
΄ ν, να προσδιοριστου΄ν απο΄ την α΄ποψη της
τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και της επιστηµονικη΄ς αριστει΄ας, ενω΄
πρε΄πει να δοθει΄ προτεραιο΄τητα σε κοντινε΄ς περιοχε΄ς και σε
περιφε΄ρειες που συνδε΄ονται ολοε΄να και περισσο΄τερο µε την 'Ενωση,
µε ταυτο΄χρονη διασφα΄λιση του αµοιβαι΄ου οφε΄λους καθω΄ς και της
συµβολη΄ς για την επι΄λυση κοινω΄ν προβληµα΄των.

10.5. Η ΟΚΕ συνιστα΄ σαφη΄ προβολη΄ και ευ΄κολη προ΄σβαση
γι' αυτη΄ν την ειδικη΄ οµα΄δα δρα΄σεων, συνα΄φεια µε τις πολιτικε΄ς της
Κοινο΄τητας, ο΄σον αφορα΄ τις εξωτερικε΄ς σχε΄σεις, την αναπτυξιακη΄
συνεργασι΄α και την παροχη΄ οικονοµικω΄ν ενισχυ΄σεων, καθω΄ς και
την ανα΄ληψη πολιτικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν στους τοµει΄ς αυτου΄ς στα
κρα΄τη µε΄λη.

11.

Πε΄µπτη ειδικη΄ οµα΄δα δρα΄σεων για το συντονισµο΄ δρα΄΄ν
σεων και υποδοµω

11.1. Σηµαντικο΄ στοιχει΄ο της επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς
προο΄δου ει΄ναι η ανα΄πτυξη και η διαθεσιµο΄τητα νε΄ων και κατα΄λληλων µε΄σων και υποδοµω΄ν. Για το λο΄γο αυτο΄, η ΟΚΕ χαιρετι΄ζει και
υποστηρι΄ζει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για τη συµπερι΄ληψη
ερευνητικω΄ν υποδοµω΄ν στο 6οΠΠ. Παραδει΄γµατα υποδοµω΄ν
µεσαι΄ας και µεγα΄λης κλι΄µακας ει΄ναι οι τρα΄πεζες δεδοµε΄νων και οι
συλλογε΄ς ζωικω΄ν προτυ΄πων στο χω΄ρο της βιολογι΄ας οι µεγα΄λης
κλι΄µακας πηγε΄ς ακτινοβολι΄ας για τη µελε΄τη της δια΄ρθρωσης
(για παρα΄δειγµα βιολογικω΄ν) υλικω΄ν. Προσπα΄θειες οι οποι΄ες
συνεισφε΄ρουν σαφω΄ς στη µελλοντικη΄ ανταγωνιστικο΄τητα της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.

11.2. Με δεδοµε΄νη της σηµασι΄α που ΄εχουν οι προσπα΄θειες
αυτε΄ς για την επιτυχι΄α του ΕΧΕ, η ΟΚΕ συνιστα΄ να χρηµατοδοτηθει΄
απο΄ το 6οΠΠ ΄ενα µε΄ρος ΄εµµεσου κο΄στους σχεδιασµου΄, ανα΄πτυξης,
επενδυ΄σεων και οργα΄νωσης.

11.3. Η ΟΚΕ εφιστα΄ την προσοχη΄ στη σηµασι΄α που ΄εχουν οι
µεγα΄λης κλι΄µακας διευκολυ΄νσεις για την περιφερειακη΄ ανα΄πτυξη.
Για το σκοπο΄ αυτο΄ θα πρε΄πει να διατεθει΄ περιφερειακη΄ χρηµατοδο΄τηση.

11.4. Η ΟΚΕ ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι η νε΄α προσε΄γγιση που
΄ ρο της ΄ερευνας και της καινοτοµι΄ας
προβλε΄πεται για τον ΕΧΕ στο χω
απαιτει΄ ΄ενα στρατηγικο΄ δι΄κτυο πληροφοριω΄ν, ποιοτικο΄ ΄ελεγχο και
διαφα΄νεια µε σαφει΄ς και εξελικτικε΄ς προοπτικε΄ς.

11.4.1. Η µεταβαλλο΄µενη φυ΄ση της τεχνολογι΄ας, οι νε΄ες
µορφε΄ς επικοινωνι΄ας και δια΄δρασης µεταξυ΄ ολοε΄να και περισσο΄τερων παραγο΄ντων στους κο΄λπους του ΕΧΕ δηµιουργου΄ν την
ανα΄γκη στρατηγικη΄ς παρακολου΄θησης, αξιολο΄γησης και προ΄βλεψης.
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Ιδιαιτε΄ρως, χρεια΄ζονται τα ακο΄λουθα:

΄ενα δι΄κτυο διανοµη΄ς πληροφοριω΄ν (DI) για την ΄ερευνα
και την τεχνολογικη΄ καινοτοµι΄α σε ευρωπαϊκο΄, εθνικο΄ και
περιφερειακο΄ επι΄πεδο, για την παρακολου΄θηση της τεχνολογικη΄ς εξε΄λιξης και τον εντοπισµο΄ ευκαιριω΄ν στις διεθνει΄ς και
στις παγκο΄σµιες αγορε΄ς·

—

προαγωγη΄ κοινω΄ν προγραµµα΄των στρατηγικη΄ς πληροφο΄ρησης µεταξυ΄ διαφο΄ρων κοινοτη΄των·

—

ανα΄πτυξη διασυνδε΄σεων µεταξυ΄ επιστη΄µης και τεχνολογι΄ας
αφενο΄ς και βιοµηχανι΄ας και κοινου΄ αφετε΄ρου, για να βοηθηθου΄ν οι πολιτικω΄ς ιθυ΄νοντες µε την εφαρµογη΄ διαδικασιω΄ν
απο΄ τη βα΄ση προς τα πα΄νω.

11.4.3. Η ΟΚΕ συνιστα΄ τη δε΄σµευση ειδικη΄ς θε΄σης του
προϋπολογισµου΄ υ΄ψους 100 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄ για τη δρα΄ση
«∆ι΄κτυο διανοµη΄ς στρατηγικω΄ν πληροφοριω΄ν» για να υποστηριχτει΄
η ανα΄πτυξη συστηµατικω΄ν µε΄τρων στα πλαι΄σια της πε΄µπτης ειδικη΄ς
οµα΄δας δρα΄σεων, συµπεριλαµβανοµε΄νης της δια΄δρασης των διαφο΄ρων στοιχει΄ων ΕTA&E καθω΄ς και µε το ινστιτου΄το προοπτικω΄ν
τεχνολογικω΄ν µελετω΄ν στη Σεβι΄λλη.

12.

Πολυετε΄ς προ΄γραµµα πλαι΄σιο 2002-2006 της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας Ατοµικη΄ς Ενε΄ργειας (Ευρατοµ) για
δραστηριο΄τητες ΄ερευνας και κατα΄ρτισης µε στο΄χο την
΄ ρου
προαγωγη΄ της δηµιουργι΄ας του ευρωπαϊκου΄ χω
΄ερευνας.

12.1. Η δρα΄ση της ΕΕ, που προτει΄νεται απο΄ την Επιτροπη΄, θα
καλυ΄ψουν τους ακο΄λουθους κυρι΄ως τοµει΄ς:
—

τεχνολογι΄α σχα΄σης και προστασι΄ας απο΄ την ακτινοβολι΄α

—

΄ερευνα στον τοµε΄α της παραγωγη΄ς ενε΄ργειας απο΄ πυρηνικη΄
συ΄ντηξη

—

δραστηριο΄τητες του ΚΚΕρ

12.1.1. Σε συµφωνι΄α µε τον προηγου΄µενο σηµει΄ο 7.2, η ΟΚΕ
παρουσια΄ζει στο µε΄ρος αυτο΄ ΄ενα συ΄ντοµο και επιγραµµατικο΄
υπολογισµο΄ χωρι΄ς να σχολια΄ζει η΄ να αιτιολογει΄ λεπτοµερω΄ς την
επιλογη΄ της και επιφυλα΄σσεται να προβει΄ σε µι΄α εµπεριστατωµε΄νη
αξιολο΄γηση στην επο΄µενη γνωµοδο΄τηση΄ της επι΄ της προ΄τασης της
Επιτροπη΄ς για τα ειδικα΄ προγρα΄µµατα.
12.1.2. Η ΟΚΕ επαναλαµβα΄νει επι΄σης τα σχο΄λια που ΄εκανε στο
σηµει΄ο 7.3.1: δηλαδη΄ ο΄τι πρε΄πει να δοθει΄ περισσο΄τερη ΄εµφαση και
διαφα΄νεια στην ενε΄ργεια η οποι΄α απαιτει΄ την ανα΄πτυξη ο΄λων των
δυνατω΄ν επιλογω΄ν καθω΄ς και σηµαντικε΄ς δεσµευ΄σεις εντο΄ς του
προγρα΄µµατος Ευρατοµ. Στην προ΄σφατη γνωµοδο΄τηση΄ της για τη
Πρα΄σινη Βι΄βλο για την ενε΄ργεια (1), η ΟΚΕ αναφε΄ρει τα ακο΄λουθα:
«Στα κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα δρα΄σης για την ΄ερευνα πρε΄πει να
(1) ΕΕ C 221 της 7.8.2001, σ. 45.

C 260/19

συνεχιστει΄ η ενι΄σχυση της ΄ερευνας στον τοµε΄α της πυρηνικη΄ς
ενε΄ργειας, συµπεριλαµβανοµε΄νης κυρι΄ως της συ΄ντηξης, µε΄σω
ευρει΄ας διεθνου΄ς συνεργασι΄ας. Του΄το ει΄ναι σηµαντικο΄ το΄σο για
την ανα΄πτυξη των τεχνολογιω΄ν του µε΄λλοντος, ο΄σο και για τη
διατη΄ρηση της απαραι΄τητης τεχνογνωσι΄ας.»
12.1.3. ∆εδοµε΄νου ο΄τι, ουσιαστικε΄ς αλλαγε΄ς ο΄σον αφορα΄ τη
διαθεσιµο΄τητα ορυκτω΄ν καυσι΄µων θα επε΄λθουν σε µεταγενε΄στερο
στα΄διο, κι αυτη΄ τη στιγµη΄ αναµε΄νεται ο΄τι η παγκο΄σµια κατανα΄λωση
ενε΄ργειας θα αυξηθει΄ ακο΄µη περισσο΄τερο, η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι το
ενεργειακο΄ προ΄βληµα θα φτα΄σει στο κατακο΄ρυφο κατα΄ το δευ΄τερο
η΄µισυ του αιω΄να.
12.2. Οι δρα΄σεις που αφορου΄ν την σχα΄ση και την προστασι΄α
απο΄ την ακτινοβολι΄α καλυ΄πτουν:
—

την επεξεργασι΄α και την αποθη΄κευση αποβλη΄των: µακροπρο΄θεσµη αποθη΄κευση σε βαθει΄ς γεωλογικου΄ µηχανισµου΄ς,
νε΄οι µε΄θοδοι και τεχνολογι΄ες για την παραγωγη΄ λιγο΄τερο
αποβλη΄των η΄ τη µει΄ωση των κινδυ΄νων που συνδε΄ονται αυτα΄
(π.χ. διαχωρισµο΄ς και µεταστοιχει΄ωση)·

—

ασφα΄λεια: υφιστα΄µενοι αντιδραστη΄ρες (και στις υποψη΄φιες
χω΄ρες!), νε΄α γενια΄ αντιδραστη΄ρων, παρακολου΄θηση, παυ΄ση
λειτουργι΄ας, ΄ελεγχος σχα΄σιµων υλικω΄ν και ΄ελεγχος της µη
δια΄δοσης.

12.2.1. Η ΟΚΕ παρατηρει΄ο΄τι µε την πυρηνικη΄ σχα΄ση παρα΄γεται
ση΄µερα το 35 % του ηλεκτρισµου΄ στην Ευρω΄πη, χωρι΄ς να εκλυ΄εται
σε CO2 η΄ α΄λλα αε΄ρια του θερµοκηπι΄ου, παρο΄λα αυτα΄ ο΄µως αυτη΄
η µε΄θοδος δεν κρι΄νεται πολιτικα΄ επιθυµητη΄/αποδεκτη΄ σε ο΄λα τα
κρα΄τη µε΄λη λο΄γω των προβληµα΄των της ασφα΄λειας και των
αποβλη΄των. Η ΟΚΕ εφιστα΄ επι΄σης την προσοχη΄ στους υφιστα΄µενους πυρηνικου΄ς σταθµου΄ς ενε΄ργειας στις υποψη΄φιες χω΄ρες καθω΄ς
και στις περιοχε΄ς που συνορευ΄ουν µε αυτε΄ς, για τις οποι΄ες η
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και η ευρωπαϊκη΄ βιοµηχανι΄α — πρε΄πει να
αναπτυ΄ξει µια πολιτικη΄ να προωθη΄σει την κατα΄λληλη τεχνικη΄ και
επιστηµονικη΄ εµπειρογνωµοσυ΄νη και να αναζητη΄σει λυ΄σεις και
παραπε΄µπει σε προ΄σφατα σχε΄δια της Ρωσι΄ας και των ΗΠΑ που
΄εχουν σχε΄ση µε την ανα΄πτυξη προηγµε΄νων τυ΄πων αντιδραστη΄ρων
και την ανε΄γερση µεγα΄λου αριθµου΄ νε΄ων σταθµω΄ν παραγωγη΄ς
ενε΄ργειας.
12.2.2. Συνεπω΄ς, η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει το προτεινο΄µενο προ΄γραµµα σχα΄σης ΕTA&E, ΄εχει ο΄µως την ΄εντονη εντυ΄πωση ο΄τι ο
προβλεπο΄µενος προϋπολογισµο΄ς δεν θα ει΄ναι επαρκη΄ς για την
υλοποι΄ηση των στο΄χων που προτει΄νονται. Για το λο΄γο αυτο΄
συνιστα΄ να διατεθου΄ν 350 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ στο προ΄γραµµα
σχα΄σης (βλε΄πε σηµει΄ο 13).
12.3. Οι δραστηριο΄τητες θερµοπυρηνικη΄ς συ΄ντηξης καλυ΄πτουν
τα εξη΄ς:
—

την υλοποι΄ηση του «Next Step» (ITER) η οποι΄α ΄εχει ως στο΄χο
να καταδει΄ξει την επιστηµονικη΄ βιωσιµο΄τητα της παραγωγη΄ς
ενε΄ργειας απο΄ θερµοπυρηνικη΄ συ΄ντηξη·

—

την εκµετα΄λλευση του JET καθω΄ς και υφιστα΄µενων εγκαταστα΄σεων για την υποστη΄ριξη του Νext Step και την
ανα΄πτυξη τεχνολογιω΄ν και µεθο΄δων (π.χ. του Stellarator) που
΄εχουν καθοριστικη΄ σηµασι΄α για τη βελτιστοποι΄ηση τεχνικω΄ν
για την κατασκευη΄ εµπορικω΄ν σταθµω΄ν παραγωγη΄ς ενε΄ργειας
απο΄ θερµοπυρηνικη΄ συ΄ντηξη.
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12.3.1. Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι η χρη΄ση της θερµοπυρηνικη΄ς
ενε΄ργειας ει΄ναι µια νε΄α µε΄θοδος και ο΄τι ΄ενας σταθµο΄ς παραγωγη΄ς
ενε΄ργειας απο΄ θερµοπυρηνικη΄ συ΄ντηξη — ανα΄λογα µε την απαιτου΄µενη υποστη΄ριξη ΕTA&E — αναµε΄νεται να λειτουργη΄σει κατα΄ τα
µε΄σα του τρε΄χοντος αιω΄να προσφε΄ροντας σηµαντικα΄ πλεονεκτη΄µατα ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λεια και περιορι΄ζοντας στο ελα΄χιστο
την παραγωγη΄ πυρηνικω΄ν αποβλη΄των και προσφε΄ροντας παρα΄λληλα µια πρακτικα΄ απεριο΄ριστη ποσο΄τητα καυσι΄µων.

προτεινο΄µενος προϋπολογισµο΄ς δεν ει΄ναι ανα΄λογος των δεδηλωµε΄νων στο΄χων και συνιστα΄ να διατεθει΄ ποσο΄ 950 εκατοµµυρι΄ων
ευρω΄ γι' αυτο΄ το µε΄ρος του προγρα΄µµατος (βλ. σηµει΄ο 13). Στο
σηµει΄ο αυτο΄ αξι΄ζει να επαναληφθου΄ν προηγου΄µενες παρατηρη΄σεις
της ΟΚΕ συ΄µφωνα µε τις οποι΄ες οι αρχε΄ς του ΕΧΕ ΄εχουν η΄δη
εφαρµοστει΄ στο πνευ΄µα και τη δια΄ρθρωση του προγρα΄µµατος
θερµοπυρηνικη΄ς συ΄ντηξης της ΕΕ.

12.3.2. Κατα΄ συνε΄πεια, η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει τους στο΄χους του
προγρα΄µµατος θερµοπυρηνικη΄ς συ΄ντηξης ο΄πως προτει΄νεται απο΄
την Επιτροπη΄ και περιγρα΄φονται στο σηµει΄ο 12.3. Ωστο΄σο,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ΄ενα το΄σο φιλο΄δοξο και διεθνε΄ς προ΄γραµµα
ΕTA&E απαιτει΄ επι΄σης ειδικε΄ς δρα΄σεις και ευρει΄α υποστη΄ριξη απο΄
τα κρα΄τη µε΄λη, ο΄πως ει΄ναι οι απαιτου΄µενες υποδοµε΄ς, οι ειδικε΄ς
γνω΄σεις και οι ανθρω΄πινοι πο΄ροι, η ΟΚΕ ανησυχει΄ µη΄πως ο

13.

΄ ν πο΄ρων στο 6οΠΠ και το 6οΠΠ
Κατανοµη΄ οικονοµικω
(Ευρατοµ)

Με βα΄ση τις παρατηρη΄σεις και συστα΄σεις της και µε συνεκτι΄µηση
των παρατηρη΄σεων που διατυπω΄νονται στο σηµει΄ο 7.1.1, η ΟΚΕ
συνιστα΄ την ακο΄λουθη κατανοµη΄ των οικονοµικω΄ν πο΄ρων:

6οΠΠ για δρα΄σεις ΕTA&E της ΕΕ
΄ τη οµα΄δα δρα΄σεων για την υλοποι΄ηση µακροπροθεσµω
΄ ν και µεσοπροθεσµω
΄ν
Πρω
΄ ν στο΄χων (θεµατικε΄ς δρα΄σεις)
θεµατικω

΄
11 000 εκατ. ευρω

— Γονιδιωµατικη΄ και βιοτεχνολογι΄α στην υπηρεσι΄α της υγει΄ας

2 200

— Κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν

3 600

— Νανοτεχνολογι΄ες/∆ιεργασι΄α/Προϊο΄ντα/Υλικα΄/Υβριδικη΄ τεχνολογι΄α

1 400

— Αεροναυπηγικη΄ και ∆ια΄στηµα

1 000

— Ενε΄ργεια και Μεταφορε΄ς

1 500

— Περιβα΄λλον/Γεωργι΄α/Φυσικοι΄ πο΄ροι

1 300

(συµπεριλαµβανοµε΄νου προ΄σθετου ποσου΄ 600 εκατ. ευρω΄ για την κινητικο΄τητα των ανθρω΄πινων πο΄ρων,
+ τουλα΄χιστον 15 % για ΜΜΕ και ποσο΄ 400 εκατ. ευρω΄ για τη διεθνη΄ συνεργασι΄α)
∆ευ΄τερη δεσµη΄ δρα΄σεων για την αλληλεπι΄δραση ΄ερευνας/καινοτοµι΄ας, ΄ερευνα/ανα΄πτυξη δικτυ΄ων/προδευτικε΄ς διευκολυ΄νσεις για τις ΜΜΕ και τη νε΄α περιφεραι΄κη
προτοβουλι΄α Programm

΄
1 500 εκατ. ευρω

— Αλληλεπι΄δραση Καινοτοµι΄ας/'Ερευνας

400

— 'Ερευνα/Ανα΄πτυξη δικτυ΄ων/∆ιευκολυ΄νσεις για το ξεκι΄νηµα ΜΜΕ

700

— Νε΄α περιφερειακη΄ πρωτοβουλι΄α

400

΄ ν πο΄ρων
Τρι΄τη δεσµη΄ δρα΄σεων για την κινητικο΄τητα των ανθρωπινω
Τε΄ταρτη δεσµη΄ δρα΄σεων για τη διεθνη΄ συνεργασι΄α
΄ ν δραστηριοτη΄των και υποδοµω
΄ν
Πε΄µπτη δεσµη΄ δρα΄σεων για το συντονισµο΄ διαρκω
— Συντονισµο΄ς δραστηριοτη΄των ΕTA&E
— Υποδοµε΄ς µεσαι΄ου και µεγα΄λου µεγε΄θους

΄
1 200 εκατ. ευρω
600 εκατ. ευρω
΄
΄
2 200 εκατ. ευρω
400
1 000

— Στρατηγικε΄ς πληροφορι΄ες

100

— Προ΄βλεψη των νε΄ων αναγκω΄ν της ΕΕ

400

— Επιστη΄µη, Κοινωνι΄α και Πολι΄τες

300

∆ραστηριο΄τητες ΚΚΕ

΄
750 εκατ. ευρω
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6οΠΠ Ευρατοµ
Ειδικο΄ προ΄γραµµα Ευρατοµ

΄
1 350 εκατ. ευρω

— Σχα΄ση

350

— Συ΄ντηξη

950

— 'Αλλες δραστηριο΄τητες

50

∆ραστηριο΄τητες ΚΚΕ

330 εκατ. ευρω
΄

Συ΄νολο 6οΠΠ ΕΚ

΄
17 250 εκατ. ευρω

Συ΄νολο 6οΠΠ Ευρατοµ

1 680 εκατ. ευρω
΄

Συ΄νολο που προτει΄νεται απο την ΟΚΕ:
(αντι΄ των 17 500 που προτει΄νει η Επιτροπη΄)
13.1. Στις περιπτω΄σεις που η Επιτροπη΄ αναθε΄τει τη διοι΄κηση
σε α΄λλους φορει΄ς ο΄πως σε γραφει΄α η΄ διαχειριστε΄ς ΄εργου, οι
αντι΄στοιχες θε΄σεις του προϋπολογισµου΄ που προαναφε΄ρθηκαν
πρε΄πει να αυξηθου΄ν κατα΄ 7 % (βλε΄πε σηµει΄ο 7.4.4.3).

13.2. Η προ΄ταση της ΟΚΕ εναρµονι΄ζεται µε την αυ΄ξηση των
δαπανω΄ν για την ΄ερευνα που αποφασι΄στηκε στη συ΄νοδο κορυφη΄ς
της Λισαβω΄νας, ιδιαιτε΄ρως ενο΄ψει της ταχει΄ας ενσωµα΄τωσης των
υποψηφι΄ων χωρω΄ν και της συµµετοχη΄ς των συνδεδεµε΄νων τρι΄των
χωρω΄ν.

14.

΄ν
Οι δραστηριο΄τητες του Κοινου΄ Κε΄ντρου Ερευνω

14.1. Η ΟΚΕ αναγνω΄ριζε ανε΄καθεν τη σηµασι΄α που ΄εχουν οι
δραστηριο΄τητες του κοινου΄ κε΄ντρου ερευνω΄ν για την παροχη΄
επιστηµονικη΄ς και τεχνικη΄ς υποστη΄ριξης µε επι΄κεντρο τον πελα΄τη
µε στο΄χο τη χα΄ραξη, την ανα΄πτυξη, την εφαρµογη΄ και την
παρακολου΄θηση των πολιτικω΄ν της ΕΕ. Επι΄σης, ΄εχει η΄δη τονι΄σει
τον στρατηγικο΄ διοργανικο΄ ρο΄λο που διαδραµατι΄ζει το ΚΚΕρ
βοηθω΄ντας τους υπευ΄θυνους για τη λη΄ψη αποφα΄σεων µε την
παροχη΄ ουδε΄τερων και ανεξα΄ρτητων συµβουλω΄ν και προβλε΄ψεων
στην υπηρεσι΄α της ασφα΄λειας των πολιτω΄ν και την προσφορα΄
εµπειρογνωµοσυ΄νης ο΄χι µο΄νο στις υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς αλλα΄
και σε α΄λλα θεσµικα΄ ο΄ργανα ο΄πως στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο,
το Συµβου΄λιο και η ΄δια
ι η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄.

14.2. Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει ο΄τι, ως ανταπο΄κριση στην πρωτοβουλι΄α ΕΡΑ, το ΚΚΕ συµβα΄λει σηµαντικα΄ στη δηµιουργι΄α µιας
κοινη΄ς επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς βα΄σης αναφορα΄ς για τη
χα΄ραξη πολιτικη΄ς και ο΄τι ΄εχει µια µακρα΄ παρα΄δοση στη διασφα΄λιση
µιας ικανοποιητικη΄ς προσφορα΄ς πο΄ρων και διευκολυ΄νσεων σε
ερευνητε΄ς και κορυφαι΄ους επιστη΄µονες καθω΄ς και για την ανα΄πτυξη
δικτυ΄ων υψηλη΄ς προστιθε΄µενης αξι΄ας εντο΄ς και εκτο΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης ο΄πως επι΄σης και στην προαγωγη΄ της συνεργασι΄ας µε
τη βιοµηχανι΄α και ιδιαιτε΄ρως µε τις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις.

΄
18 930 εκατ. ευρω

14.3. Η ΟΚΕ ει΄ναι πεπεισµε΄νη ο΄τι το ΚΚΕρ πρε΄πει να επικεντρω΄σει τις δραστηριο΄τητες του στις ακο΄λουθες προτεραιο΄τητες:
—

ασφα΄λεια των τροφι΄µων και υγει΄α

—

περιβα΄λλον και αειφορι΄α

—

πυρηνικη΄ ασφα΄λεια

—

δηµο΄σια ασφα΄λεια και καταπολε΄µηση της απα΄της

—

τεχνολογικη΄ προ΄βλεψη

—

κατα΄ρτιση και κινητικο΄τητα πο΄ρων

—

διεθνη΄ συνεργασι΄α

—

επιστηµονικα΄ και τεχνολογικα΄ συστη΄µατα αναφορα΄ς

—

συµµετοχη΄ σε ερευνητικα΄ δι΄κτυα

—

διευ΄ρυνση της ΕΕ και µεσογειακη΄ συνεργασι΄α.

14.4. Η ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι προκειµε΄νου να εκπληρω΄σει τα
σηµαντικα΄ του καθη΄κοντα το ΚΚΕρ πρε΄πει να διαθε΄τει τους δε΄οντες
χρηµατοδοτικου΄ς και ανθρω΄πινους πο΄ρους: κατα΄ τη γνω΄µη της
ΟΚΕ, πρε΄πει να διατεθου΄ν στο ΚΚΕ 750 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ για το
΄ για το 6οΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ ενω΄, το
6οΠΠ ΕΚ και 330 εκατ. ευρω
κε΄ντρο θα πρε΄πει να ει΄ναι σε θε΄ση να διατηρη΄σει το σηµερινο΄
επι΄πεδο και την ποιο΄τητα των ανθρω΄πινων πο΄ρων. Με δεδοµε΄νο
τον ολοε΄να και πιο σηµαντικο΄ ρο΄λο που διαδραµατι΄ζουν η
επιστη΄µη και η τεχνολογι΄α στο χω΄ρο της πολιτικη΄ς αναµε΄νεται ο΄τι
η δρα΄ση του ΚΚΕρ θα καταστει΄ ακο΄µη πιο σηµαντικη΄ στο µε΄λλον,
ο΄πως συµβαι΄νει α΄λλωστε µε την τρε΄χουσα συζη΄τηση µε την
επιστη΄µη και τη διακυβε΄ρνηση. Απο΄ την α΄ποψη αυτη΄, η ΟΚΕ
πιστευ΄ει ο΄τι ο ρο΄λος του ΚΚΕρ µπορει΄ να ενισχυθει΄ ο΄ταν θα
λειτουργει΄ ως κε΄ντρο εστι΄ασης της ΕΕ η΄ ως πανευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο
ερευνω΄ν, ως κε΄ντρο ολοκλη΄ρωσης της γνω΄σης και ως γε΄φυρα
µεταξυ΄ πολιτικω΄ς ιθυνο΄ντων και οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των
πολιτω΄ν.
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14.5. Η ΟΚΕ θα η΄θελε να επισηµα΄νει ο΄τι, απο΄ τη φυ΄ση τους οι
α΄µεσες δρα΄σεις ει΄ναι οι πλε΄ον κατα΄λληλες για την προσφορα΄
ερευνητικω΄ν υπηρεσιω΄ν σε βραχυπρο΄θεσµη βα΄ση οι οποι΄ες ει΄ναι
συχνα΄ απαραι΄τητες στους πολιτικω΄ς ιθυ΄νοντες: το 6οΠΠ να
διασαφηνι΄σει τις διασυνδε΄σεις µεταξυ΄ α΄µεσων και ΄εµµεσων δρα΄σεων, δεδοµε΄νης της συνε΄ργιας η οποι΄α θα µπορει΄και να προκυ΄ψει.
14.6. Η ΟΚΕ προτει΄νει να ενισχυθει΄ η επιστηµονικη΄ προβολη΄
των ιδρυµα΄των του ΚΚΕ µε τη συ΄σταση επιστηµονικω΄ν συµβουλευτικω΄ν/εποπτικω΄ν πα΄νελ η΄ ανεξα΄ρτητων κορυφαι΄ων εµπειρογνωµο΄νων οι οποι΄οι θα επιλε΄γονται/διορι΄ζονται απο΄ την ΕURAB,
µε τρο΄πο παρο΄µοιο µε τις διαδικασι΄ες που εφαρµο΄ζονται σε
επιστηµονικα΄ ιδρυ΄µατα των κρατω΄ν µελω΄ν.
15.

΄ ν: αποκε΄ντρωση συστηΑπλου΄στευση των διαδικασιω
µα΄των και ο΄ρια

15.1. Η ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι οι διοικητικε΄ς διαδικασι΄ες θα πρε΄πει
να ει΄ναι ταχυ΄τατες, απλου΄στερες και πιο φιλικε΄ς προς τους
χρη΄στες, ταυτο΄χρονα ο΄µως θα πρε΄πει να ει΄ναι σαφει΄ς, διαφανει΄ς
και ουδε΄τερες. Πρε΄πει να εξασφαλιστει΄ η ΄ση
ι µεταχει΄ριση και
προ΄σβαση των συµµετεχο΄ντων, µικρω΄ν και µεγα΄λων.
15.2. Στη γνωµοδο΄τηση που εξε΄δωσε στις 21 Σεπτεµβρι΄ου
2000 (1), η ΟΚΕ τονι΄ζει επι΄σης την ανα΄γκη να διαχωριστου΄ν οι
διαδικασι΄ες που αφορου΄ν µεγα΄λα προγρα΄µµατα, οι διαχειριστε΄ς
των οποι΄ων θα πρε΄πει να αναλα΄βουν πολλα΄ καθη΄κοντα τα οποι΄α
εξασφαλι΄ζονται επι΄ του παρο΄ντος απο΄ την Επιτροπη΄ καθω΄ς και για
τα µεσαι΄ου µεγε΄θους προγρα΄µµατα για τα οποι΄α ενδε΄χεται να
υπα΄ρχουν α΄λλες κατα΄λληλες λυ΄σεις.
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15.2.2. Για την περι΄πτωση προτα΄σεων που αφορου΄ν µεγαλυ΄τερα προγρα΄µµατα τα οποι΄α υπερβαι΄νουν το ο΄ριο των 10 εκατ.
ευρω΄, η ΟΚΕ συνιστα΄ στην Επιτροπη΄ να συνεχι΄σει να προσφε΄ρει
τους ΄διους
ι
µηχανισµου΄ς που ισχυ΄ουν ση΄µερα.
15.3. Το ευρωπαϊκο΄ γραφει΄ο, µαζι΄ µε τα εθνικα΄/περιφερειακα΄
γραφει΄α, θα πρε΄πει να προσφε΄ρει εκπαιδευτικα΄ και συνοδευτικα΄
µε΄τρα ο΄πως προβλε΄πεται στο σηµει΄ο 7.4.6.1.
15.4. Πρε΄πει να χαραχθει΄ µια νε΄α διαδικασι΄α διαχει΄ρισης ΄ετσι
ω΄στε να µειωθου΄ν το σηµερινο΄ κο΄στος και οι σηµαντικοι΄διοικητικοι΄
περιορισµοι΄ των προγραµµα΄των, δεδοµε΄νου ο΄τι ση΄µερα το διοικητικο΄ κο΄στος ανε΄ρχεται συνη΄θως στο 7 % του συνολικου΄ κο΄στους
κα΄θε προγρα΄µµατος. Για το λο΄γο αυτο΄, οι νε΄ες διαδικασι΄ες θα
πρε΄πει να µειω
΄ νουν το ποσοστο΄ αυτο΄ προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄
το µε΄γιστο δυνατο΄ ποσο΄ για την ΄δια
ι
την ΄ερευνα. Η µετατο΄πιση
του κο΄στους και της επιβα΄ρυνσης της διαχει΄ρισης προγραµµα΄των
στον πυρη΄να των κυρι΄ων αναδο΄χων δεν θα αλλα΄ξει την κατα΄σταση,
δεδοµε΄νου ο΄τι οι δαπα΄νες αυτε΄ς πρε΄πει ου΄τως η΄ α΄λλως να
χρηµατοδοτηθου΄ν κατα΄ 100 % απο΄ τον προϋπολογισµο΄ της ΕΕ.
15.5. Το δια΄στηµα µεταξυ΄ της επιλογη΄ς µιας προ΄τασης και της
υπογραφη΄ς µιας συ΄µβασης δεν θα πρε΄πει να υπερβαι΄νει τους
6 µη΄νες.

15.6. Οι διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τα ∆ΠΙ πρε΄πει να ει΄ναι σαφει΄ς και
προκαθορισµε΄νες.

15.2.1. Συ΄µφωνα µε αυτα΄, η ΟΚΕ συνιστα΄ στην Επιτροπη΄ να
εξετα΄σει τη δυνατο΄τητα της συ΄στασης ενο΄ς νε΄ου ευρωπαϊκου΄
γραφει΄ου διαχει΄ρισης ΕTA&E. Το εν λο΄γω γραφει΄ο θα πρε΄πει να
παραµει΄νει υπο΄ τον α΄µεσο ΄ελεγχο της Επιτροπη΄ς προκειµε΄νου να
αποφευχθει΄ οποιαδη΄ποτε τα΄ση επανεθνικοποι΄ησης.

—

να εξασφαλιστει΄ η ταχει΄α και πλη΄ρης εκµετα΄λλευση των
αποτελεσµα΄των,

—

να προκυ΄ψουν ΄εµµεσα οφε΄λη για να συσταθου΄ν νε΄ες επιχειρη΄σεις,

(1) ΕΕ C 367 της 20.12.2000, σ. 61.

—

να αποκτηθου΄ν µεγαλυ΄τερα µερι΄δια στην παγκο΄σµια αγορα΄.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
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
∆ια΄ρθρωση των τροποποιη΄σεων του 6ου ΠΠ που προτει΄νει η ΟΚΕ

΄ ν πορω
΄ ν για το 6οΠΠ (συ΄νολο 18 930 MEuro)
Κατανοµη΄ χρηµατοδοτικω
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Οι συνε΄πειες που ΄εχουν για την
΄ ν για τις οδικε΄ς µεταφορε΄ς και η φορολογι΄α των αδειω
΄ν
ανταγωνιστικο΄τητα οι διαφορε΄ς των τελω
στα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ»
(2001/C 260/03)
Στις 19 Οκτωβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23, παρα΄γραφος 3 του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄, η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για το ανωτε΄ρω θε΄µα.
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 6 Ιουνι΄ου 2001 µε βα΄ση εισηγητικη΄
΄εκθεση του κ. Tosh.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου), η ΟΚΕ
υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄

1.1.
Η ΟΚΕ διακατε΄χεται απο΄ ανησυχι΄ες για τις διαφορε΄ς που
υπα΄ρχουν µεταξυ΄ των καθεστω΄των που ισχυ΄ουν στα κρα΄τη µε΄λη
ο΄σον αφορα΄ τη φορολογι΄α και την αδειοδο΄τηση οχηµα΄των καθω΄ς
και τα τε΄λη και τις εισφορε΄ς για τη χρη΄ση υποδοµω΄ν. Ει΄ναι
προφανε΄ς ο΄τι οι α΄µεσες φορολογικε΄ς διαφορε΄ς, σε συνδυασµο΄ µε
την υ΄παρξη 15 διαφορετικω΄ν καθεστω΄των στην αγορα΄ εργασι΄ας
και 15 γενικω΄ν φορολογικω΄ν συστηµα΄των οδηγου΄ν σε σηµαντικε΄ς
διακυµα΄νσεις του κο΄στους των µεταφορω΄ν και ιδιαιτε΄ρως των
οδικω΄ν µεταφορω΄ν. Οι διαφορε΄ς αυτε΄ς επιφε΄ρουν αναπο΄φευκτα
περιφερειακε΄ς στρεβλω΄σεις και θα µπορου΄σαν να ΄εχουν επιπτω΄σεις
επι΄ των µε΄τρων της ΕΕ και να υπονοµευ΄σουν τη συνοχη΄ της ενιαι΄ας
αγορα΄ς. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι, προκειµε΄νου να περιοριστου΄ν οι
στρεβλω΄σεις του ανταγωνισµου΄ που προε΄ρχονται απο΄ αυτη΄ την
πηγη΄, χρεια΄ζεται να υπα΄ρξει µια περισσο΄τερο ριζικη΄ εναρµο΄νιση.

1.2.
Οι µεταφορε΄ς ει΄ναι ΄ενας παραγωγικο΄ς τοµε΄ας ο οποι΄ος
υπερβαι΄νει τα εθνικα΄ συ΄νορα. Η ικανο΄τητα΄ του να παρακα΄µπτει
τους «εθνικου΄ς» περιορισµου΄ς προσφε΄ρει περισσο΄τερες δυνατο΄τητες στους µεταφορει΄ς να εξερευνη΄σουν την ανοικτη΄ αγορα΄ της ΕΕ.
Ορισµε΄νοι ευρωπαϊκοι΄ ΄ελεγχοι επι΄ των βαρω΄ν και των ωρω΄ν
οδη΄γησης συνε΄βαλαν στη δηµιουργι΄α πιο οµοιο΄µορφων συνθηκω΄ν (1).

1.3.
Τα µε΄σα µεταφορα΄ς και οι υποδοµε΄ς τους κατατα΄σσονται
µαζι΄ µε το χρηµατοπιστωτικο΄, τον ενεργειακο΄ και τον τηλεπικοινωνιακο΄ τοµε΄α, επειδη΄ ΄εχουν διασυνοριακο΄ χαρακτη΄ρα και επηρεα΄ζουν την παραγωγικο΄τητα της ΕΕ. Συνη΄θως, η δαπα΄νη µεταφορω΄ν
για τη βιοµηχανι΄α ανε΄ρχεται περι΄που σε 3-9 % του κο΄στους

(1) Βλε΄πε γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου αναφορικα΄ µε ορισµε΄νες πλευρε΄ς της οργα΄νωσης του χρο΄νου
εργασι΄ας για την κα΄λυψη κλα΄δων και δραστηριοτη΄των που εξαιρου΄νται
απο΄ την οδηγι΄α ΕΕ C 138 της 18.5.1999, και γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ
για την Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 96/53/ΕΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄, για ορισµε΄να οδικα΄ οχη΄µατα που
κυκλοφορου΄ν στην Κοινο΄τητα, των µε΄γιστων επιτρεπο΄µενων διαστα΄σεων στις εθνικε΄ς και διεθνει΄ς µεταφορε΄ς και των µε΄γιστων επιτρεπο΄µενων βαρω΄ν στις διεθνε΄ς µεταφορε΄ς, EE C 123 της 25.4.2001.

παραγωγη΄ς σε συ΄γκριση µε 1-6 % για τους κλα΄δους της ενε΄ργειας
και των τηλεπικοινωνιω΄ν. Το ατοµικο΄ κο΄στος µεταφορα΄ς ανε΄ρχεται
κατα΄ µε΄σο ο΄ρο σε 6 % του καθαρου΄ εισοδη΄µατος, πρα΄γµα το
οποι΄ο δει΄χνει τη σηµασι΄α που ΄εχει ο΄σον αφορα΄ την κινητικο΄τητα
για επαγγελµατικου΄ς λο΄γους και κατα΄ τον ελευ΄θερο χρο΄νο.

1.4.
Οι προ΄σφατες αντιδρα΄σεις των οµα΄δων συµφε΄ροντος του
κλα΄δου των µεταφορω΄ν στην «πετρελαϊκη΄ κρι΄ση» στην Ευρω΄πη
κρι΄ση αποκα΄λυψαν την ΄εκταση του πα΄θους και την απειλη΄ κατα΄
των εισοδηµα΄των. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να παρουσια΄σει τις βασικε΄ς
πτυχε΄ς της συζη΄τησης και να εξετα΄σει αν ει΄ναι σκο΄πιµο η΄
απαραι΄τητο να αναληφθει΄ δρα΄ση εκ µε΄ρους της ΕΕ. Η αστα΄θεια
των τιµω΄ν προσφορα΄ς των καυσι΄µων, που η΄ταν αποτε΄λεσµα των
΄ ν του πετρελαι΄ου και του καθορισµου΄
διακυµα΄νσεων των τιµω
αυτω΄ν συ΄µφωνα µε τη συναλλαγµατικη΄ τιµη΄ του δολαρι΄ου, σε
συνδυασµο΄ µε τη γενικη΄ συρρι΄κνωση των χρονοδιαγραµµα΄των
προσφορα΄ς, ο΄πως απαιτει΄ται απο΄ την «ε΄γκαιρη» παραγωγη΄ και τις
e-business ενι΄σχυσαν αυτου΄ς τους φο΄βους. Η ανοικτη΄ αγορα΄ ΄εχει
οδηγη΄σει κατα΄ το µεγαλυ΄τερο µε΄ρος στην α΄ρση της προστασι΄ας
που προ΄σφεραν τα «παρωχηµε΄να» στρατηγικα΄ αποθε΄µατα στον
κυ΄κλο και τα συστη΄µατα µεταφορω΄ν.

1.5.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος διαθε΄τει το δικο΄ του φορολογικο΄
συ΄στηµα. Η ΟΚΕ µπορει΄ µο΄νο να αναφερθει΄ στις πτυχε΄ς των
διαφορω΄ν που σχετι΄ζονται µε την ανταγωνιστικο΄τητα. Ωστο΄σο,
εφο΄σον παρατηρου΄νται ενδοκοινοτικε΄ς στρεβλω΄σεις, θα πρε΄πει να
εκφρα΄σει τις ανησυχι΄ες της. 'Ενα σαφε΄ς σχετικο΄ παρα΄δειγµα ει΄ναι
η α΄ποψη που προβα΄λλουν συχνα΄ οι υπουργοι΄ οικονοµικω΄ν ο΄τι
οι υψηλε΄ς εισφορε΄ς στα καυ΄σιµα αποτελου΄ν ΄ενα µηχανισµο΄
επηρεασµου΄ της συµπεριφορα΄ς και υλοποι΄ησης των περιβαλλοντικω΄ν δικαιολογηµε΄νων στο΄χων που ΄εχουν τεθει΄ για τις εκποµπε΄ς
καυσαερι΄ων. Αυτο΄ θα πρε΄πει να συνοδευ΄εται απο΄ διαφα΄νεια κατα΄
την κατανοµη΄ των κονδυλι΄ων π.χ. για τις υποδοµε΄ς δηµο΄σιων
συγκοινωνιω΄ν, για πρωτοβουλι΄ες για την «κινητικο΄τητα απο΄ και
προς την εργασι΄α» η΄ για την περιβαλλοντικη΄ µεταρρυ΄θµιση.

1.6.
∆υ΄ο α΄λλα ανεπιθυ΄µητα φαινο΄µενα ει΄ναι η παρα΄νοµη η΄
καταχρηστικη΄ εκµετα΄λλευση των διαφορω
΄ ν, π.χ. µε τη µεταφορα΄
πετρελαι΄ου σε ποσο΄τητες µεγαλυ΄τερες αυτω΄ν που επιτρε΄πονται και
η χρη΄ση «σηµαιω΄ν ευκαιρι΄ας» απο΄ τους µεταφορει΄ς.
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1.7.
Η γνωµοδο΄τηση επικεντρω΄νεται στον κλα΄δο των οδικω΄ν
µεταφορω΄ν. Ση΄µερα, οι οδικε΄ς µεταφορε΄ς ει΄ναι ο κυρι΄αρχος
κλα΄δος στην ΕΕ. Στη ∆υτικη΄ Ευρω΄πη, ο ο΄γκος τους σχεδο΄ν
τριπλασια΄στηκε απο΄ το 1970. Μεταξυ΄ 1990 και 1995, οι οδικε΄ς
µεταφορε΄ς αυξη΄θηκαν κατα΄ 24 % ενω΄ η οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη την
΄δια
ι
περι΄οδο η΄ταν µο΄λις 4 %. Συ΄µφωνα µε τις προβλε΄ψεις, οι
τα΄σεις αυτε΄ς θα συνεχιστου΄ν και η Γαλλι΄α, η Γερµανι΄α και η Ιταλι΄α
αναµε΄νουν µιαν αυ΄ξηση κατα΄ 30-50 % µεταξυ΄ 1995 και 2010.

1.8.
Η γνωµοδο΄τηση εξετα΄ζει µο΄νο τις διακρατικε΄ς διαφορε΄ς
του κο΄στους οι οποι΄ες οφει΄λονται στις διαφορε΄ς που υφι΄στανται
ο΄σον αφορα΄ τη δια΄ρθρωση των οδικω΄ν τελω΄ν και επιβαρυ΄νσεων, η
οποι΄α εξακολουθει΄ να αποτελει΄ ΄εναν ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ παρα΄γοντα ο οποι΄ος προσδιορι΄ζει τη συγκριτικη΄ ανταγωνιστικο΄τητα
των µεταφορε΄ων που δρουν και στις αγορε΄ς α΄λλων χωρω΄ν (1).
Συνεπω΄ς, δεν συνεκτιµα΄ την επι΄δραση διαφορω΄ν του κο΄στους των
µεταφορω΄ν που οφει΄λονται στην αγορα΄. Οι κοινωνικε΄ς και οι
εργασιακε΄ς πτυχε΄ς, σε συνδυασµο΄ µε τους ΄εµµεσους φο΄ρους που
επηρεα΄ζουν τους µισθου΄ς και τις κοινωνικε΄ς εισφορε΄ς, µπορου΄ν να
επιδεινω΄σουν την ανταγωνιστικο΄τητα, αλλα΄ δεν εντα΄σσονται στο
φα΄σµα της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης (2). Επι΄σης, η γνωµοδο΄τηση
δεν εξετα΄ζει το προ΄σθετο κοινωνικο΄ κο΄στος εν γε΄νει (ρυ΄πανση,
θο΄ρυβος, κυκλοφοριακη΄ συµφο΄ρηση και βλα΄βες των υποδοµω΄ν)
το οποι΄ο ει΄ναι απο΄ρροια της αυ΄ξησης της προσφορα΄ς µεταφορικω΄ν
υπηρεσιω΄ν (3). Η αντιµετω΄πιση των ασυ΄µφορων τα΄σεων στον τοµε΄α
των µεταφορω΄ν ει΄ναι βα΄σιµο θε΄µα της βιω΄σιµης στρατηγικη΄ς
ανα΄πτυξης ΕΕ (4).

(1) Εναρµο΄νιση των οδικω΄ν µεταφορω΄ν: Αποτελεσµατικε΄ς µεταφορε΄ς,
φο΄ροι και επιβαρυ΄νσεις. Συµπερα΄σµατα και συστα΄σεις. Ε∆ΥΜ/
CM(2000)14/Τελικο΄.
(2) Βλε΄πε γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου αναφορικα΄ µε ορισµε΄νες πλευρε΄ς της οργα΄νωσης του χρο΄νου
εργασι΄ας για την κα΄λυψη κλα΄δων και δραστηριοτη΄των που εξαιρου΄νται
απο΄ την οδηγι΄α ΕΕ C 138 της 18.5.1999, και γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ
για την Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 96/53/ΕΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄, για ορισµε΄να οδικα΄ οχη΄µατα που
κυκλοφορου΄ν στην Κοινο΄τητα, των µε΄γιστων επιτρεπο΄µενων διαστα΄σεων στις εθνικε΄ς και διεθνει΄ς µεταφορε΄ς και των µε΄γιστων επιτρεπο΄µενων βαρω΄ν στις διεθνε΄ς µεταφορε΄ς, EE C 123 της 25.4.2001.
(3) Βλε΄πε γνωµοδοτη΄σεις της ΟΚΕ για τη Λευκη΄ Βι΄βλο «∆ι΄καιη πληρωµη΄
για τη χρη΄ση της υποδοµη΄ς: µια σταδιακη΄ θε΄σπιση ενο΄ς κοινου΄
πλαισι΄ου για τη χρε΄ωση του κο΄στους της υποδοµη΄ς των µεταφορω΄ν
στην ΕΕ» COM(98) 466 τελικο΄, ΕΕ C 116 της 28.4.1999 και την
Πρα΄σινη Βι΄βλο«Προς ΄ενα δι΄καιο και αποτελεσµατικο΄ καθορισµο΄ των
τιµω΄ν στις µεταφορε΄ς — πολιτικε΄ς επιλογε΄ς για την εσωτερι΄κευση των
εξωτερικω΄ν στοιχει΄ων κο΄στους των µεταφορω΄ν στην Ευρωπαϊκη΄
'Ενωση», COM(95) 691 τελικο΄, ΕΕ C 56 της 24.2.1997.
(4) Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Μια βιω΄σιµη Ευρω΄πη για ΄εναν καλυ΄τερο
κο΄σµο: Στρατηγικη΄ της ΕΕ για τη βιω΄σιµη ανα΄πτυξη. Η προ΄ταση
της Επιτροπη΄ς για το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Γκε΄τεµποργκ»
γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ υπο΄ επεξεργασι΄α.

C 260/25

2. Ειδικοι΄ φο΄ροι και επιβαρυ΄νσεις

2.1.
Στις οδικε΄ς µεταφορε΄ς, οι ειδικοι΄φο΄ροι και οι επιβαρυ΄νσεις
κατανε΄µονται στις ακο΄λουθες κατηγορι΄ες:
—

φορολογι΄α οχηµα΄των: ετη΄σια τε΄λη κυκλοφορι΄ας αυτοκινη΄των
οχηµα΄των (5) (ΑΟ). Ετη΄σια τε΄λη κυκλοφορι΄ας ΑΟ επιβα΄λλονται σε ο΄λες τις χω΄ρες της ΕΕ και ορισµε΄νες φορε΄ς
διαφε΄ρουν ανα΄λογα µε τον τυ΄πο του οχη΄µατος.

—

φορολογι΄α καυσι΄µων: προ΄κειται για ειδικου΄ς φο΄ρους κατανα΄λωσης για τα καυ΄σιµα, οι οποι΄οι σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις
διαφε΄ρουν ανα΄λογα µε το ει΄δος καυσι΄µου.

—

α΄µεσες επιβαρυ΄νσεις για τη χρη΄ση υποδοµω΄ν: καταβα΄λλονται
για τη χρη΄ση κυρι΄ως αυτοκινητοδρο΄µων και για µεµονωµε΄νες
διαβα΄σεις γεφυρω΄ν και σηρα΄γγων.

2.2.
Η µελε΄τη που πραγµατοποι΄ησε τον Απρι΄λιο του 1999 η
Επιτροπη΄ Αντιπροσω΄πων, οµα΄δα οδικω΄ν µεταφορω΄ν, της Ευρωπαϊκη΄ς ∆ια΄σκεψης των Υπουργω΄ν Μεταφορω΄ν (6), που η΄ταν η πιο
προ΄σφατη και ευρει΄α διαθε΄σιµη ανα΄λυση, συγκρι΄νει την Αυστρι΄α,
τη Γερµανι΄α, την Ισπανι΄α, τη Γαλλι΄α, τις Κα΄τω Χω΄ρες, το ΗΒ, την
Ελβετι΄α και την Ουγγαρι΄α και εξετα΄ζει τον πολυδαι΄δαλο
χαρακτη΄ρα του φορολογικου΄ καθεστω΄τος. Για παρα΄δειγµα:
—

και οι οκτω΄ χω΄ρες επιβα΄λλουν ειδικο΄ φο΄ρο κατανα΄λωσης για
τα καυ΄σιµα η΄ την ενε΄ργεια, π.χ. για το ντι΄ζελ·

—

ορισµε΄νες επιβα΄λουν κατ' αποκοπη΄ τε΄λη χρη΄σης, π.χ. διο΄δια·

—

ορισµε΄νες στηρι΄ζονται σε τοπικου΄ς φο΄ρους, π.χ. εθνικα΄ τε΄λη
αδειοδο΄τησης· και

—

ορισµε΄νες επιβα΄λουν κυµαινο΄µενα τε΄λη χρη΄σης.

Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της για το γεγονο΄ς ο΄τι δεν υπα΄ρχουν
συγκριτικα΄ στοιχει΄α για ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη και α΄λλες ευρωπαϊκε΄ς
χω΄ρες και ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να παρα΄σχει πιο περιεκτικα΄
στοιχει΄α σε µελλοντικη΄ ΄εκθεση.

2.3.
Λο΄γω των διαφορω΄ν µεταξυ΄ των φορολογικω΄ν καθεστω΄των, ει΄ναι αδυ΄νατο να γι΄νουν α΄µεσες συγκρι΄σεις των τελω΄ν. Για τον
΄διο
ι λο΄γο δεν ει΄ναι δυνατο΄ να εξαχθου΄ν συµπερα΄σµατα ως προς τα
θετικα΄ πλεονα΄σµατα η΄ ελλει΄µµατα σε σχε΄ση µε τις δαπα΄νες
υποδοµω΄ν.

(5) ∆εν εξετα΄ζονται οι φο΄ροι επι΄ της πω΄λησης νε΄ων οχηµα΄των.
(6) CEMT/CS/TR(98)/REV1.
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2.4.
Στις 15 Σεπτεµβρι΄ου 1998, οι δασµοι΄ για τα καυ΄σιµα στο
ΗΒ ανε΄ρχονταν σε 250 % των αντι΄στοιχων δασµω΄ν στην Ισπανι΄α,
ενω΄ η βασικη΄ τιµη΄ των καυσι΄µων στο ΗΒ η΄ταν η χαµηλο΄τερη
µαζι΄ µε τη Γαλλι΄α. Ως ποσοστο΄ της τιµη΄ς προ των φο΄ρων, ο
δασµολογικο΄ς συντελεστη΄ς στο ΗΒ ανερχο΄ταν στο 300 % του
αντι΄στοιχου συντελεστη΄ στην Αυστρι΄α και σε 240 % του συντελεστη΄ της δευ΄τερης κατα΄ σειρα΄ Γαλλι΄ας. Αυτη΄ η απλοποιηµε΄νη
συ΄γκριση ει΄ναι βεβαι΄ως επιλεκτικη΄ και η διασυ΄νδεση σε εθνικο΄
επι΄πεδο µε α΄λλες φορολογικε΄ς επιβαρυ΄νσεις ει΄ναι εξι΄σου σηµαντικη΄
µε την αναγνω΄ριση της εµπορικη΄ς πραγµατικο΄τητας ο΄τι η αγορα΄
υπερβαι΄νει τα εθνικα΄ ο΄ρια.

2.5.
Η µελε΄τη δει΄χνει την περιφερειακη΄ δια΄ρθρωση και καθιστα΄
σαφη΄ τα αποκλι΄νοντα χαρακτηριστικα΄ της φορολογικη΄ς βα΄σης. Το
συ΄στηµα του ΗΒ στηρι΄ζεται σηµαντικα΄ στη φορολογι΄α των
΄ ς στην εθνικο΄τητα, ενω΄ στην Ισπανι΄α και τη
οχηµα΄των και συνεπω
Γαλλι΄α ει΄ναι περισσο΄τερο «περιφερειακο΄» και στηρι΄ζεται στα α΄µεσα
τε΄λη για τη συγκε΄ντρωση εσο΄δων.

2.6.
Οριζο΄µενη ανα΄ χιλιοµετρικο΄ το΄ννο, η συνολικη΄ φορολογικη΄ επιβα΄ρυνση δει΄χνει ο΄τι το ΗΒ προηγει΄ται ως προς τα συνολικα΄
φορολογικα΄ ΄εσοδα µε ποσοστο΄ 230 % ΄εναντι της χω΄ρας µε το
χαµηλο΄τερο συντελεστη΄ που ει΄ναι η Αυστρι΄α. Η Γαλλι΄α και το ΗΒ
προηγου΄νται σαφω΄ς (κατα΄ 200 %) στην εφαρµογη΄ συ΄νθετων
φορολογικω΄ν συντελεστω΄ν.

2.7.
Ωστο΄σο, το κο΄στος α΄λλων εισροω΄ν, ιδιαιτε΄ρως απο΄ την
πλευρα΄ της εργασι΄ας (πι΄νακας 2.10) φαι΄νεται να ει΄ναι το χαµηλο΄τερο στο ΗΒ (µεταξυ΄ των χωρω΄ν της ΕΕ) ενω΄ το αντι΄στοιχο κο΄στος
στη Γαλλι΄α και τις Κα΄τω Χω΄ρες ανε΄ρχεται στο 150 % αυτου΄.

2.8.
Τε΄λος, η µελε΄τη συγκρι΄νει το συ΄νθετο οριακο΄ πραγµατικο΄
φορολογικο΄ συντελεστη΄ (ΟΠΦΣ), ο οποι΄ος αποτελει΄ απο΄σταγµα
των φορολογικω΄ν συντελεστω΄ν που εφαρµο΄ζονται για κα΄θε
παραγωγικο΄ συντελεστη΄ — εργασι΄α, κεφα΄λαιο και µεικτε΄ς εξωτερικε΄ς δαπα΄νες. Αυτο΄ς ο σταθµισµε΄νος ΟΠΦΣ για τις υπηρεσι΄ες
που σχετι΄ζονται µε τις οδικε΄ς µεταφορε΄ς δει΄χνει το ΗΒ και τη
Γαλλι΄α να προηγου΄νται µε ΄ενα ποσοστο΄ 45 %, ενω΄ στις Κα΄τω
Χω΄ρες και την Ελβετι΄α το αντι΄στοιχο ποσοστο΄ ανε΄ρχεται σε 32 %
και 28 %.

2.9.
'Οσον αφορα΄ το καθαρο΄ ισοζυ΄γιο δαπανω΄ν και εσο΄δων
στις οδικε΄ς και σιδηροδροµικε΄ς υποδοµε΄ς, η µελε΄τη δει΄χνει ο΄τι
ορισµε΄νες χω΄ρες, ο΄πως οι Κα΄τω Χω΄ρες και η Αυστρι΄α, µεταφε΄ρουν
τερα΄στια πλεονα΄σµατα, που ανε΄χονται και σε 160 % των δαπανω΄ν
για τις υποδοµε΄ς αυτε΄ς, στα γενικα΄ ΄εσοδα για την ενι΄σχυση α΄λλων
κλα΄δων της οικονοµι΄ας, ενω΄ η Γαλλι΄α και η Γερµανι΄α παρουσια΄ζουν
΄ενα ισοσκελισµε΄νο ισοζυ΄γιο η΄ επιδοτου΄ν ελαφρα΄ τις δαπα΄νες
υποδοµω΄ν. Πρε΄πει επι΄σης να σηµειωθει΄ η σηµαντικη΄ στρε΄βλωση
που επιφε΄ρει η καθολικη΄ αποτυχι΄α του καταλογισµου΄ του εξωτερικου΄ κο΄στους, ο΄πως το κο΄στος της κυκλοφοριακη΄ς συµφο΄ρησης
και των ατυχηµα΄των, πρακτικη΄ η οποι΄α υποδηλω΄νει «κρυφη΄»
επιδο΄τηση, η οποι΄α στρεβλω΄νει τις συγκρι΄σεις αυτε΄ς.
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2.10. Τε΄λος, ο ΟΠΦΣ, διορθωµε΄νος για ακαθα΄ριστες λογιστικε΄ς µεταφορε΄ς, ει΄ναι ενδεικτικο΄ς αλλα΄ ο΄χι αµα΄χητος — αφαιρει΄ τις
δαπα΄νες αλλα΄ ο΄χι το συνολικο΄ εξωτερικο΄ κο΄στος. Η κλι΄µακα
συντελεστω΄ν δει΄χνει µεγα΄λες αποκλι΄σεις, µε το ΗΒ, τη Γερµανι΄α
και τη Γαλλι΄α να προηγου΄νται µε ποσοστο΄ 40 % και την Αυστρι΄α
στην τελευται΄α θε΄ση µε ποσοστο΄ 17,5 %.

2.11. Τα αρχικα΄ συµπερα΄σµατα αυτη΄ς της µελε΄της της Ε∆ΥΜ
υποστηρι΄ζουν την α΄ποψη ο΄τι ο ΟΠΦΣ «λειτουργει΄ ως καθρε΄φτης»
ο οποι΄ος αντανακλα΄ τις διαφορε΄ς και συνδυα΄ζει:

α)

το ποσοστο΄ του κο΄στους εισροω΄ν σε κα΄θε µε΄σο µεταφορα΄ς
και

β)

τους δια΄φορους φορολογικου΄ς συντελεστε΄ς που εφαρµο΄ζονται για αυτε΄ς τις εισροε΄ς (σε κα΄θε χω΄ρα).

2.12.

Αυτο΄ υποδηλω΄νει ο΄τι:

—

για τις οδικε΄ς µεταφορε΄ς η σχε΄ση µεταξυ΄ α) και β) ει΄ναι
αντι΄στροφη — ο΄τι δηλαδη΄ ο υψηλο΄τερος φορολογικο΄ς
συντελεστη΄ς εφαρµο΄ζεται στη εισροη΄ που αντιστοιχει΄ στο
χαµηλο΄τερο ποσοστο΄ του κο΄στους. Αυτο΄ δεν ισχυ΄ει για τους
σιδηροδρο΄µους, ο΄που για τον ηλεκτρισµο΄ επιβα΄λλεται µο΄νο
µια υπολειµµατικη΄ φορολογι΄α καυσι΄µων και κυριαρχει΄ η
φορολογι΄α της εργασι΄ας·

—

΄ν
απο΄ χω΄ρα σε χω΄ρα, η απλη΄ συ΄γκριση των φορολογικω
συντελεστω΄ν για την ενε΄ργεια η΄ τα καυ΄σιµα δεν επαρκει΄ για
να εντοπιστου΄ν οι διαφορε΄ς ο΄σον αφορα΄ το κο΄στος των
οδικω΄ν και των σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν·

—

για να ΄εχουν νο΄ηµα οι συγκρι΄σεις, τα δεδοµε΄να για τις
διαφορε΄ς στις µεταβιβα΄σεις µεταξυ΄ οδικω΄ν και σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν, πρε΄πει να αντανακλου΄ν το συνολικο΄
οριακο΄ κοινωνικο΄ κο΄στος (συµπεριλαµβανοµε΄νων των εξωτερικω΄ν δαπανω΄ν). Τα στοιχει΄α των θετικω΄ν η΄ αρνητικω΄ν
µεταβιβα΄σεων φορολογικω΄ν πο΄ρων αφη΄νουν «ανεπηρε΄αστους» τους υπολογισµου΄ς του ΟΠΦΣ.

2.13. Η ανωτε΄ρω συ΄νοψη δεν αντανακλα΄ το περιεχο΄µενο της
µελε΄της αλλα΄ αποκαλυ΄πτει την πολυπλοκο΄τητα της φορολογι΄ας
και των δαπανω΄ν στο πεδι΄ο των µεταφορω΄ν και — γεγονο΄ς
σηµαντικο΄ — επισηµαι΄νει τη διαφοροποι΄ηση που υφι΄σταται ως
προς τη δια΄ρθρωση των εσο΄δων, των υποδοµω΄ν, των δαπανω΄ν και
της πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν.
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2.14. Στην ΕΕ και τη Ελβετι΄α (1), η γενικη΄ συµβολη΄ των φο΄ρων
και επιβαρυ΄νσεων στα συνολικα΄ ΄εσοδα απο΄ οδικα΄ τε΄λη και
επιβαρυ΄νσεις κατανε΄µεται ως εξη΄ς: επιβαρυ΄νσεις οχηµα΄των: 25 %,
φο΄ροι καυσι΄µων 70 %, οδικα΄ τε΄λη: 5 %. Ωστο΄σο, το ποσοστο΄ και
η σηµασι΄α αυτω΄ν των επιβαρυ΄νσεων ποικι΄λουν απο΄ χω΄ρα σε
χω΄ρα (2). Λο΄γω αυτω΄ν των διακρατικω΄ν διαφορω΄ν ως προς τη
δια΄ρθρωση των επιβαρυ΄νσεων, µεταξυ΄ των χωρω΄ν της ΕΕ (3)
υπα΄ρχουν διαφορε΄ς στο κο΄στος των µεταφορω΄ν — το΄σο ως προς
το συνολικο΄ κο΄στος ο΄σο και ως προς τη δια΄ρθρωση αυτου΄.

2.15. Λο΄γω αυτω΄ν των στρεβλω΄σεων του κο΄στους, οι οδικοι΄
µεταφορει΄ς εµπορευµα΄των εντοπι΄ζουν τις περιοχε΄ς µε το χαµηλο΄τερο κο΄στος και προµηθευ΄ονται καυ΄σιµα εκει΄ που οι τιµε΄ς ει΄ναι
φθηνο΄τερες. Οι εν λο΄γω στρεβλω΄σεις της αγορα΄ς µεταφορω΄ν
υποδηλω΄νουν τη σηµασι΄α που ΄εχει η εναρµο΄νιση των οδικω
΄ν

τελω
΄ ν και επιβαρυ΄νσεων, ΄ετσι ω΄στε να ενταθει΄ ο διακρατικο΄ς
ανταγωνισµο΄ς στην παροχη΄ µεταφορικω΄ν υπηρεσιω΄ν.
3. 'Ενα ενδεικτικο΄ παρα΄δειγµα
3.1.
Οι ΄εντονες εµπορικε΄ς αποκλι΄σεις του λειτουργικου΄
κο΄στους των µεταφορω΄ν µπορου΄ν να θεωρηθου΄ν στα ο΄ρια µιας και
της ΄διας
ι
χω΄ρας. Μια συ΄ντοµη συ΄γκριση µεταξυ΄ της Ιρλανδικη΄ς
∆ηµοκρατι΄ας και της Βορει΄ου Ιρλανδι΄ας (ΗΒ) δει΄χνει πως διαµορφω΄νεται το κο΄στος για µια τυπικη΄ µεταφορικη΄ εταιρει΄α. Ας
λα΄βουµε µια µικροµεσαι΄α µεταφορικη΄ εταιρει΄α µε 10 φορτηγα΄ των
40 το΄νων µε τα ρυµουλκου΄µενα οχη΄µατα σε δυ΄ο α΄ξονες. Οι
οδηγοι΄ εργα΄ζονται 50 ω΄ρες την εβδοµα΄δα για 432 παραγωγικε΄ς
ηµε΄ρες το χρο΄νο. Ο κυ΄κλος εργασιω΄ν της επιχει΄ρησης ει΄ναι
£1,2 εκατοµµυ΄ρια το χρο΄νο και τα προ των φο΄ρων κε΄ρδη £36 000.
Οι βασικε΄ς δαπα΄νες σε λι΄ρες στερλι΄νες θα ΄εχουν ως εξη΄ς:

Βο΄ρεια Ιρλανδι΄α

Ειδικοι΄ φο΄ροι κατανα΄λωσης επι΄ των οχηµα΄των
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Ιρλανδικη΄
∆ηµοκρατι΄α

%

57 500

11 000

– 81

ντι΄ζελ (πετρε΄λαιο)

321 000

202 000

– 37

Μισθοι΄

174 000

180 000

+ 0,03

7 200

9 000

+ 25

559 700

402 000

– 28

Φορολογι΄α επιχειρη΄σεων
Συ΄νολο

3.2.
Καµι΄α απο΄ τις δυ΄ο χω΄ρες δεν επιβα΄λει υψηλα΄ διο΄δια. Ει΄ναι
σαφε΄ς ο΄τι οι φορολογικε΄ς διαφορε΄ς υποχρεω΄νουν τις επιχειρη΄σεις
να εξετα΄σουν τη «σηµαι΄α» που φε΄ρουν, αν και δεν µπορου΄ν απλω΄ς
να επανεγγραφου΄ν στη χω΄ρα µε το χαµηλο΄τερο κο΄στος. Για να
επιτυ΄χει αυτη΄ η ρυ΄θµιση των εσωτερικω΄ν µεταφορω΄ν, ο µεταφορε΄ας
θα πρε΄πει να δει΄ξει ο΄τι διαθε΄τει τα «βασικα΄» προσο΄ντα και πληροι΄
τους κανο΄νες της ΕΕ. Η συ΄γκριση περιπλε΄κεται περισσο΄τερο απο΄
τις διακυµα΄νσεις της συναλλαγµατικη΄ς ισοτιµι΄ας σε ηµερη΄σια
βα΄ση, δεδοµε΄νου ο΄τι η ισοτιµι΄α Στερλι΄νας/Ευρω΄ ΄εχει µεταβληθει΄
σηµαντικα΄.

(1) Για µια λεπτοµερη΄ παρουσι΄αση αυτω΄ν των επιβαρυ΄νσεων στην ΕΕ,
βλε΄πε Variabilisation and Differentiation Strategies in Road
Taxation, Infras, Ζυρι΄χη, 2 Ιουνι΄ου 2000.
(2) Για παρα΄δειγµα, το ΗΒ θα µπορου΄σε να χαρακτηριστει΄ ως χω΄ρα
«προσανατολισµε΄νη στην φορολογι΄α των καυσι΄µων», ενω΄ η Γαλλι΄α, η
Ιταλι΄α και η Ισπανι΄α ως χω
΄ ρες «προσανατολισµε΄νες στα διο΄δια».
(3) Πρω΄τον, οι διαφορε΄ς µεταξυ΄ των ειδικω΄ν για τις µεταφορε΄ς τελω΄ν και
επιβαρυ΄νσεων δεν ει΄ναι µο΄νο η πηγη΄ των τροφοδοτου΄µενων απο΄ τη
φορολογι΄α διαφορω΄ν του κο΄στους µεταφορα΄ς. Οι διαφορε΄ς που
υφι΄στανται µεταξυ΄ των χωρω΄ν ως προς τη φορολογι΄α των εργασιακω΄ν
εισροω΄ν (φο΄ρος εισοδη΄µατος, εισφορε΄ς κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης) και
των κεφαλαιουχικω΄ν εισροω΄ν (επιτρεπο΄µενη φορολογικη΄ ΄εκπτωση
αποσβε΄σεων) που χρησιµοποιου΄νται για την παροχη΄ µεταφορικω΄ν
υπηρεσιω΄ν συµβα΄λουν επι΄σης στη διαφορα΄ κο΄στους.

3.3.
Μπορου΄ν να εντοπιστου΄ν ορισµε΄νες διακριτε΄ς περιφερειακε΄ς στρεβλω΄σεις, ο΄που η κατα΄σταση διαµορφω΄νεται απο΄ τους
τοπικου΄ς οδηγου΄ς. Εδω΄ παρουσια΄στηκε µια µεµονωµε΄νη περι΄πτωση, η οποι΄α ο΄µως θα µπορου΄σε µε αλλαγη΄ των συσχετισµω΄ν να
εφαρµοστει΄ και στα Βαλκα΄νια, στη Μεσο΄γειο η΄ στη Σκανδιναβι΄α, η΄
ακο΄µη και µεταξυ΄ Βελγι΄ου και Λουξεµβου΄ργου.
4. ∆ιευ΄ρυνση
4.1.
Οι υποψη΄φιες χω΄ρες µε΄λη φαι΄νεται ο΄τι θα αποτελε΄σουν
σηµαντικου΄ς ανταγωνιστε΄ς του σηµερινου΄ κλα΄δου οδικω΄ν µεταφο΄ οι µεταφορει΄ς που εδρευ΄ουν στην ΕΕ θα
ρω΄ν στην ΕΕ. Ενω
επιτυ΄χουν καλυ΄τερα αποτελε΄σµατα στη διοικητικη΄ υποστη΄ριξη
των οδικω΄ν µεταφορω΄ν, οι µεταφορει΄ς των πρω΄ην ΧΚΑΕ θα
κυριαρχη΄σουν στις γενικε΄ς µεταφορε΄ς. 'Ηδη οι µεταφορε΄ς µεταξυ΄
Ανατολη΄ς και ∆υ΄σης κυριαρχου΄νται κατα΄ 80 % απο΄ µεταφορικε΄ς
επιχειρη΄σεις των ΧΚΑΕ, ο΄που συ΄µφωνα µε το Phare ο µε΄σος ο΄ρος
του λειτουργικου΄ κο΄στους φορτηγω΄ν οχηµα΄των ανε΄ρχεται στα δυ΄ο
τρι΄τα του µε΄σου ο΄ρου στην ΕΕ. Ο µε΄σος µισθο΄ς στις ΧΚΑΕ
ανε΄ρχεται στο ΄ενα πε΄µπτο του αντι΄στοιχου στην ΕΕ. Η µε΄ση τιµη΄
των καυσι΄µων µπορει΄ να ει΄ναι υψηλο΄τερη απ' ο΄,τι στην ΕΕ, ο΄πως
συµβαι΄νει στην Ουγγαρι΄α, η΄ χαµηλο΄τερη, ο΄πως στην Αλβανι΄α
ο΄που ανε΄ρχεται στο 25 % του κοινοτικου΄ µε΄σου ο΄ρου. Παροµοι΄ως,
οι ετη΄σιοι φο΄ροι επι΄ των φορτηγω΄ν οχηµα΄των µπορει΄ να ει΄ναι
υψηλο΄τεροι, ο΄πως στην Τσεχικη΄ ∆ηµοκρατι΄α ο΄που ανε΄ρχονται σε
200-330 % του µε΄σου ο΄ρου στην ΕΕ, η΄ χαµηλο΄τερες, ο΄πως στην
Βουλγαρι΄α ο΄που ανε΄ρχονται µο΄λις σε 8 % του κοινοτικου΄ µε΄σου
ο΄ρου.
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4.2.
Ωστο΄σο, στις υποψη΄φιες χω΄ρες η παραγωγικο΄τητα των
φορτηγω΄ν οχηµα΄των ει΄ναι κατα΄ 12 % χαµηλο΄τερη απ' ο΄,τι στην
ΕΕ. Στην ΕΕ, το µε΄σο κο΄στος ανα΄ χιλιοµετρικο΄ το΄ννο ανε΄ρχεται σε
0,80 ευρω΄, δηλαδη΄ ο΄τι ει΄ναι κατα΄ 10-15 % υψηλο΄τερο των
επιβαρυ΄νσεων των µεταφορε΄ων στις ΧΚΑΕ. Αναµε΄νεται ο΄µως να
υπα΄ρξει συ΄γκλιση του κο΄στους µε την υιοθε΄τηση του «κοινοτικου΄
κεκτηµε΄νου» της ΕΕ (1).

5. Παρατηρη΄σεις
5.1.
Εν γε΄νει, η συζη΄τηση για τις µεταφορε΄ς πρε΄πει να καταστει΄
προτεραιο΄τητα της κοινωνικοοικονοµικη΄ς πραγµατικο΄τητας, ω΄στε
να εξασφαλιστει΄ η αναγνω΄ριση των ιδιαι΄τερων επιδρα΄σεων που θα
ασκη΄σουν στην κοινωνι΄α του 21ου αιω΄να και να δροµολογηθου΄ν
πολιτικε΄ς συζητη΄σεις. Αυτο΄ αφορα΄ ιδιαιτε΄ρως διαχειριστικε΄ς
πρακτικε΄ς και αρχε΄ς για τον καθορισµο΄ των υποδοµω΄ν και τις
επενδυ΄σεις στα δια΄φορα µε΄σα µεταφορα΄ς καθω΄ς και ρυθµι΄σεις που
θα ευθυγραµµι΄σουν την αειφο΄ρο οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη µε τη
χρη΄ση ενε΄ργειας και τη διευ΄ρυνση.
5.2.
Τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να αναγνωρι΄σουν την ευθυ΄νη τους
προς επι΄βλεψη της κατα΄στασης και, εα΄ν ει΄ναι απαραι΄τητο, να
αποφασι΄σουν τη θε΄σπιση βασικω΄ν µε΄τρων για τη ρυ΄θµιση του
κλα΄δου, την πιστοποι΄ηση, την εναρµο΄νιση λειτουργικω΄ν προτυ΄πων,
την τακτοποι΄ηση θεµα΄των που αφορου΄ν την ασφα΄λεια αλλα΄ και
βασικα΄ θε΄µατα που αφορου΄ν την εξε΄λιξη της οργανοδιοικητικη΄ς
υποστη΄ριξης των µεταφορω΄ν.
5.3.
Η ΕΕ πρε΄πει να αντιµετωπι΄σει το θε΄µα της φορολογι΄ας που
προξενει΄ δυσλειτουργι΄ες στο εσωτερικο΄ αλλα΄ και µεταξυ΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν για ο΄λες τις υποδοµε΄ς και ο΄λα τα µε΄σα µεταφορα΄ς,
να προσπαθη΄σει να µετρια΄σει τις µεγα΄λες διαφορε΄ς που υφι΄στανται
για να διευκολυ΄νει τη δηµιουργι΄α µιας παρο΄µοιας κατα΄στασης για
το συ΄νολο του κλα΄δου των µεταφορω΄ν.
5.4.
Μι΄α κι΄νηση προς α΄µεσες επιβαρυ΄νσεις θα µπορου΄σε να
δηµιουργη΄σει ΄ενα πιο διαφανε΄ς και αντιπροσωπευτικο΄ καθεστω΄ς
απο΄ τη φορολογι΄α και την επιβολη΄ τελω΄ν και επιτρε΄πει την
΄ νουν
περισσο΄τερο αποτελεσµατικη΄ χρε΄ωση εκει΄νων που θα πληρω
και θα επωφελου΄νται (2).
5.5.
Η χρηµατοδοτου΄µενη απο΄ την ΕΕ ΄ερευνα και αξιολο΄γηση
΄ νει και να επηρεα΄ζει κανο΄νες για τη συνεκτι΄µηση
πρε΄πει να ενηµερω
της εφαρµογη΄ς της µεθο΄δου του οριακου΄ κο΄στους σε συντονισµε΄νη
βα΄ση. Το οριακο΄ κο΄στος διαφε΄ρει ανα΄ περιφε΄ρεια.
5.6.
Υπα΄ρχουν πολλε΄ς κατα΄λληλες τοπικε΄ς λυ΄σεις για την α΄ρση
των ανισοτη΄των και των στρεβλω΄σεων της αγορα΄ς. Συνη΄θως, τα

(1) Πηγη΄: Eurostat.
(2) Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Μια βιω΄σιµη Ευρω΄πη για ΄εναν καλυ΄τερο
κο΄σµο: Στρατηγικη΄ της ΕΕ για τη βιω΄σιµη ανα΄πτυξη. Η προ΄ταση
της Επιτροπη΄ς για το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Γκε΄τεµποργκ»
γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ υπο΄ επεξεργασι΄α.
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διεθνη΄ βη΄µατα διευκολυ΄νουν τη ρυ΄θµιση παροµοι΄ων προβληµα΄των.
Ο επιτυχη΄ς συντονισµο΄ς των διαφο΄ρων τοπικω΄ν αποφα΄σεων θα
εξασφα΄λιζε την εναρµο΄νιση ζωνω΄ν και την ευθυγρα΄µµιση τοµε΄ων,
προσφε΄ροντας µιαν εναλλακτικη΄ λυ΄ση για την τυποποι΄ηση σε
επι΄πεδο ΕΕ.

5.7.
Οι ΄εντονες διακυµα΄νσεις των τιµω΄ν που οφει΄λονται στην
ad valorum φορολογι΄α των καυσι΄µων επιφε΄ρουν α΄σκοπες διαταραχε΄ς της οικονοµι΄ας και της κινητικο΄τητας. Γι' αυτο΄ η φορολογι΄α
θα πρε΄πει να αντικατασταθει΄ µε µια πα΄για εισφορα΄.

6. Συστα΄σεις

6.1.
Η ΟΚΕ απευθυ΄νει επει΄γουσα ΄εκκληση για την καθιε΄ρωση
σε ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα φορολογικω΄ν και τιµολογιακω΄ν διαρθρω΄σεων οι οποι΄ες «βελτιω΄νουν την ανταγωνιστικο΄τητα».

6.2.
Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να
παρα΄σχουν τα συγκριτικα΄ στοιχει΄α που δεν ει΄ναι τω΄ρα διαθε΄σιµα.

6.3.
Φο΄ροι οι οποι΄οι στηρι΄ζονται στην εθνικο΄τητα (για παρα΄δειγµα, η φορολογι΄α οχηµα΄των) υπονοµευ΄ουν την ανταγωνιστικο΄τητα, επειδη΄ η αυ΄ξηση η΄ µει΄ωση των φο΄ρων αυτω΄ν σε οποιαδη΄ποτε χω΄ρα βλα΄πτει η΄ ωφελει΄ µο΄νο τις µεταφορικε΄ς επιχειρη΄σεις
της χω΄ρας αυτη΄ς. Κατα΄ συνε΄πεια, επε΄ρχεται µια αλλαγη΄ στην
ανταγωνιστικη΄ θε΄ση της χω΄ρας αυτη΄ς σε συ΄γκριση µε τις α΄λλες.
Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, επιβαρυ΄νσεις µε ΄εντονα εδαφικο΄ χαρακτη΄ρα
(για παρα΄δειγµα, τα διο΄δια) αυξα΄νουν την ανταγωνιστικο΄τητα
επειδη΄ η αυ΄ξηση η΄ µει΄ωση αυτω΄ν σε οποιαδη΄ποτε χω΄ρα βλα΄πτει η΄
ωφελει΄ ο΄λες τις µεταφορικε΄ς επιχειρη΄σεις, ανεξαρτη΄τως εθνικο΄τητας. Κατα΄ συνε΄πεια, η ανταγωνιστικη΄ θε΄ση της στις εν λο΄γω χω΄ρας
παραµε΄νει (σε µεγα΄λο βαθµο΄) αναλλοι΄ωτη σε συ΄γκριση µε τις
α΄λλες.

6.4.
Προκειµε΄νου να προαχθει΄ η δηµιουργι΄α µιας συγκρι΄σιµης
κατα΄στασης, η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι πρε΄πει να υπα΄ρξει µια µετατο΄πιση
απο΄ τους φο΄ρους που ΄εχουν ΄εντονα εθνικο΄ χαρακτη΄ρα σε επιβαρυ΄νσεις που ΄εχουν ΄εντονα εδαφικο΄ χαρακτη΄ρα.

6.5.
Το ενδιαφε΄ρον της ΟΚΕ επικεντρω΄νεται στο ερω΄τηµα πως
µπορου΄ν να συµβα΄λουν οι µεταφορε΄ς στην υλοποι΄ηση των
υποχρεω΄σεων που απορρε΄ουν απο΄ το πρωτο΄κολλο του Κιο΄το. Η
ΟΚΕ θεωρει΄ ανευ΄θυνη την απο΄φαση της αµερικανικη΄ς κυβε΄ρνησης
να αποσυ΄ρει την υποστη΄ριξη΄ της προς το πρωτο΄κολλο του Κιο΄το.
Η εναρµο΄νιση των ειδικω΄ν µεταφορικω΄ν τελω΄ν και επιβαρυ΄νσεων,
παρα΄λληλα µε τη δηµιουργι΄α µιας συγκρι΄σιµης κατα΄στασης, θα
πρε΄πει να συνεχι΄σει να περιορι΄ζει τις περιβαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις
των µεταφορω΄ν, πρα΄γµα που θα συµβα΄λει στην κα΄λυψη των
υποχρεω΄σεων που απορρε΄ουν απο΄ το πρωτο΄κολλο του Κιο΄το.
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6.5.1. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η ΟΚΕ συνιστα΄ τη δηµιουργι΄α
ενο΄ς δηµοσιονοµικου΄ κλι΄µατος που να ευνοει΄ τις επενδυ΄σεις η΄
τεχνολογικε΄ς καινοτοµι΄ες για τη µει΄ωση των εκποµπω΄ν CO2 και
των προβληµα΄των κυκλοφοριακη΄ς συµφο΄ρησης.

σης καυσι΄µων χωρι΄ς ανα΄λογη αυ΄ξηση των χιλιοµε΄τρων που
διανυ΄ονται.

6.5.2. Σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, η ΟΚΕ συνιστα΄ να συµπεριληφθου΄ν ρητα΄ οι τεχνολογι΄ες που ΄εχουν σχε΄ση µε τις µεταφορε΄ς στις
θεµατικε΄ς προτεραιο΄τητες του ΄εκτου προγρα΄µµατος-πλαι΄σιο Ε&Α
2002-2006. Τονι΄ζει τη σηµασι΄α του προγρα΄µµατος Galileo για
΄ενα ασφαλε΄ς ανταγωνιστικο΄ και φιλοπεριβαλλοντικο΄ ευρωπαϊκο΄
ολοκληρωµε΄νο συ΄στηµα τεχνικη΄ς υποστη΄ριξης.

6.7.1. οι ετη΄σιες επιβαρυ΄νσεις των αυτοκινη΄των οχηµα΄των
πρε΄πει να διακρι΄νουν µεταξυ΄ των οχηµα΄των ανα΄λογα µε τις
περιβαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις και την επιβα΄ρυνση των εκποµπω΄ν που
προκαλου΄ν·

6.5.3. Η εναρµο΄νιση των διαφο΄ρων συστηµα΄των επιβολη΄ς
φο΄ρων και επιβαρυ΄νσεων πρε΄πει να συνεκτιµα΄ τις περιβαλλοντικε΄ς
πτυχε΄ς και να αντιµετωπι΄σει την προ΄κληση της µει΄ωσης των
αποθεµα΄των ορυκτω΄ν καυσι΄µων και την εξα΄ρτηση απο΄ προµηθευτε΄ς
εκτο΄ς ΕΕ, η οποι΄α θα αυξηθει΄ µετα΄ τη διευ΄ρυνση. Ο καθορισµο΄ς
σαφω΄ν προτυ΄πων για ο΄λους τους τοµει΄ς ο΄σον αφορα΄ την κατανα΄λωση καυσι΄µων, τις επιδο΄σεις για το φορτι΄ο, την παρα΄δοση και τη
διατη΄ρηση θα κατευνα΄σει τα πνευ΄µατα στον κλα΄δο των οδικω΄ν
µεταφορω΄ν, ο οποι΄ος θεωρει΄ ο΄τι αποτελει΄ τον κυ΄ριο στο΄χο της
περιβαλλοντικη΄ς ανασυγκρο΄τησης.
6.5.4. Η ΟΚΕ ανησυχει΄ ο΄τι η προτεινο΄µενη, µονοµερη΄ς
φορολογι΄α, ιδι΄ως του CO2 στα κρα΄τη µε΄λη θα επιτρε΄ψει σε ξε΄νες
επιχειρη΄σεις απο΄ χω΄ρες ο΄που τα προ΄τυπα και οι αντιλη΄ψεις ο΄σον
αφορα΄ την καλη΄ πρακτικη΄ δεν ανταποκρι΄νονται σε αυτα΄ που
αντανακλω΄νται στα φορολογικα΄ συστη΄µατα των κρατω΄ν µελω΄ν, να
αποκτη΄σουν πλεονε΄κτηµα κο΄στους κατα΄ τη δια΄θεση αγαθω΄ν στην
αγορα΄.
6.6.
Η ζη΄τηση µεταφορικω΄ν υπηρεσιω΄ν παραµε΄νει σχετικα΄
ανεπηρε΄αστη απο΄ το υ΄ψος των φο΄ρων και των επιβαρυ΄νσεων.
Ακο΄µη και µεγα΄λες αυξη΄σεις της τιµη΄ς των καυσι΄µων επηρεα΄ζουν
σχετικα΄ λι΄γο τις µεταφερο΄µενες ποσο΄τητες. Μια δια΄ρθρωση των
τελω΄ν οι οποι΄α να προσφε΄ρει κι΄νητρα στη «φιλοπεριβαλλοντικη΄
οδη΄γηση», θα µπορου΄σε να οδηγη΄σει σε περιορισµο΄ της κατανα΄λω-

6.7.

Η ΟΚΕ συνιστα΄ τα εξη΄ς:

6.7.2. τα οδικα΄ τε΄λη πρε΄πει να κα΄νουν µια δια΄κριση υπε΄ρ των
«φιλικω΄ν προς το οδο΄στρωµα» οχηµα΄των, επειδη΄ οι δαπα΄νες για τη
συντη΄ρηση των οδικω΄ν αρτηριω΄ν αποτελου΄ν συχνα΄ το σηµαντικο΄τερο κονδυ΄λιο του προϋπολογισµου΄ και τα βαρε΄α φορτηγα΄
επιφε΄ρουν συγκριτικα΄ περισσο΄τερες ζηµιε΄ς στο οδικο΄ δι΄κτυο. Ο
εξοπλισµο΄ς του εθνικου΄ στο΄λου µε «φιλικα΄ προς το οδο΄στρωµα»
συστη΄µατα πνευµατικω΄ν η΄ ανα΄λογων αναρτη΄σεων θα µπορου΄σε να
αυξη΄σει τη δια΄ρκεια ζωη΄ς του οδοστρω΄µατος κατα΄ 15-60 % (1).
Οι κατα΄λληλες τιµε΄ς θα µπορου΄σαν να ενθαρρυ΄νουν τη χρη΄ση
φιλικω΄ν προς το οδο΄στρωµα αναρτη΄σεων απο΄ τους µεταφορει΄ς.
6.8.
Παρο΄λο που οι περισσο΄τερες χω΄ρες κα΄νουν ΄ενα διαφορισµο΄ των τελω΄ν στα καυ΄σιµα ανα΄λογα µε τις περιβαλλοντικε΄ς
επιπτω΄σεις τους, ο διασυνοριακο΄ς τουρισµο΄ς για την αγορα΄
καυσι΄µων περιορι΄ζει τα περιθω΄ρια δρα΄σης των µικρο΄τερων χωρω΄ν.
Εξακολουθου΄ν να υπα΄ρχουν περιθω
΄ ρια για την εναρµο΄νιση των
τελω΄ν. Αντ' αυτου΄, πρε΄πει να εναρµονιστου΄ν και να τυποποιηθου΄ν
΄ ν µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν. Ωστο΄σο, κα΄θε
οι διαφορε΄ς των τελω
κρα΄τος µε΄λος πρε΄πει να ορι΄ζει τις δικε΄ς του προδιαγραφε΄ς για το
υ΄ψος των τελω΄ν.
6.9.
Οι συ΄γχρονες τεχνολογι΄ες µπορου΄ν να συµβα΄λουν στην
απλουστευµε΄νη και αποτελεσµατικη΄ ει΄σπραξη τελω΄ν. Συνεπω΄ς, η
ΟΚΕ ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να αυξη΄σει τη χρηµατοδοτικη΄
συνδροµη΄ για τις ΄ερευνες ο΄σον αφορα΄ τις τεχνολογικε΄ς δυνατο΄τητες και την εφαρµογη΄ νε΄ων µεθο΄δων.
(1) Παρατηρητη΄ς ΟΟΣΑ, 26 Ιανουαρι΄ου 2001.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
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 σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την οδηγι΄α 91/671/EΟΚ του Συµβου΄ ν των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν σχετικα΄ µε την υποχρεωτικη΄ χρη΄ση της
λι΄ου για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω
΄ νης ασφαλει΄ας στα οχη΄µατα κα΄τω των 3,5 το΄νων»
ζω
(2001/C 260/04)
Στις 19 Ιανουαρι΄ου 2001, 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 «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 6 Ιουνι΄ου 2001 µε βα΄ση εισηγητικη΄
΄εκθεση του κ. Garcı́a Alonso.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 103 ψη΄φους υπε΄ρ και 1 ψη΄φο κατα΄ την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄

1.1.
Κυ΄ριος στο΄χος της παρου΄σας προ΄τασης ει΄ναι η αντιµετω΄πιση του προβλη΄µατος της ανεπαρκου΄ς εναρµο΄νισης που οφει΄λεται
στον διαφορετικο΄ τρο΄πο εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας 91/671/ΕΟΚ (1)
του Συµβουλι΄ου για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν
µελω΄ν σχετικα΄ µε την υποχρεωτικη΄ χρη΄ση των ζωνω΄ν ασφαλει΄ας
στα οχη΄µατα κα΄τω των 3,5 το΄νων.

1.3.3. Οι οδηγι΄ες 96/36/ΕΚ (3), 96/37/ΕΚ (4) και 96/38/ΕΚ (5)
θεσπι΄ζουν σε συνδυασµο΄ µεταξυ΄ τους ΄ενα ευρωπαϊκο΄ προ΄τυπο για
την τοποθε΄τηση ζωνω΄ν ασφαλει΄ας σε ο΄λα τα καθι΄σµατα των νε΄ων
΄ ν λεωφορει΄ων που κατασκευα΄µικρω΄ν λεωφορει΄ων και τουριστικω
ζονται απο΄ τον Οκτω΄βριο του 1999 και µετα΄ και στα φορτηγα΄,
αλλα΄ δεν καθιστου΄ν υποχρεωτικη΄ τη χρη΄ση των ζωνω΄ν ασφαλει΄ας.
1.4.
Το νε΄ο σχε΄διο οδηγι΄ας προβλε΄πει τις τρεις ακο΄λουθες
βασικε΄ς διατα΄ξεις:

1.2.
Κατ' αρχη΄ν τα διαθε΄σιµα στατιστικα΄ δεδοµε΄να σχετικα΄
µε τα παιδια΄ που υπη΄ρξαν θυ΄µατα θανατηφο΄ρων ατυχηµα΄των
καταδεικνυ΄ουν την υ΄παρξη σηµαντικω΄ν διαφορω΄ν στην ΕΕ, που
οφει΄λονται κυρι΄ως στη διαφορετικη΄ νοµικη΄ ερµηνει΄α που δι΄δουν
τα κρα΄τη µε΄λη στην προαναφερθει΄σα οδηγι΄α.

1.4.1. Καταργει΄ τις εξαιρε΄σεις που προε΄βλεπε η οδηγι΄α
91/671/EΟΚ απαιτω΄ντας την υποχρεωτικη΄ χρη΄ση των συστηµα΄των
συγκρα΄τησης για παιδια΄ στα αυτοκι΄νητα. Ορι΄ζει επι΄σης ο΄τι τα
συστη΄µατα συγκρα΄τησης για παιδια΄ πρε΄πει να πληρου΄ν τουλα΄χιστον το τεχνικο΄ προ΄τυπο του Κανονισµου΄ 44.03 της ΟΕΕ του
ΟΗΕ η΄ ισοδυ΄ναµου νοµοθετη΄µατος.

1.3.
Η παρου΄σα αναθεω΄ρηση καθι΄σταται αναγκαι΄α για τους
τρεις ακο΄λουθους λο΄γους:

1.4.2. Απαγορευ΄ει στο εµπρο΄ς κα΄θισµα του συνοδηγου΄ τη
χρη΄ση συστηµα΄των συγκρα΄τησης για παιδια΄ που ΄εχουν µε΄τωπο
προς τα πι΄σω, εκτο΄ς εα΄ν ΄εχει απενεργοποιηθει΄ ο αερο΄σακος.

1.3.1. Η οδηγι΄α του 1991 προβλε΄πει την υποχρεωτικη΄ χρη΄ση
στα αυτοκι΄νητα συστηµα΄των συγκρα΄τησης για παιδια΄ σε καθι΄σµατα
που ει΄ναι εφοδιασµε΄να µε ζω
΄ νες ασφαλει΄ας, αλλα΄ δεν προσδιορι΄ζει
ποιος ει΄ναι ο ενδεδειγµε΄νος τυ΄πος συστη΄µατος συγκρα΄τησης και
επιτρε΄πει να µεταφε΄ρονται τα παιδια΄ χωρι΄ς να συγκρατου΄νται µε
κατα΄λληλο συ΄στηµα στις περιπτω΄σεις που αυτο΄ δεν υφι΄σταται.

1.4.3. Υποχρεω΄νει ο΄λους τους χρη΄στες µηχανοκινη΄των οχηµα΄των να προσδε΄νονται εφο΄σον υπα΄ρχουν ζω΄νες ασφαλει΄ας.
1.4.4. Απαιτει΄ την ενηµε΄ρωση των επιβατω΄ν σχετικα΄ µε την
υποχρεωτικη΄ χρησιµοποι΄ηση των ζωνω΄ν ασφαλει΄ας στην περι΄πτωση
που κα΄θονται σε ο΄χηµα που βρι΄σκεται σε κι΄νηση.

1.3.2. Η οδηγι΄α 2000/3/ΕΚ (2) απαιτει΄ τα νε΄α αυτοκι΄νητα να
διαθε΄τουν ετικε΄τα η οποι΄α να προειδοποιει΄ τους οδηγου΄ς για τον
κι΄νδυνο που διατρε΄χουν τα παιδια΄ που στερεω΄νονται µε συ΄στηµα
συγκρα΄τησης µε µε΄τωπο προς τα πι΄σω σε περι΄πτωση ενεργοποι΄ησης
του αερο΄σακου στο εµπρο΄ς κα΄θισµα, αλλα΄ δεν απαγορευ΄ει τη
χρη΄ση των εν λο΄γω συστηµα΄των σε αυτε΄ς τις περιπτω΄σεις.

1.5.
Το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της υπο΄ αναθεω΄ρηση οδηγι΄ας η΄ταν
τυχαι΄ο και δεν λα΄µβανε υπο΄ψη τις κατηγορι΄ες αυτοκινη΄των που
καθορι΄ζονται απο΄ την οδηγι΄α 70/156/ΕΟΚ (6). Αντι΄θετα, στο
πλαι΄σιο της προ΄τασης αναθεω΄ρησης λαµβα΄νονται υπο΄ψη και οι εν
λο΄γω κατηγορι΄ες, ενω΄ επεκτει΄νεται το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της
προκειµε΄νου να περιληφθου΄ν σε αυτο΄ και οι κατηγορι΄ες M1, M2,
M3, N1, N2 και N3.

(1) ΕΕ L 373 της 31.12.1991.
(2) ΕΕ L 53 της 25.2.2000.

( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

ΕΕ L 178 της 17.7.1996, σ. 15.
ΕΕ L 186 της 25.7.1996, σ. 28.
ΕΕ L 187 της 26.7.1996, σ. 95.
ΕΕ L 42 της 23.2.1970.
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2. Ιστορικο΄
Η Επιτροπη΄, το Συµβου΄λιο και το Κοινοβου΄λιο ΄εχουν εξετα΄σει
επανειληµµε΄να το ζη΄τηµα της οδικη΄ς ασφα΄λειας και ιδιαι΄τερα της
παθητικη΄ς ασφα΄λειας. Απο΄δειξη των προαναφερθε΄ντων αποτελει΄ η
΄εκταση των σχετικω΄ν κανονιστικω΄ν ρυθµι΄σεων, µεταξυ΄ των οποι΄ων
θα πρε΄πει να αναφερθου΄ν τα ακο΄λουθα κυριο΄τερα ΄εγγραφα:
—

η οδηγι΄α 77/541/ΕΟΚ (1) του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιουνι΄ου
1977 σχετικα΄ µε την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των
κρατω΄ν µελω΄ν για τις ζω΄νες ασφαλει΄ας και τα συστη΄µατα
συγκρα΄τησης των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα·

—

το ψη΄φισµα του Κοινοβουλι΄ου της 13.3.1984·

—

το ψη΄φισµα του Κοινοβουλι΄ου της 18.2.1986·

—

η οδηγι΄α 91/671/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1991 σχετικα΄ µε την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των
κρατω΄ν µελω΄ν για την υποχρεωτικη΄ χρη΄ση των ζωνω΄ν
ασφαλει΄ας στα οχη΄µατα κα΄τω των 3,5 το΄νων·

—

η οδηγι΄α 96/36/ΕΚ (2) της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουνι΄ου
1996 για την προσαρµογη΄ στην τεχνικη΄ προ΄οδο που ΄εχει
συντελεσθει΄ της οδηγι΄ας 77/541/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου
΄ ν των κρατω΄ν µελω΄ν
σχετικα΄ µε την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω
για τις ζω΄νες ασφαλει΄ας και τα συστη΄µατα συγκρα΄τησης των
οχηµα΄των µε κινητη΄ρα·

—

η οδηγι΄α 96/37/ΕΚ (3) της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουνι΄ου
1996 για την προσαρµογη΄ στην τεχνικη΄ προ΄οδο που ΄εχει
συντελεσθει΄ της οδηγι΄ας 74/408/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω
΄ν
µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην εσωτερικη΄ διαρρυ΄θµιση των
οχηµα΄των µε κινητη΄ρα (αντοχη΄ των καθισµα΄των και της
αγκυρω΄σεω΄ς τους)·

—

η οδηγι΄α 96/38/ΕΚ (4) της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουνι΄ου
1996 για την προσαρµογη΄ στην τεχνικη΄ προ΄οδο που ΄εχει
συντελεσθει΄ της οδηγι΄ας 76/115/ΕΟΚτου Συµβουλι΄ου σχε΄ ν µελω΄ν
τικα΄ µε την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω
των αναφεροµε΄νων στις αγκυρω΄σεις των ζωνω΄ν ασφαλει΄ας
των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα·

—

η απο΄φαση 97/836/ΕΚ (5) του Συµβουλι΄ου της 27ης Νοεµβρι΄ου 1997 σχετικα΄ µε την προσχω
΄ ρηση της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας στη Συµφωνι΄α της Οικονοµικη΄ς Επιτροπη΄ς των
΄ πη σχετικα΄ µε την υιοθε΄τηση
Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για την Ευρω
οµοιο΄µορφων τεχνικω΄ν προδιαγραφω΄ν για τροχοφο΄ρα
οχη΄µατα, εξοπλισµου΄ς και εξαρτη΄µατα τα οποι΄α δυ΄νανται να
τοποθετηθου΄ν η΄/και να χρησιµοποιηθου΄ν στα τροχοφο΄ρα
οχη΄µατα και τις συνθη΄κες για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των
εγκρι΄σεων που χορηγου΄νται µε βα΄ση τις προδιαγραφε΄ς αυτε΄ς·

—

η οδηγι΄α 2000/3/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 22ας Φεβρουαρι΄ου
2000 για την προσαρµογη΄ στην τεχνικη΄ προ΄οδο που ΄εχει
συντελεσθει΄ της οδηγι΄ας 77/541/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου
΄ ν των κρατω΄ν µελω΄ν
σχετικα΄ µε την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω
για τις ζω΄νες ασφαλει΄ας και τα συστη΄µατα συγκρα΄τησης των
οχηµα΄των µε κινητη΄ρα·

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

ΕΕ L 220 της 29.8.1977.
ΕΕ L 178 της 17.7.1996.
ΕΕ L 186 της 25.7.1996.
ΕΕ L 187 της 26.7.1996.
ΕΕ L 346 της 17.12.1997.
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—

η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς της 17ης Μαρτι΄ου 2000 (6) —
«Προτεραιο΄τητες στην οδικη΄ ασφα΄λεια στην ΕΕ — 'Εκθεση
προο΄δου και ιερα΄ρχηση δρα΄σεων»·

—

το ψη΄φισµα του Κοινοβουλι΄ου της 7.12.2000 τελικο΄ Α50381/2000.

3. Παρατηρη΄σεις γενικου΄ χαρακτη΄ρα

3.1.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για την υποβολη΄
της παρου΄σας προ΄τασης αναθεω΄ρησης της οδηγι΄ας 91/671/ΕΟΚ
για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε
την υποχρεωτικη΄ χρη΄ση της ζω΄νης ασφαλει΄ας στα οχη΄µατα κα΄τω
των 3,5 το΄ννων, διο΄τι η ενι΄σχυση της οδικη΄ς ασφα΄λειας και
ειδικο΄τερα της ασφα΄λειας των παιδιω
΄ ν εξακολουθει΄ να αποτελει΄
ζη΄τηµα α΄µεσης προτεραιο΄τητας.

3.2.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ωστο΄σο ο΄τι η προ΄ταση δεν δι΄νει την
πρε΄πουσα σηµασι΄α στο ζη΄τηµα της αυ΄ξησης του βαθµου΄ συνειδητοποι΄ησης των κινδυ΄νων απο΄ τους πολι΄τες και ιδιαι΄τερα απο΄ τους
γονει΄ς. Η καθιε΄ρωση των προαναφερθεισω΄ν υποχρεω΄σεων δεν ΄εχει
κανε΄να νο΄ηµα εα΄ν οι χρη΄στες δεν συνειδητοποιη΄σουν τα οφε΄λη
που προκυ΄πτουν. Για το λο΄γο αυτο΄ πρε΄πει να ζητηθει΄ απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη να αναλα΄βουν ενηµερωτικε΄ς εκστρατει΄ες σχετικα΄ µε
τα πλεονεκτη΄µατα της χρη΄σης των συστηµα΄των συγκρα΄τησης,
ειδικο΄τερα ο΄σον αφορα΄ τα παιδια΄, πρα΄γµα που δεν ΄εχει επισηµανθει΄
ο΄σο θα ΄επρεπε µε΄χρι ση΄µερα. Το παρα΄δειγµα που δι΄νουν οι γονει΄ς
σχετικα΄ µε το θε΄µα αυτο΄ ει΄ναι καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας.

3.3.
Η προτεινο΄µενη υποχρεωτικη΄ χρη΄ση των ζωνω΄ν ασφαλει΄ας
θα πρε΄πει να επεκταθει΄ και στην κυκλοφορι΄α εντο΄ς των πο΄λεων.

3.4.
Τα στατιστικα΄ στοιχει΄α στα οποι΄α βασι΄σθηκε η Επιτροπη΄
για την κατα΄ρτιση της παρου΄σας προ΄τασης η΄ταν, τουλα΄χιστον εν
µε΄ρει, αποσπασµατικα΄ διο΄τι δεν αφορου΄ν, λο΄γω ασυµβατο΄τητας,
την πλειοψηφι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν. Για τον λο΄γο αυτο΄ ει΄ναι
αναγκαι΄α η κατα΄ρτιση µι΄ας βα΄σης οµοιο΄µορφων και ολοκληρωµε΄νων στατιστικω΄ν στοιχει΄ων, που θα µπορει΄ να οδηγη΄σει στη
συναγωγη΄ χρη΄σιµων συµπερασµα΄των που θα αξιοποιου΄ν τις θετικε΄ς
εµπειρι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν και δεν θα βασι΄ζονται απλω΄ς σε
αυθαι΄ρετες προβολε΄ς.

3.5.
Συ΄µφωνα µε ορισµε΄νες προ΄σφατες µελε΄τες, αντενδει΄κνυται
να ταξιδευ΄ουν τα παιδια΄ σε εµπρο΄ς κα΄θισµα που διαθε΄τει συ΄στηµα
συγκρα΄τησης µε κατευ΄θυνση προς τα πι΄σω ο΄χι µο΄νον στην
περι΄πτωση που το ο΄χηµα ΄εχει στη θε΄ση αυτη΄ αερο΄σακο αλλα΄ και
στην περι΄πτωση που διαθε΄τει ΄ενα απο΄ τα υπο΄λοιπα συστη΄µατα
συγκρα΄τησης. Κατα΄ συνε΄πεια, επιβα΄λλεται να καταστει΄ υποχρεωτικη΄ η απενεργοποι΄ηση του αερο΄σακου του εµπρο΄ς καθι΄σµατος
στην περι΄πτωση που στο ο΄χηµα υπα΄ρχουν στη θε΄ση αυτη΄ παιδια΄,
ανεξα΄ρτητα απο΄ το συ΄στηµα συγκρα΄τησης που χρησιµοποιει΄ται.

(6) COM(2000) 125 τελικο΄, της 17.3.2000.
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3.6.
Ωστο΄σο, λο΄γω του ο΄τι το εµπρο΄ς κα΄θισµα του οχη΄µατος
παρουσια΄ζει περισσο΄τερους κινδυ΄νους σε σχε΄ση µε τις υπο΄λοιπες
θε΄σεις του αυτοκινη΄του αλλα΄ και λο΄γω της δυσκολι΄ας ενεργοποι΄ησης/απενεργοποι΄ησης του αερο΄σακου ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ την
πρω΄τη γενεα΄ αυτοκινη΄των που φε΄ρουν το εν λο΄γω συ΄στηµα, θα
η΄ταν προτιµο΄τερο ο αερο΄σακος της εν λο΄γω θε΄σης να ει΄ναι
ενεργοποιηµε΄νος, αλλα΄ να χρησιµοποιει΄ται µο΄νο στην περι΄πτωση
παιδιω΄ν το βα΄ρος των οποι΄ων δεν υπερβαι΄νει τα 36 κιλα΄. Τα
τελευται΄α πρε΄πει να τοποθετου΄νται στα πι΄σω καθι΄σµατα του
οχη΄µατος.
3.7.
Οι εν λο΄γω περιορισµοι΄ θα µπορου΄σαν να αναγρα΄φονται
σε ΄ενα απλο΄ διευκρινιστικο΄ ση΄µα που θα τοποθετει΄ται σε ευκρινε΄ς
σηµει΄ο του χω΄ρου των επιβατω΄ν απο΄ τους κατασκευαστε΄ς η΄ τους
φορει΄ς διανοµη΄ς των οχηµα΄των.
3.8.
Στο πλαι΄σιο της παρου΄σας προ΄τασης δεν υπα΄ρχει καµι΄α
αναφορα΄ στους κινδυ΄νους που διατρε΄χουν τα παιδια΄ απο΄ τους
αερο΄σακους που τοποθετου΄νται στο οπι΄σθιο µε΄ρος του αυτοκινη΄του η΄ πλαγι΄ως. Κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ το εν λο΄γω κενο΄ θα πρε΄πει
να καλυφθει΄.
3.9.
'Ενα α΄λλο θε΄µα καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας ει΄ναι η ανα΄γκη
ουσιαστικη΄ς τυποποι΄ησης των µηχανισµω΄ν αγκυ΄ρωσης των συστηµα΄των συγκρα΄τησης των παιδιω΄ν. Στον τοµε΄α αυτο΄ θα πρε΄πει να
ληφθου΄ν σοβαρα΄ υπο΄ψη οι εµπειρι΄ες του ∆ιεθνου΄ς Οργανισµου΄
Τυποποι΄ησης (∆ΟΤ). Η ενσωµα΄τωση του συστη΄µατος ΙSOFIX του
εν λο΄γω οργανισµου΄, το οποι΄ο προσαρµο΄ζεται στις διατα΄ξεις του
κανονισµου΄ 44.03 της ΟΕΕ του ΟΗΕ θα πρε΄πει, µετα΄ την
ολοκλη΄ρωση της διαδικασι΄ας τελειοποι΄ηση΄ς του, να καταστει΄
υποχρεωτικη΄ σε ο΄λα τα νε΄α αυτοκι΄νητα που κυκλοφορου΄ν στην
ΕΕ.
3.10. Η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να επισηµα΄νει στο πλαι΄σιο της
προ΄τασης ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο οι κατασκευαστε΄ς αυτοκινη΄των να
ενηµερω΄νουν τους καταναλωτε΄ς σχετικα΄ µε το συ΄στηµα συγκρα΄-
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τησης των παιδιω΄ν που ταιρια΄ζει καλυ΄τερα σε κα΄θε τυ΄πο αυτοκινη΄του που κατασκευα΄ζουν.
3.11. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι αδυ΄νατον να αξιολογηθει΄ κατα΄
πο΄σον τα συστη΄µατα συγκρα΄τησης παρουσια΄ζουν πραγµατικα΄
πλεονεκτη΄µατα στην περι΄πτωση των µικρω΄ν λεωφορει΄ων η΄ των
λεωφορει΄ων µε΄σης η΄ µεγα΄λης χωρητικο΄τητας, διο΄τι στην περι΄πτωση
αυτη΄ υπα΄ρχει επιπλε΄ον η δυσκολι΄α της επαλη΄θευσης της ορθη΄ς
χρη΄σης τους. Για το λο΄γο αυτο΄ θα πρε΄πει να συγκεντρωθου΄ν
συγκεκριµε΄να στοιχει΄α που θα βασι΄ζονται σε ΄εγκυρες µελε΄τες ω΄στε
να αποφευχθει΄ η περιττη΄ αυ΄ξηση του κο΄στους των εν λο΄γω
µεταφορικω΄ν µε΄σων, που συνη΄θως ει΄ναι προσιτο΄, χωρι΄ς µα΄λιστα να
υπα΄ρξει ουσιαστικη΄ αυ΄ξηση της ασφα΄λειας.
3.12. Θα πρε΄πει επι΄σης να ληφθει΄ υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι,
παραδει΄γµατος χα΄ρη, ο΄σον αφορα΄ τις κατηγορι΄ες N2 και N3,
λο΄γω της δια΄ρθρωσης των εν λο΄γω οχηµα΄των και της απο΄στασης
της θε΄σης του οδηγου΄ απο΄ το ΄εδαφος, ο οδηγο΄ς εκτι΄θεται σε
διαφορετικου΄ς κινδυ΄νους σε σχε΄ση µε αυτου΄ς στους οποι΄ους
εκτι΄θενται σε περι΄πτωση ατυχη΄µατος οι οδηγοι΄ α΄λλων τυ΄πων
οχηµα΄των, ιδιαι΄τερα στην περι΄πτωση οπι΄σθιων συγκρου΄σεων.
3.13. Η ΟΚΕ διαφωνει΄ µε την προ΄βλεψη εξαιρε΄σεων στη
µελλοντικη΄ οδηγι΄α, ιδιαι΄τερα στις περιπτω΄σεις κατα΄ τις οποι΄ες
διακυβευ΄εται η ασφα΄λεια των πολιτω΄ν. Εξα΄λλου, η επιδιωκο΄µενη
απο΄κτηση της συνη΄θειας της χρη΄σης των ζωνω΄ν ασφαλει΄ας δεν
συµβαδι΄ζει µε την προ΄βλεψη εξαιρε΄σεων. ∆εν ει΄ναι επι΄σης δυ΄σκολο
να προβλεφθει΄ η διατη΄ρηση ενο΄ς συστη΄µατος συγκρα΄τησης παιδιω΄ν µα΄ζας 10 kg στο χω΄ρο αποσκευω΄ν των αυτοκινη΄των αγοραι΄ας
χρη΄σης προκειµε΄νου να χρησιµοποιηθου΄ν κατα΄ τη µεταφορα΄
επιβατω΄ν µε τα εν λο΄γω χαρακτηριστικα΄. Για το λο΄γο αυτο΄ θα
πρε΄πει να απαλειφθει΄ η προ΄βλεψη σχετικη΄ς εξαι΄ρεσης απο΄ την
προ΄ταση.
3.14. Η ΟΚΕ θεωρει΄ απαραι΄τητη την τοποθε΄τηση, εκ µε΄ρους
των κατασκευαστω΄ν αυτοκινη΄των, ενο΄ς συστη΄µατος σηµατοδο΄τησης (που θα παρα΄γει οπτικα΄ η΄/και ηχητικα΄ ση΄µατα) που θα
ενεργοποιει΄ται στην περι΄πτωση που ΄ενας απο΄ τους επιβα΄τες δεν
χρησιµοποιει΄ τις ζω΄νες ασφαλει΄ας. Για το λο΄γο αυτο΄ η ΟΚΕ ζητει΄
απο΄ την Επιτροπη΄ να προωθη΄σει την εκπο΄νηση σχετικω΄ν µελετω
΄ν
και στη συνε΄χεια να προβλε΄ψει την τοποθε΄τηση των εν λο΄γω
συστηµα΄των στα νε΄α αυτοκι΄νητα που θα κυκλοφορου΄ν στην ΕΕ.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
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 αιθυλικη΄ς αλκοο΄λης γεωργικη΄ς προε΄λευσης»
(2001/C 260/05)
Στις 12 Μαρτι΄ου 2001, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε, βα΄σει των α΄ρθρων 36 και 37 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 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 21 Ιουνι΄ου 2001 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Wilkinson.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου 2001), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε, µε 106 ψη΄φους υπε΄ρ και δυο αποχε΄ς, την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.

Η γενικη΄ κατα΄σταση της αγορα΄ς της ΕΕ ΄οσον αφορα΄ τη
γεωργικη΄ αλκοο΄λη.

1.1.1. Η ΕΕ παρα΄γει ετησι΄ως περι΄που 20 εκατοµµυ΄ρια εκατο΄λιτρα αλκοο΄λης, απο΄ τα οποι΄α τα 13 εκατοµµυ΄ρια εκατο΄λιτρα
ει΄ναι γεωργικη΄ς προε΄λευσης. Η διαφορα΄ των 7 εκατοµµυρι΄ων
εκατο΄λιτρων δεν ει΄ναι γεωργικη΄ς προε΄λευσης και συχνα΄ αναφε΄ρεται
ως «συνθετικη΄ αλκοο΄λη». Οι κυ΄ριες µεταποιητικε΄ς βιοµηχανι΄ες
που χρησιµοποιου΄ν αιθυλικη΄ αλκοο΄λη ει΄ναι η βιοµηχανι΄α των
οινοπνευµατωδω΄ν ποτω΄ν, η χηµικη΄, η φαρµακευτικη΄ και η βιοµηχανι΄α καλλυντικω΄ν. Η παραγωγη΄ καυσι΄µων απο΄ την αλκοο΄λη αποτελει΄
΄εναν τοµε΄α υπο΄ ανα΄πτυξη.
1.1.2. Η βιοµηχανι΄α των οινοπνευµατωδω΄ν ποτω΄ν µπορει΄ να
χρησιµοποιει΄ µο΄νο την αλκοο΄λη γεωργικη΄ς προε΄λευσης. Οι α΄λλες
βιοµηχανι΄ες µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄ν και τις δυ΄ο µορφε΄ς
αλκοο΄λης. Η βιοµηχανι΄α οινοπνευµατωδω΄ν ποτω΄ν χρησιµοποιει΄
ση΄µερα το 30 % περι΄που της συνολικη΄ς χρη΄σης της ΕΕ και η
ποιο΄τητα των προϊο΄ντων της ει΄ναι εγγυηµε΄νη απο΄ τον σχετικο΄
κανονισµο΄ της ΕΕ (1). Το υπο΄λοιπο 70 % µπορει΄ να χρησιµοποιει΄
ει΄τε τη γεωργικη΄, ει΄τε την συνθετικη΄ αλκοο΄λη. Η συνολικη΄ ζη΄τηση
της ΕΕ καλυ΄πτεται ση΄µερα κατα΄ 50 % περι΄που απο΄ τη γεωργικη΄
και την συνθετικη΄ αλκοο΄λη.

1.2.

Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς

1.2.1. Ο προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς θα θεσπι΄σει πλαι΄σιο κοινω΄ν
κανο΄νων για την αιθυλικη΄ αλκοο΄λη γεωργικη΄ς προε΄λευσης. Η
απο΄φαση να προταθει΄ ως κανονισµο΄ς αποτελει΄ συνε΄χεια του
αιτη΄µατος του Συµβουλι΄ου των υπουργω΄ν Γεωργι΄ας που υποβλη΄θηκε στα µε΄σα του 2000 για να εξετασθει΄ η σκοπιµο΄τητα
παρο΄µοιας δρα΄σης.
1.2.2. Οι κυριο΄τεροι στο΄χοι της προ΄τασης κανονισµου΄ ει΄ναι η
βελτι΄ωση της ενηµε΄ρωσης της αγορα΄ς για την γεωργικη΄ αλκοο΄λη
και η ΄δρυση
ι
ενο΄ς βη΄µατος το οποι΄ο θα ει΄ναι αρµο΄διο για την
υποβολη΄ προτα΄σεων σχετικα΄ µε την πολιτικη΄ που θα πρε΄πει να
ακολουθει΄ται. Η Επιτροπη΄ φρονει΄ ο΄τι µε τις προτα΄σεις αυτε΄ς θα
καθιερωθει΄ µια «απλουστευµε΄νη» κοινη΄ οργα΄νωση αγορα΄ς στον
τοµε΄α της γεωργικη΄ς αλκοο΄λης. Και αυτο΄ διο΄τι οι δηµοσιονοµικε΄ς
επιπτω΄σεις ει΄ναι αµελητε΄ες. Στις προτα΄σεις δεν περιλαµβα΄νονται
µε΄τρα παρε΄µβασης.
1.2.3. Απο΄ τις αρχε΄ς του 1998, η Επιτροπη΄ παρακολου΄θησε
ορισµε΄νες εισαγωγε΄ς αλκοο΄λης. Στις προτα΄σεις, ο΄µως, το συ΄στηµα
αυτο΄ δεν κρι΄νεται ως κατα΄λληλο µε΄σο για το χειρισµο΄ των
σηµερινω΄ν και µελλοντικω΄ν προβληµα΄των που ΄εχουν εντοπιστει΄.
'Ετσι, τω΄ρα προτει΄νεται ο κανονισµο΄ς για την κοινη΄ οργα΄νωση
αγορα΄ς (2).

1.1.3. Η παραγωγη΄ γεωργικη΄ς αλκοο΄λης αποτελει΄ σηµαντικη΄
δυνατο΄τητα δια΄θεσης για κοινοτικε΄ς πρω΄τες υ΄λες ο΄πως τα σιτηρα΄,
τα ζαχαρο΄τευτλα, η µελα΄σα, οι πατα΄τες, τα φρου΄τα και ο οι΄νος.
1.1.4. Η Επιτροπη΄ αναφε΄ρει ο΄τι αγορα΄ αλκοο΄λης της ΕΕ
ει΄ναι πλεονασµατικη΄ κα΄θε χρο΄νο κατα΄ περι΄που 3 εκατοµµυ΄ρια
εκατο΄λιτρα. Το πλεο΄νασµα αυτο΄ αυξα΄νεται βαθµιαι΄ως. Η συνολικη΄
ζη΄τηση της ΕΕ ει΄ναι ελαφρω΄ς φθι΄νουσα. Οι εισαγωγε΄ς ει΄ναι ακο΄µη
µικρε΄ς ανερχο΄µενες σε 12 % περι΄που της συνολικη΄ς χρη΄σης,
συµπεριλαµβανοµε΄νων µιγµα΄των, τα οποι΄α δεν καλυ΄πτονται πλη΄ρως απο΄ την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς. Με βα΄ση τα σηµερινα΄
δεδοµε΄να, οι εισαγωγε΄ς παρουσια΄ζουν ελαφρω΄ς αυξητικη΄ τα΄ση.
Μεγα΄λο ποσοστο΄ των εισαγωγω΄ν απαλλα΄σσεται των δασµω΄ν η΄
εισα΄γεται µε πολυ΄ χαµηλου΄ς εισαγωγικου΄ς δασµου΄ς ως µετουσιωµε΄νη αλκοο΄λη. Ορισµε΄νοι εκτιµου΄ν ο΄τι µε΄χρι και το 80 % των
εισαγωγω΄ν επιδοτου΄νται κατα΄ κα΄ποιο τρο΄πο ενω΄ α΄λλοι θεωρου΄ν
ο΄τι η εκτι΄µηση αυτη΄ ει΄ναι υπερβολικη΄.
(1) Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89, ΕΕ L 160 της
12.6.1989, σ. 1-17.

2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις για την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς
2.1.
Η ΟΚΕ συνε΄ταξε το 1996 µια Ενηµερωτικη΄ 'Εκθεση για
τον τοµε΄α της αλκοο΄λης και σχολι΄ασε επι΄σης παλαιο΄τερα σχε΄δια
ΚΟΑ του 1978(3) και του 1980 (4). Στην ενηµερωτικη΄ ΄εκθεση
περιλαµβα΄νονται πολυ΄ χρη΄σιµα ιστορικα΄ στοιχει΄α γι' αυτο΄ν τον
ιδιαι΄τερα πολυ΄πλοκο τοµε΄α και, µολονο΄τι πολλα΄ ΄εχουν αλλα΄ξει
απο΄ την εποχη΄ της ΄εκθεσης, αξι΄ζει να σηµειωθει΄ο΄τι οι παρατηρη΄σεις
ο΄σον αφορα΄ την ανα΄γκη εξορθολογισµου΄ της βιοµηχανι΄ας, προκειµε΄νου να παραµει΄νει ανταγωνιστικη΄, η΄ταν ευ΄στοχες. Στην εν λο΄γω
΄εκθεση τονι΄ζεται ο΄τι σε ορισµε΄νες περιφε΄ρειες της ΕΕ, τα
(2) COM(2001) 101, της 21.2.2001.
(3) EE C 181 της 31.7.1978.
(4) EE C 83 της 2.4.1980.
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πολυα΄ριθµα µικρα΄ οινοπνευµατοποιι΄α εκπληρω΄νουν µια αξιο΄λογη
κοινωνικοοικονοµικη΄ λειτουργι΄α στις κοινο΄τητε΄ς τους. Του΄το
εξακολουθει΄ να αληθευ΄ει. Μο΄νο στη Γερµανι΄α υπα΄ρχει ση΄µερα µια
εθνικη΄ οργα΄νωση για την αλκοο΄λη.

2.2.
Πριν απο΄ 40 περι΄που χρο΄νια ει΄χε η΄δη προταθει΄ κοινη΄
οργα΄νωση της αγορα΄ς, ο΄ταν η αγορα΄ πρω΄των υλω΄ν για την
γεωργικη΄ αλκοο΄λη η΄ταν η βιοµηχανι΄α τροφι΄µων (συµπεριλαµβανοµε΄νων των οινοπνευµατωδω΄ν ποτω΄ν). Απο΄ το΄τε, η αγορα΄ ΄εγινε
δυσκολο΄τερη και η τεχνολογι΄α ΄εχει επηρεα΄σει και συνεχι΄ζει να
επηρεα΄ζει τις χρη΄σεις της παραγο΄µενης αλκοο΄λης.

2.3.
Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς δεν καλυ΄πτει ο΄λους τους
παρα΄γοντες που επηρεα΄ζουν την αγορα΄. Επικεντρω΄νεται στην
αυ΄ξηση των εισαγωγω΄ν οι οποι΄ες αποτελου΄ν µο΄νον το 12 %
περι΄που της αγορα΄ς και τις θεωρει΄ ως ανταγωνιστικη΄ προ΄κληση εκ
µε΄ρους των υποψη΄φιων προς ΄ενταξη χωρω΄ν. Οι υποψη΄φιες προς
΄ενταξη χω΄ρες δεν θα πρε΄πει να εξαιρου΄νται του α΄ρθρου 10 (εθνικε΄ς
ενισχυ΄σεις).

2.4.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει πλη΄ρως την α΄ποψη για καλυ΄τερη
ενηµε΄ρωση της αγορα΄ς και για τη συγκρο΄τηση ενο΄ς βη΄µατος που
θα αναλυ΄ει τις πληροφορι΄ες αυτε΄ς, θα συζητα΄ τα προβλη΄µατα του
τοµε΄α, και θα συνιστα΄ τις δρα΄σεις που θα πρε΄πει να αναληφθου΄ν.
'Ενα βασικο΄ προ΄βληµα ει΄ναι η ΄ελλειψη εθνικω΄ν στατιστικω΄ν
δεδοµε΄νων στην απαιτου΄µενη µορφη΄. Εξα΄λλου, τα στοιχει΄α της
Στατιστικη΄ς Υπηρεσι΄ας της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης διατι΄θενται
καθυστερηµε΄να ω΄στε να ει΄ναι πραγµατικα΄ χρη΄σιµα. Φαι΄νεται να
υπα΄ρχουν αρκετοι΄ τρο΄ποι µε τους οποι΄ους µπορου΄ν να εκπληρωθου΄ν οι εν λο΄γω στο΄χοι. Για παρα΄δειγµα, η πληροφο΄ρηση της
αγορα΄ς µπορει΄ να γι΄νεται απο΄ τις εθνικε΄ς αρχε΄ς (ιδι΄ως απο΄ τις
φορολογικε΄ς), τη Στατιστικη΄ Υπηρεσι΄α της ΕΕ η΄ απο΄ εµπορικε΄ς
πηγε΄ς. Η επιτροπη΄ εφαρµογη΄ς για τα αλκοολου΄χα ποτα΄, που
αποτελου΄σε α΄λλοτε βη΄µα για τα θε΄µατα της αλκοο΄λης, θα
µπορου΄σε να εξελιχθει΄ ω΄στε να αποτελε΄σει το κατα΄λληλο βη΄µα. Οι
εµπορικε΄ς «παραβια΄σεις» πρε΄πει να αντιµετωπιστου΄ν δεο΄ντως και,
για να πραγµατοποιηθει΄ αυτο΄ µε επιτυχι΄α, απαιτει΄ται καλη΄ ενηµε΄ρωση. 'Οµως, στην προ΄ταση δεν διευκρινι΄ζεται το ποια θα ει΄ναι η
προστιθε΄µενη αξι΄α της κοινη΄ς οργα΄νωσης της αγορα΄ς για τους
παραγωγου΄ς, τους χρη΄στες, και τους καταναλωτε΄ς. Η Επιτροπη΄
πρε΄πει να εξηγη΄σει ποια θα ει΄ναι αυτη΄ η προστιθε΄µενη αξι΄α.

2.5.
Τα δια΄φορα προτεινο΄µενα µε΄τρα (πιστοποιητικα΄ εισαγωγη΄ς
και εξαγωγη΄ς, δασµολογικε΄ς ποσοστω΄σεις, καθεστω΄ς τελειοποι΄ησης προς επανεξαγωγη΄, και ρη΄τρες διασφα΄λισης) δηµιουργου΄ν
ανησυχι΄ες εφο΄σον παρο΄µοιες προτα΄σεις µπορου΄ν να οδηγη΄σουν
σε προστατευτισµο΄ η΄/και σε παρεµβατικα΄ µε΄τρα. Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν προτει΄νει τη θε΄σπιση παρο΄µοιων µε΄τρων,
αλλα΄ περιλαµβα΄νει διατα΄ξεις γι' αυτα΄. Ιδιαι΄τερα, στο α΄ρθρο 34 της
συνθη΄κης προβλε΄πεται η δυνατο΄τητα ρυ΄θµισης τιµω΄ν ως µε΄ρος
κα΄θε κοινη΄ς οργα΄νωσης της αγορα΄ς. Οι χρη΄στες επιθυµου΄ν
να ΄εχουν προ΄σβαση σε αλκοο΄λη που διαθε΄τει τα κατα΄λληλα
χαρακτηριστικα΄ και ποιο΄τητα σε τιµε΄ς που καθορι΄ζονται ελευ΄θερα.
Η α΄ποψη αυτη΄ ευνοει΄, επι΄σης, τους καταναλωτε΄ς διο΄τι τους
διασφαλι΄ζει ποιο΄τητα και ασφα΄λεια του προϊο΄ντος. Επιπλε΄ον, τα
µε΄τρα που προβλε΄πονται πιθανο΄ν να δηµιουργη΄σουν υπερβολικα΄
και δαπανηρα΄ διοικητικα΄ βα΄ρη.
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2.6.
Μια σηµαντικη΄ δυσκολι΄α που παρουσια΄ζει η προ΄ταση ει΄ναι
ο΄τι δεν καλυ΄πτει το µε΄ρος της αγορα΄ς που µπορει΄ να χρησιµοποιει΄
και τις δυ΄ο µορφε΄ς αλκοο΄λης, δηλαδη΄ ει΄τε τη συνθετικη΄ ει΄τε τη
γεωργικη΄. Εφο΄σον η συνθετικη΄ αλκοο΄λη δεν ει΄ναι γεωργικο΄ προϊο΄ν,
ει΄ναι αυτονο΄ητο ο΄τι δεν µπορει΄ να συµπεριληφθει΄ στην κοινη΄
οργα΄νωση της αγορα΄ς. Εντου΄τοις, αποτελει΄ περι΄που το 50 % της
τρε΄χουσας χρη΄σης στις ΕΕ. Οποιαδη΄ποτε κοινη΄ οργα΄νωση της
αγορα΄ς θα υποστει΄ θανατηφο΄ρο πλη΄γµα εα΄ν δεν διασφαλι΄σει τις
απαραι΄τητες ρυθµι΄σεις και ιδιαι΄τερα τα στατιστικα΄ δεδοµε΄να που
θα καλυ΄ψουν αυτη΄ τη µορφη΄ της αλκοο΄λης. Ο κι΄νδυνος του
αθε΄µιτου ανταγωνισµου΄ θα ει΄ναι υψηλο΄ς στην περι΄πτωση που η
µια µορφη΄ αλκοο΄λης θα ελε΄γχεται βα΄σει της κοινη΄ς οργα΄νωσης
της αγορα΄ς ενω΄ η α΄λλη ο΄χι.

2.7.
Επιπλε΄ον, η χρη΄ση καυσι΄µων που προε΄ρχονται απο΄
αλκοο΄λη αναµε΄νεται να αυξηθει΄ στην ΕΕ απο΄ 1 % που ει΄ναι ση΄µερα
σε 20 % περι΄που ΄εως το 2020, πρα΄γµα που µπορει΄ να αλλα΄ξει την
ισορροπι΄α ω΄στε η αγορα΄ να εφοδια΄ζεται µε ΄ενα πολυ΄ µεγαλυ΄τερο
ποσοστο΄ και απο΄ τα δυ΄ο ει΄δη αλκοο΄λης. Στην πρα΄ξη, η γεωργικη΄
αλκοο΄λη αναµε΄νεται να ικανοποιη΄σει το µεγαλυ΄τερο µε΄ρος της εν
λο΄γω αυ΄ξησης εξαιτι΄ας των φορολογικω΄ν πλεονεκτηµα΄των που
χορηγου΄νται στις ανανεω΄σιµες µορφε΄ς ενε΄ργειας και η συνθετικη΄
αλκοο΄λη εξ ορισµου΄ δεν µπορει΄ να ει΄ναι ανανεω΄σιµη.

3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Εα΄ν ληφθει΄ η απο΄φαση για τη συγκρο΄τηση µιας κοινη΄ς
οργα΄νωσης της αγορα΄ς, η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι εκτο΄ς απο΄ τα δε΄οντα
µε΄τρα που θα πρε΄πει να συµπεριληφθου΄ν για την κα΄λυψη της
συνθετικη΄ς αλκοο΄λης, θα πρε΄πει να γι΄νουν, επι΄σης, οι εξη΄ς αλλαγε΄ς
στις προτα΄σεις.

3.2.
Επιτροπη΄ διαχει΄ρισης. Η προ΄ταση να συµπεριληφθει΄ η
γεωργικη΄ αλκοο΄λη στις αρµοδιο΄τητες της επιτροπη΄ς διαχει΄ρισης
οι΄νων ει΄ναι εσφαλµε΄νη. Ο τοµε΄ας της αλκοο΄λης ει΄ναι εξαιρετικα΄
πολυ΄πλοκος και η πολυπλοκο΄τητα αυτη΄ αυξα΄νεται. Ει΄ναι σαφε΄ς
ο΄τι θα χρειαστου΄ν εθνικοι΄ «εµπειρογνω΄µονες της αγορα΄ς αλκοο΄λης» ο΄σον αφορα΄ την προ΄βλεψη στο΄χων για την κοινη΄ οργα΄νωση
της αγορα΄ς. Οι συνεδρια΄σεις αυτε΄ς δεν θα αποτελου΄ν µε΄ρος των
εργασιω΄ν της επιτροπη΄ς διαχει΄ρισης οι΄νων αλλα΄ θα ει΄ναι χωριστε΄ς.
Η Επιτροπη΄ επιβεβαι΄ωσε ο΄τι αυτο΄ προβλε΄πεται η΄δη.

3.3.
Υπο΄ τις συνθη΄κες αυτε΄ς, δεν θα χρειαστου΄ν προ΄σθετες
δαπα΄νες απο΄ τη δηµιουργι΄α ιδιαι΄τερης «επιτροπη΄ς διαχει΄ρισης της
αλκοο΄λης» και για τους ενδιαφερο΄µενους το συ΄στηµα θα ει΄ναι πιο
σαφε΄ς. Η προ΄ταση πρε΄πει να το αναγνωρι΄ζει.

3.4.
Ορισµοι΄. Ση΄µερα οι µο΄νοι ορισµοι΄ της ΕΕ για την
«γεωργικη΄ αλκοο΄λη» περιλαµβα΄νονται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ.
1576/89 (για τα οινοπνευµατω΄δη ποτα΄) και στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87 (ουδε΄τερη αλκοο΄λη οινικη΄ς προε΄λευσης). Οι ορισµοι΄
αυτοι΄ διαφε΄ρουν απο΄ πολλε΄ς απο΄ψεις σε συ΄γκριση µε εκει΄νους
που περιε΄χονται στην Κοινη΄ Ονοµατολογι΄α που χρησιµοποιει΄ται
στα τελωνει΄α και για εµπορικου΄ς σκοπου΄ς και ει΄ναι οι ορισµοι΄ που
περιε΄χονται στο α΄ρθρο 1 της προ΄τασης. Για την αποτροπη΄ κα΄θε
συ΄γχυσης, οι ορισµοι΄ αυτοι΄ θα πρε΄πει να εναρµονιστου΄ν.
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3.5.
∆εδοµε΄νου ο΄τι υπα΄ρχουν πολλε΄ς εξελισσο΄µενες τεχνικε΄ς
για την παραγωγη΄ αλκοο΄λης απο΄ γεωργικα΄ προϊο΄ντα, και απο΄
προϊο΄ντα που παρα΄γονται και αυτα΄ απο΄ α΄λλα γεωργικα΄ προϊο΄ντα,
θα ει΄ναι δυ΄σκολο να δοθου΄ν ικανοποιητικοι΄ ορισµοι΄ για τις
δια΄φορες µορφε΄ς και ακο΄µη πιο δυ΄σκολο για τον ΄ελεγχο΄ τους
ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ προϊο΄ντα τρι΄των χωρω΄ν.

—

συµφωνει΄ο΄τι χρεια΄ζεται ΄ενα νοµικο΄ πλαι΄σιο για την προ΄βλεψη
των ανωτε΄ρω·

—

θεωρει΄ ο΄τι οι απαιτη΄σεις αυτε΄ς µπορου΄ν να καλυφθου΄ν µε
δια΄φορους τρο΄πους·

—

δεν ΄εχει πεισθει΄ ο΄σον αφορα΄ την προστιθε΄µενη αξι΄α µιας
κοινη΄ς οργα΄νωσης της αγορα΄ς ο΄σον αφορα΄ την αλκοο΄λη
γεωργικη΄ς προε΄λευσης·

4. Συµπερα΄σµατα

—

εµµε΄νει ο΄τι οποιαδη΄ποτε κοινη΄ οργα΄νωση της αγορα΄ς στην
οποι΄α δεν θα περιλαµβα΄νονται οι ρυθµι΄σεις που θα
καλυ΄πτουν πλη΄ρως την αγορα΄ της αλκοο΄λης θα ει΄ναι µοιραι΄α
ελαττωµατικη΄·

—

θεωρει΄ ο΄τι η συγκρο΄τηση µιας κοινη΄ς οργα΄νωσης της αγορα΄ς
θα απαιτηθει΄ η συ΄σταση µιας ειδικη΄ς επιτροπη΄ς διαχει΄ρισης·

—

τονι΄ζει την ανα΄γκη εναρµο΄νισης των ορισµω΄ν.

4.1.
—

Η ΟΚΕ:
υποστηρι΄ζει την αξι΄α που ΄εχει η καλυ΄τερη πληροφο΄ρηση της
αγορα΄ς και την συγκρο΄τηση ενο΄ς βη΄µατος στο οποι΄ο θα
εξετα΄ζονται τα προβλη΄µατα του τοµε΄α·
Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.

Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Πρα΄σινη Βι΄βλος σχετικα΄ µε την
ολοκληρωµε΄νη πολιτικη΄ προϊο΄ντων»
(2001/C 260/06)
Στις 13 Φεβρουαρι΄ου 2001, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, η Επιτροπη΄ ζη΄τησε απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να προβει΄ στην ΄εκδοση
γνωµοδο΄τησης για το ανωτε΄ρω θε΄µα.
Το τµη΄µα «Γεωργι΄α, ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου και περιβα΄λλον», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, επεξεργα΄σθηκε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 21 Ιουνι΄ου 2001, µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Pezzini.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
υιοθε΄τησε µε 108 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 ψη΄φο κατα΄ και 3 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.

1. Εισαγωγη΄
1.1.
Η ΟΚΕ εξετα΄ζει την Πρα΄σινη Βι΄βλο σε συσχετισµο΄ µε τη
νε΄α προσε΄γγιση του προγρα΄µµατος δρα΄σης για το περιβα΄λλον (1),
το οποι΄ο δι΄νει ΄εµφαση — παρα΄λληλα µε την εφαρµογη΄ των
υφιστα΄µενων κανονιστικω΄ν µε΄σων — στην ενσωµα΄τωση της
περιβαλλοντικη΄ς δια΄στασης στις δια΄φορες πολιτικε΄ς, στη συµµε-

τοχη΄ των διαφο΄ρων φορε΄ων και στην εθελοντικη΄ δια΄σταση.
Εξα΄λλου, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η Πρα΄σινη Βι΄βλος αποτελει΄ ΄ενα µε΄σο
που συµπληρω΄νει τη στρατηγικη΄ της «αειφο΄ρου ανα΄πτυξης», η
οποι΄α εξετα΄ζεται, µεταξυ΄ α΄λλων, και απο΄ οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄
πλευρα΄ (2). Η ΟΚΕ παραπε΄µπει στις παρατηρη΄σεις που διατυπω΄θηκαν στις σχετικε΄ς γνωµοδοτη΄σεις και φρονει΄ ο΄τι το µε΄σο αυτο΄ θα
µπορε΄σει να εφαρµοστει΄ ικανοποιητικα΄ µο΄νον σε ΄ενα ευρυ΄τερο
πλαι΄σιο ο΄πως αυτο΄.

(1) CΟΜ(2001) 31 τελικο΄, γνωµοδο΄τηση της ΕΕ C 221 της 7.8.2001.

(2) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ µε θε΄µα «Προετοιµασι΄α στρατηγικη΄ς της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης για την αειφο΄ρο ανα΄πτυξη», EE C 221 της
7.8.2001.
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1.2.
Η «Πρα΄σινη Βι΄βλος σχετικα΄ µε την ολοκληρωµε΄νη πολιτικη΄
προϊο΄ντων» (ΟΠΠ) προτει΄νει µι΄α στρατηγικη΄ που αποσκοπει΄ στην
ενι΄σχυση και τον επαναπροσανατολισµο΄ των περιβαλλοντικω΄ν
πολιτικω΄ν που αφορου΄ν τα προϊο΄ντα προκειµε΄νου να προωθηθει΄ η
ανα΄πτυξη µια΄ς αγορα΄ς οικολογικο΄τερων προϊο΄ντων (πβλ. 1.
Εισαγωγη΄).

1.3.
Η προσε΄γγιση που προτει΄νεται στηρι΄ζεται σε ΄ενα ευρυ΄
φα΄σµα µε΄σων µα δεν υπεισε΄ρχεται σε λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε την
ολοκλη΄ρωση του νε΄ου παραδει΄γµατος που αντιπροσωπευ΄ει η ΟΠΠ
σε συνδυασµο΄ µε τις υπα΄ρχουσες περιβαλλοντικε΄ς πολιτικε΄ς, οι
οποι΄ες ει΄ναι οργανωµε΄νες κατα΄ τρο΄πο τοµεακο΄ και κα΄θετο.
Αντι΄θετα, η ΟΠΠ προσδιορι΄ζεται ως «συµπληρωµατικη΄» των
υφιστα΄µενων κανονιστικω΄ν µε΄σων. Θα η΄ταν σκο΄πιµο να εµβαθυνθει΄
ο συνδυασµο΄ς µεταξυ΄ κα΄θετων νοµοθεσιω΄ν και εκου΄σιων µε΄σων η΄
συµφωνιω΄ν, µε την εξακρι΄βωση των δυνατοτη΄των χρη΄σης των
τελευται΄ων στις περιπτω΄σεις που δεν υφι΄στανται τα κατα΄λληλα
νοµοθετικα΄ µε΄σα και µε στο΄χο την επιλογη΄ «οικολογικο΄τερων»
λυ΄σεων που να υπερβαι΄νουν την ισχυ΄ουσα νοµοθεσι΄α και τα
υφιστα΄µενα προ΄τυπα. Η ΟΚΕ υπενθυµι΄ζει ο΄τι ει΄χε διατυπω΄σει
ανα΄λογες υποδει΄ξεις για τη βελτι΄ωση της οικολογικη΄ς απο΄δοσης
των προϊο΄ντων και υπηρεσιω΄ν, ιδιαι΄τερα στις γνωµοδοτη΄σεις της
για το «οικολογικο΄ ση΄µα» (Ecolabel), για το «κοινοτικο΄ συ΄στηµα
οικολογικη΄ς διαχει΄ρισης και οικονοµικου΄ ελε΄γχου» (EMAS) και,
πιο΄ προ΄σφατα, για την οδηγι΄α µε θε΄µα «τα ει΄δη ηλεκτρικου΄ και
ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄» (1). Στο σηµει΄ο 2.3 την τελευται΄ας
αυτη΄ς γνωµοδο΄τησης τονι΄στηκε ο΄τι η οικολογικη΄ ετικε΄τα Εcolabel
και το συ΄στηµα ΕMAS θα µπορου΄σαν να χρησιµευ΄σουν στην
εξευ΄ρεση περισσο΄τερο προηγµε΄νων λυ΄σεων σε σχε΄ση µε αυτε΄ς που
προβλε΄πει η οδηγι΄α.

1.4.
Πρε΄πει να σηµειωθει΄, ο΄πως προε΄κυψε απο΄ την ακρο΄αση
της 8ης και 9ης Μαρτι΄ου 2001 που διοργα΄νωσε η Επιτροπη΄, ο΄τι
οι πλε΄ον παγιωµε΄νες εµπειρι΄ες στον τοµε΄α της ολοκληρωµε΄νης
πολιτικη΄ς για τα προϊο΄ντα ΄ελαβαν χω΄ρα στη Μεγα΄λη Βρετανι΄α, τη
Γερµανι΄α, την Ολλανδι΄α και τη ∆ανι΄α, συχνα΄ µετα΄ απο΄ πρωτοβουλι΄α των εθνικω΄ν περιβαλλοντικω΄ν υπηρεσιω΄ν, ενω΄ σε α΄λλα κρα΄τη
µε΄λη οι εµπειρι΄ες ει΄ναι λιγο΄τερο σηµαντικε΄ς. Υφι΄σταται συνεπω΄ς
προ΄βληµα ευρωπαϊκου΄ πλαισι΄ου αναφορα΄ς καθω΄ς και δια΄δοσης
των εµπειριω΄ν, µετα΄ την προσαρµογη΄ τους στις επιµε΄ρους πραγµατικο΄τητες, και θα η΄ταν σκο΄πιµο να προβλεφθου΄ν µηχανισµοι΄
στη΄ριξης της δια΄δοσης των ορθω΄ν πρακτικω΄ν, ο΄πως και η συµµετοχη΄ των διαρθρω΄σεων εκπροσω΄πησης των επιχειρη΄σεων, ιδιαι΄τερα
των ΜΜΕ.

1.5.
Εξα΄λλου, τα παραδει΄γµατα που αναφε΄ρθηκαν αφορου΄ν
ο΄λα τον βιοµηχανικο΄ τοµε΄α, ενω΄ θα η΄ταν σκο΄πιµο να διερωτηθου΄µε
κατα΄ πο΄σον η πρακτικη΄ της ολοκλη΄ρωσης δεν θα πρε΄πει να
επεκταθει΄ και σε α΄λλους τοµει΄ς, ακο΄µη δε περισσο΄τερο αφου΄ ο
κανονισµο΄ς σχετικα΄ µε το συ΄στηµα ΕΜΑS (2) για την οικολογικη΄
πιστοποι΄ηση ΄εχει διευρυνθει΄ και οι τοµει΄ς των υπηρεσιω΄ν, του
τουρισµου΄ και των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων διατροφη΄ς συµµετε΄χουν
πλη΄ρως σε µι΄α προσπα΄θεια προσαρµογη΄ς τους στις περιβαλλοντικε΄ς απαιτη΄σεις και στον προσδιορισµο΄ δεικτω΄ν αειφορι΄ας.

(1) ΕΕ C 296 της 29.9.1997, ΕΕ C 209 της 22.7.1999, ΕΕ C 116 της
20.4.2001, σ. 38-43.
(2) ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1-29.
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2. Ο ρο΄λος των α΄µεσα ενδιαφεροµε΄νων φορε΄ων και των
΄ ν πρωτοβουλιω
΄ν
τοπικω

2.1.
Η Πρα΄σινη Βι΄βλος υπογραµµι΄ζει το ρο΄λο των διαφο΄ρων
ενδιαφερο΄µενων φορε΄ων και τη σηµασι΄α των τοπικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν στην αντιµετω΄πιση της προ΄κλησης να καταστου΄ν τα προϊο΄ντα
πιο΄ συµβατα΄ µε το περιβα΄λλον (πβλ. Κεφα΄λαιο 3).

2.2.
Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει σχετικα΄ τη σηµασι΄α της υιοθε΄τησης
προγραµµα΄των κατα΄ρτισης και εκπαι΄δευσης των ενδιαφερο΄µενων
µερω΄ν, µε στο΄χο, µεταξυ΄ α΄λλων, να ενισχυθει΄ η ευθυ΄νη των
επιχειρη΄σεων κατα΄ την υιοθε΄τηση ολοκληρωµε΄νων πολιτικω΄ν για
τα προϊο΄ντα.

2.3.
Οι καταναλωτε΄ς, οι ΜΚΟ, η βιοµηχανι΄α και οι ΄εµποροι
λιανικη΄ς πω΄λησης περιλαµβα΄νονται στους ενδιαφερο΄µενους φορει΄ς
µε την µεγαλυ΄τερη ευθυ΄νη στη διαδικασι΄α ανα΄πτυξης της ΟΠΠ.
Να σηµειωθει΄ ο΄τι δεν γι΄νεται νυ΄ξη στους εκπροσω΄πους των
εργαζοµε΄νων, η συµβολη΄ των οποι΄ων στη συζη΄τηση για τις αλλαγε΄ς
που πρε΄πει να πραγµατοποιηθου΄ν στους κυ΄κλους παραγωγη΄ς
ει΄ναι απαραι΄τητη. Εα΄ν ληφθου΄ν υπο΄ψη τα ο΄σα αναφε΄ρονται στο
σηµει΄ο 1.5, ει΄ναι σκο΄πιµο να αξιοποιηθει΄ επι΄σης η συµµετοχη΄ του
τοµε΄α των υπηρεσιω΄ν, του τουρισµου΄ και της γεωργι΄ας, κυρι΄ως
απο΄ την α΄ποψη της ανα΄πτυξης των αγροτικω΄ν περιοχω΄ν.

2.4.
'Ενα «προ΄σφορο» µε΄σο ει΄ναι αυτο΄ των «συµβουλι΄ων για
προϊο΄ντα» (βλ. σηµει΄ο 4.3.4) τα οποι΄α αποτελου΄νται απο΄ τους
ενδιαφερο΄µενους φορει΄ς µε βα΄ση το προ΄τυπο της ∆ανι΄ας. Ωστο΄σο,
δεν αναφε΄ρεται ποιο΄ς και µε βα΄ση ποια΄ αρχη΄ η΄ νοµιµο΄τητα πρε΄πει
να αναλα΄βει την πρωτοβουλι΄α να συγκροτη΄σει ΄ενα συγκεκριµε΄νο
«συµβου΄λιο», αφου΄ πρω΄τα εξακριβω΄σει ο΄τι υφι΄σταται ευρει΄α
συναι΄νεση ως προς το ζη΄τηµα που προτει΄νεται να εξεταστει΄.
Συµπεραι΄νεται ο΄τι οι εργασι΄ες των συµβουλι΄ων θα διεξα΄γονται σε
επι΄πεδο επιχειρη΄σεων, αλλα΄ προκειµε΄νου αυτε΄ς να µην περιορι΄ζονται στις µεγα΄λες επιχειρη΄σεις, χρεια΄ζεται να προβλεφθει΄ η
συµµετοχη΄ σε αυτε΄ς των διαρθρω΄σεων εκπροσω΄πησης το΄σο των
ΜΜΕ ο΄σο και των εργαζοµε΄νων. Εξα΄λλου, η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς
δεν ει΄ναι σαφη΄ς ως προς το τι΄ πρε΄πει να γι΄νει σε περι΄πτωση
που, αφου΄ ολοκληρω΄σει τις εργασι΄ες του, ΄ενα συµβου΄λιο δεν
κατορθω΄σει να καταλη΄ξει σε συµφωνι΄α. Επι΄σης, θα µπορου΄σαν
ενδεχοµε΄νως να συσταθου΄ν οµα΄δες σε περιορισµε΄νη κλι΄µακα,
δι΄χως ωστο΄σο να λησµονει΄ται η ανα΄γκη τα εν λο΄γω µε΄σα να
ασκου΄ν δραστηριο΄τητα που να ενθαρρυ΄νει την καινοτοµι΄α αντι΄ να
την «φρενα΄ρει».

2.5.
'Ισως να η΄ταν σκο΄πιµο να αξιοποιηθου΄ν µορφε΄ς συνεργασι΄ας που ΄εχουν η΄δη παγιωθει΄, µε βα΄ση το προ΄τυπο του διαλο΄γου
που πραγµατοποιει΄ται στην ΟΚΕ, ΄ετσι ω΄στε να µπορου΄ν να
αντληθου΄ν οφε΄λη απο΄ τις εµπειρι΄ες που αποκτη΄θηκαν στο πλαι΄σιο
του διαλο΄γου και της συµµετοχη΄ς των ενδιαφεροµε΄νων φορε΄ων
και να αποφευχθει΄ η α΄σκηση διακρι΄σεων σε ο΄,τι αφορα΄ το
επι΄πεδο της συµβολη΄ς και της συµµετοχη΄ς τους. Οι διαρθρω΄σεις
συνεργασι΄ας που η΄δη υφι΄στανται στο επι΄πεδο της τυποποι΄ησης,
της οικολογικη΄ς ση΄µανσης και της εκτι΄µησης των περιβαλλοντικω΄ν
επιπτω΄σεων των προϊο΄ντων, καθω΄ς και στο επι΄πεδο της τοπικη΄ς
ανα΄πτυξης (τοπικε΄ς Αgenda 21 και Leader Plus που ενισχυ΄ουν
την τοπικη΄ ανα΄πτυξη) φαι΄νεται να ει΄ναι οι πλε΄ον κατα΄λληλες για
να δω΄σουν την απαιτου΄µενη ω΄θηση στο θε΄µα.
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2.6.
Πρα΄γµατι, οι τοπικε΄ς πρωτοβουλι΄ες, εα΄ν δεν συγκεντρωθου΄ν σε ΄ενα σαφε΄ς πλαι΄σιο αναφορα΄ς (τοπικη΄ η΄/και περιφερειακη΄
ανα΄πτυξη, ΄ερευνα και καινοτοµι΄α για τις ΜΜΕ, πολιτικη΄ συνοχη΄ς,
κ.λπ.) και δεν υποστηριχθου΄ν στη φα΄ση της προετοιµασι΄ας,
υιοθε΄τησης και δια΄δοσης, δυ΄σκολα θα µπορε΄σουν να αποβου΄ν το
«βασικο΄ συστατικο΄» της ΟΠΠ, ο΄πως επιβεβαιω΄νει η Επιτροπη΄.
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3.6.
∆εδοµε΄νου ωστο΄σο ο΄τι το ΄εγγραφο ΄εδωσε ΄εµφαση στη
σηµασι΄α που το συ΄στηµα Εcolabel ΄εχει για την ανα΄πτυξη της
ΟΠΠ, θα η΄ταν λογικο΄ να προταθει΄ ο΄τι, τουλα΄χιστον σε ο΄,τι αφορα΄
τον καθορισµο΄ κριτηρι΄ων για την αξιοποι΄ηση των περιβαλλοντικω΄ν
επιδο΄σεων των προϊο΄ντων, θα πρε΄πει να αξιοποιηθει΄ η εµπειρι΄α που
απε΄κτησε στο µεταξυ΄ η ΟΚΕ της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης στον τοµε΄α
της οικολογικη΄ς ση΄µανσης (CUEME), η οποι΄α θεσπι΄στηκε µε
απο΄φαση της Επιτροπη΄ς στις 10 Νοεµβρι΄ου 2000.

3. Στρατηγικη΄ για την υλοποι΄ηση της προσε΄γγισης ΟΠΠ

3.1.
Συ΄µφωνα µε την Επιτροπη΄, η προω΄θηση της περιβαλλοντικη΄ς ποιο΄τητας των προϊο΄ντων και υπηρεσιω΄ν προϋποθε΄τει την
αξιοποι΄ηση των δυνα΄µεων της αγορα΄ς «στον ευρυ΄τατο δυνατο΄
βαθµο΄» και την τη΄ρηση της αρχη΄ς «ο ρυπαι΄νων πληρω΄νει» (παρα΄γραφος 4.1). Στο πλαι΄σιο αυτο΄, θα µπορου΄σε, αντι΄στροφα, να
αντιµετωπισθει΄ το ενδεχο΄µενο θε΄σπισης ενο΄ς µε΄σου επιβρα΄βευσης
για ο΄σους ΄εχουν δεσµευτει΄ ο΄τι θα αναλα΄βουν εθελοντικε΄ς δρα΄σεις
υπε΄ρ της συνεχου΄ς βελτι΄ωσης των περιβαλλοντικω΄ν επιδο΄σεων,
δρα΄σεις που θεωρου΄νται µε΄σα ανταγωνιστικη΄ς υπεροχη΄ς.

3.7.
Η ΟΚΕ παρατηρει΄ ο΄τι ο δια΄λογος για την αλληλεπι΄δραση
µεταξυ΄ της τυποποι΄ησης των προϊο΄ντων και των περιβαλλοντικω΄ν
πολιτικω΄ν, για την δεσµευτικη΄ ισχυ΄ αυτω΄ν των προτυ΄πων και για
τη συµµετοχη΄ των ενδιαφερο΄µενων µερω΄ν στην επεξεργασι΄α τους
΄εχει αρχι΄σει. Η προσε΄γγιση του θε΄µατος δεν ει΄ναι ευ΄κολη. Κατα΄
συνε΄πεια, η Επιτροπη΄ καλει΄ται να εµβαθυ΄νει τα σχετικα΄ ζητη΄µατα
και να προτει΄νει στοιχει΄α για περαιτε΄ρω συζη΄τηση.

΄ ν αγαθω
΄ν
4. Ζη΄τηση οικολογικο΄τερων καταναλωτικω
3.2.
Η Επιτροπη΄ διαβεβαιω΄νει ορθα΄ ο΄τι «οι περιβαλλοντικε΄ς
επιδο΄σεις των προϊο΄ντων ει΄ναι δυνατο΄ν να βελτιστοποιηθου΄ν κατα΄
τον καλυ΄τερο τρο΄πο απο΄ την αγορα΄ απο΄ τη στιγµη΄ που ο΄λες οι
τιµε΄ς αντανακλου΄ν το πραγµατικο΄ περιβαλλοντικο΄ κο΄στος των
προϊο΄ντων κατα΄ τον κυ΄κλο ζωη΄ς τους». Ως προς αυτο΄ το θε΄µα, η
Πρα΄σινη Βι΄βλος θεωρει΄ ουσιαστικη΄ς σηµασι΄ας τον καθορισµο΄
αντικειµενικω΄ν κριτηρι΄ων για την αξιολο΄γηση των περιβαλλοντικω΄ν
επιδο΄σεων των προϊο΄ντων.

3.3.
Και σε αυτη΄ την περι΄πτωση το ΄εγγραφο ει΄ναι ασαφε΄ς κατα΄
την περιγραφη΄ του ποιο΄ς, µε ποιο΄ τρο΄πο και πο΄τε θα πρε΄πει να
καταρτι΄ζει και προτει΄νει τα εν λο΄γω κριτη΄ρια. Εξα΄λλου, τα µε΄σα
που αναφε΄ρονται ως παραδει΄γµατα πιθανω΄ν παραγο΄ντων που θα
οδηγου΄σαν στον εσωεπιχειρησιακο΄ καταλογισµο΄ του πραγµατικου΄
περιβαλλοντικου΄ κο΄στους των προϊο΄ντων ει΄ναι φο΄ροι, επιβαρυ΄νσεις
και εισφορε΄ς. Το µοναδικο΄ παρα΄δειγµα επιλεκτικη΄ς προσε΄γγισης
του προβλη΄µατος φαι΄νεται να ει΄ναι η µει΄ωση του ποσοστου΄ ΦΠΑ
για τα προϊο΄ντα που φε΄ρουν το ευρωπαϊκο΄ οικολογικο΄ ση΄µα
(Ecolabel).

3.4.
Συνεπω΄ς, η Πρα΄σινη Βι΄βλος ΄εχει την τα΄ση να προτει΄νει εκ
νε΄ου γενικα΄ φορολογικα΄ µε΄σα µε ανε΄καθεν αµφισβητου΄µενη, στον
περιβαλλοντικο΄ τοµε΄α, αξι΄α και µικρη΄ αποτελεσµατικο΄τητα σε ο΄,τι
αφορα΄ την πραγµατικη΄ µει΄ωση του περιβαλλοντικου΄ αντι΄κτυπου
στις παραγωγικε΄ς δραστηριο΄τητες.

3.5.
Η υπο΄δειξη να περικοπου΄ν «ο΄σο το δυνατο΄ν» οι επιδοτη΄σεις
που ση΄µερα χρησιµοποιου΄νται ευρυ΄τατα για την ανα΄πτυξη προϊο΄ντων και µεθο΄δων παραγωγη΄ς που βλα΄πτουν το΄σο το περιβα΄λλον
ο΄σο και τη δηµο΄σια υγει΄α, θα ΄επρεπε αντι΄θετα να µετατραπει΄ σε
επιτακτικη΄ προτεραιο΄τητα. 'Οντως, η κατα΄ργηση των «φαυ΄λων»
αυτω΄ν επιδοτη΄σεων, κατα΄ τρο΄πο ω΄στε οι κρατικε΄ς ενισχυ΄σεις να
διοχετευ΄ονται προς διαδικασι΄ες και προϊο΄ντα συµβατα΄ µε το
περιβα΄λλον, θα µπορου΄σε απο΄ µο΄νη της να αποτελε΄σει ΄ενα
σηµαντικο΄ βη΄µα υπε΄ρ του επαναπροσανατολισµου΄ της κοινοτικη΄ς
οικονοµι΄ας προς την αειφο΄ρο ανα΄πτυξη.

4.1.
Η ζη΄τηση οικολογικο΄τερων προϊο΄ντων θα αποτελε΄σει µι΄α
απο΄ τις κυριο΄τερες κινητη΄ριες δυνα΄µεις που θα παρακινη΄σουν τη
βιοµηχανι΄α να ενισχυ΄σει τις προσπα΄θειε΄ς της υπε΄ρ του περιβα΄λλοντος και να βελτιω΄σει τις επιδο΄σεις των προϊο΄ντων και υπηρεσιω΄ν
της σε ο΄λο το φα΄σµα του κυ΄κλου ζωη΄ς τους (παρα΄γραφος 4.2.1).

4.2.
Η προω΄θηση της περιβαλλοντικη΄ς πληροφο΄ρησης εκ
΄ ς και η αυ΄ξηση της ζη΄τησης
µε΄ρους των επιχειρη΄σεων, καθω
προϊο΄ντων φιλικω΄ν προς το περιβα΄λλον εκ µε΄ρους των καταναλωτω΄ν, αποτελου΄ν τα δυ΄ο στοιχει΄α που στηρι΄ζουν την «συµπεριφορα΄ του ενηµερωµε΄νου καταναλωτη΄» που, κατα΄ την Επιτροπη΄,
αποτελει΄ ΄ενα απο΄ τα καθοριστικα΄ σηµει΄α της ΟΠΠ.

4.3.
Ακο΄µη και στην περι΄πτωση αυτη΄, η υιοθε΄τηση οικολογικη΄ς
ση΄µανσης τυ΄που ΙSO και Εcolabel ενδει΄κνυται ως µε΄τρο που
ενισχυ΄ει την ΟΠΠ. Η Επιτροπη΄ ωστο΄σο αναγνωρι΄ζει ο΄τι µε΄χρι
ση΄µερα τα συστη΄µατα αυτα΄, επειδη΄ ει΄ναι πολυ΄πλοκα, δεν ΄εχουν
εκµεταλλευτει΄ ο΄λες τις δυνατο΄τητε΄ς που διαθε΄τουν να επηρεα΄ζουν
την αγορα΄. Η Επιτροπη΄ ανακοινω΄νει σχετικα΄ ο΄τι προτι΄θεται να
αναθεωρη΄σει τη στρατηγικη΄ της στον τοµε΄α της οικολογικη΄ς
ση΄µανσης προκειµε΄νου να επεκταθου΄ν οι στο΄χοι της και να
συµπεριληφθει΄ σε αυτου΄ς ο µεγαλυ΄τερος δυνατο΄ς αριθµο΄ς προϊο΄ντων. Εξα΄λλου, ει΄ναι σκο΄πιµο να διασφαλιστει΄ µι΄α πιο΄ αναλυτικη΄
ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα ως εγγυ΄ηση για τους καταναλωτε΄ς.

4.4.
Η αναφορα΄ στην υιοθε΄τηση διαφο΄ρων συστηµα΄των
περιβαλλοντικη΄ς ση΄µανσης (συµπεριλαµβανοµε΄νων των οικολογιι
τους παραγωκω΄ν δηλω΄σεων και πιστοποιη΄σεων απο΄ τους ΄διους
γου΄ς) προβληµατι΄ζει σχετικα΄ µε το κατα΄ πο΄σον ει΄ναι αναγκαι΄ο να
προβλεφθου΄ν µεταγενε΄στερα µε΄σα και τυπολογι΄ες ελε΄γχου που να
πρε΄πει, στη συνε΄χεια, να εφαρµοστου΄ν σε επι΄πεδο κρα΄τους µε΄λους
προκειµε΄νου να διαπιστωθει΄ το αληθε΄ς των εν λο΄γω ισχυρισµω΄ν.
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4.5.
Στη γνωµοδο΄τηση΄ της για τον κανονισµο΄ Εcolabel (1), η
ΟΚΕ ει΄χε σχετικα΄ εκφρα΄σει την αντι΄θεση΄ της στον «πολλαπλασιασµο΄» των οικολογικω΄ν σηµα΄νσεων δεδοµε΄νου ο΄τι, αποτελει΄
παρα΄γοντα που προκαλει΄ συ΄γχυση στον καταναλωτη΄, εκτο΄ς απο΄
το γεγονο΄ς ο΄τι µπορει΄ να τον οδηγη΄σει σε σφα΄λµατα.
4.6.
Στον τοµε΄α αυτο΄, τα µε΄σα ενηµε΄ρωσης των καταναλωτω΄ν
και οι εκστρατει΄ες διαπαιδαγω΄γησης µε πρωταγωνιστε΄ς τις οργανω΄σεις τους αποτελου΄ν ΄ενα απαραι΄τητο µε΄σο.
4.7.
'Ενα α΄λλο µε΄σο ουσιαστικη΄ς σηµασι΄ας για την προω΄θηση
των «πρα΄σινων» προϊο΄ντων και υπηρεσιω΄ν ει΄ναι οι κρατικε΄ς προµη΄θειες (βλ. σηµει΄ο 4.2.2). Η ΟΚΕ ΄εχει η΄δη εκφραστει΄ ως προς το
θε΄µα αυτο΄, ιδιαι΄τερα στη γνωµοδο΄τηση για το ΕMAS (στα
σηµει΄α 2.1.2 και 2.1.3), ο΄που διατυπω΄νεται η ευχη΄ οι δηµο΄σιες
αρχε΄ς να αναλα΄βουν ΄εναν ρο΄λο προω΄θησης που να επιβραβευ΄ει
την «αειφορι΄α» των προϊο΄ντων.
5. Πληροφορι΄ες για τον κυ΄κλο ζωη΄ς των προϊο΄ντων
5.1.
Η Επιτροπη΄ ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι ΄εχει ουσιαστικη΄ σηµασι΄α
(παρα΄γραφος 4.3.1) να διατι΄θενται πληροφορι΄ες σχετικε΄ς µε τις
περιβαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις των προϊο΄ντων και των συστατικω΄ν
στοιχει΄ων τους σε ο΄λο τον κυ΄κλο ζωη΄ς τους.
5.2.
Οι αναλυ΄σεις του κυ΄κλου ζωη΄ς ενο΄ς προϊο΄ντος (LCA)
αποτελου΄ν το κυ΄ριο µε΄σο ανα΄πτυξης της ΟΠΠ. Η Επιτροπη΄
αναγνωρι΄ζει την πολυπλοκο΄τητα και το κο΄στος της υιοθε΄τηση΄ς
τους. Συνιστα΄ συνεπω΄ς τη συ΄σταση βα΄σεων δεδοµε΄νων, στις οποι΄ες
να ΄εχει προ΄σβαση το κοινο΄, που να συγκεντρω΄νουν ο΄λες τις
πιθανε΄ς πληροφορι΄ες για τον κυ΄κλο ζωη΄ς των προϊο΄ντων που θα
µπορου΄σαν να ει΄ναι χρη΄σιµα σε σχεδιαστε΄ς, κατασκευαστε΄ς,
διανοµει΄ς και καταναλωτε΄ς προκειµε΄νου να διαπιστωθου΄ν οι
επιπτω΄σεις των εν λο΄γω προϊο΄ντων στο περιβα΄λλον. Ο Ευρωπαϊκο΄ς
Οργανισµο΄ς Περιβα΄λλοντος και οι εθνικε΄ς περιβαλλοντικε΄ς υπηρεσι΄ες καλου΄νται να αναλα΄βουν καθοδηγητικο΄ ρο΄λο κατα΄ την
(1) EE C 296 της 29.9.1997, σ. 77, παρα΄γραφος 3.2.4.
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συ΄σταση και δια΄δοση των εν λο΄γω βα΄σεων δεδοµε΄νων και να
προσε΄ξουν ο΄τι θα ζητηθει΄ απο΄ ο΄λους τους κρι΄κους της αλυσι΄δας
παραγωγη΄ς, ιδιαι΄τερα δε απο΄ τους εργαζο΄µενους, να συµµετα΄σχουν
σε αυτο΄ το εγχει΄ρηµα.
5.3.
Μι΄α πιθανη΄ λυ΄ση προκειµε΄νου να αυξηθου΄ν οι πληροφορι΄ες που παρα΄γονται και να καταστου΄ν ευκολο΄τερα προσβα΄σιµες
ει΄ναι να ενθαρρυνθου΄ν και, ο΄που αυτο΄ ει΄ναι σκο΄πιµο, να υποχρεωθου΄ν οι παραγωγοι΄ να παρε΄χουν ουσιαστικα΄ στοιχει΄α σε ο΄λο το
φα΄σµα της αλυσι΄δας παραγωγη΄ς, καθω΄ς και στους καταναλωτε΄ς.
5.4.
Εα΄ν ληφθει΄ υπο΄ψη η δια΄χυτη και πολυ΄πλοκη δια΄ρθρωση
της οικονοµι΄ας της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και το αναµφισβη΄τητο
κο΄στος που θα προκυ΄ψει απο΄ την υιοθε΄τηση των LCA εκ µε΄ρους
των ΜΜΕ, θα η΄ταν σκο΄πιµο να επιλεγει΄ µα΄λλον η ενθα΄ρρυνση της
δια΄δοσης των πληροφοριω΄ν εκ µε΄ρους και υπε΄ρ των ΜΜΕ,
ιδιαι΄τερα σε τοπικο΄ επι΄πεδο η΄ σε επι΄πεδο παραγωγικη΄ς ζω΄νης
για τον λο΄γο ο΄τι στο πεδι΄ο αυτο΄ αναπτυ΄σσονται οµοιογενει΄ς
παραγωγικε΄ς δραστηριο΄τητες.
5.5.
Ακο΄µη και η υιοθε΄τηση κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν σχετικω΄ν
µε τον οικολογικο΄ σχεδιασµο΄ προϊο΄ντων (eco-design) καθι΄σταται
σηµαντικη΄ για την σταδιακη΄ µετα΄βαση προς παραγωγε΄ς µε οικολογικο΄τερο χαρακτη΄ρα.
5.6.
Η Πρα΄σινη Βι΄βλος φαι΄νεται να υποτιµα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η
υιοθε΄τηση µε΄σων καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας ο΄πως οι LCA και το ecodesign απαιτει΄ να καταβληθου΄ν µεγα΄λες προσπα΄θειες σε ο΄,τι
αφορα΄ τη χρηµατοδο΄τηση και διαχει΄ριση΄ τους. Ταυτο΄χρονα, τα εν
λο΄γω µε΄σα αποτελου΄ν κεντρικο΄ παρα΄γοντα παροχη΄ς κινη΄τρων στην
΄ερευνα και καινοτοµι΄α.
5.7.
Συνεπω΄ς διατυπω΄νεται η ευχη΄ να αναληφθου΄ν µεγαλυ΄τερες
υποχρεω΄σεις υπε΄ρ των πολιτικω΄ν στη΄ριξης της ΄ερευνας και
καινοτοµι΄ας για τις ΜΜΕ, οι οποι΄ες να αποσκοπου΄ν στην δια΄δοση
πληροφοριω΄ν και τη χα΄ραξη καινοτο΄µων διαδικασιω΄ν προκειµε΄νου
να αναπτυχθου΄ν παραγωγε΄ς φιλικο΄τερες προς το περιβα΄λλον.
Πρα΄γµατι, τα τρε΄χοντα µε΄σα δεν διαθε΄τουν επαρκει΄ς πο΄ρους και
δυ΄σκολα οι επιχειρη΄σεις µπορου΄ν να τους εντοπι΄σουν και να ΄εχουν
προ΄σβαση σε αυτου΄ς.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

17.9.2001
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C 260/39

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του
΄ ν 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ περι΄
Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση των οδηγιω
΄ ν φυτω
΄ ν, σπο΄ρων δηµητριακω
΄ ν προς σπορα΄ και σπο΄ρων
εµπορι΄ας σπο΄ρων προς σπορα΄ κτηνοτροφικω
γεωµη΄λων προς φυ΄τευση»
(2001/C 260/07)
Στις 24 Απριλι΄ου 2001, 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, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 21 Ιουνι΄ου 2001, µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Scully.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 12ης Ιουλι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Η οδηγι΄α 66/401/ΕΟΚ (1) του Συµβουλι΄ου περι΄ εµπορι΄ας
σπο΄ρων προς σπορα΄ κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν, η οδηγι΄α
66/402/ΕΟΚ (2) του Συµβουλι΄ου περι΄εµπορι΄ας σπο΄ρων δηµητριακω΄ν προς σπορα΄ και η οδηγι΄α 66/403/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου
περι΄ εµπορι΄ας σπο΄ρων γεωµη΄λων προς φυ΄τευση προβλε΄πουν τη
διεξαγωγη΄ προσωρινω΄ν πειραµα΄των.
1.2.
Τα αποτελε΄σµατα των πειραµα΄των κατε΄δειξαν η΄δη ο΄τι η
εµπορι΄α σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην στον τελικο΄ καταναλωτη΄ υπο΄
συγκεκριµε΄νες συνθη΄κες δεν ΄εχει δυσµενη΄ επι΄πτωση στην ποιο΄τητα
των σπο΄ρων.
1.3.
Βα΄σει των αποτελεσµα΄των των εν λο΄γω πειραµα΄των η
παρου΄σα προ΄ταση τροποποιει΄ επι΄σης την οδηγι΄α 66/403/ΕΟΚ (3)
του Συµβουλι΄ου περι΄ εµπορι΄ας σπο΄ρων γεωµη΄λων προς φυ΄τευση,
εφο΄σον τα ΄δια
ι
συµπερα΄σµατα εφαρµο΄ζονται και σε σπο΄ρους
α΄λλων φυτω΄ν συµπεριλαµβανοµε΄νων των γεωµη΄λων.
1.4.
Οι προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς περι΄ τροποποι΄ησης του
α΄ρθρου 10 των οδηγιω΄ν 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και
66/403/ΕΟΚ αφορου΄ν τη συσκευασι΄α και την εµπορι΄α πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων.
1.5.
Ο πρωταρχικο΄ς στο΄χος της προ΄τασης ΄εγκειται στο να
επιτραπει΄ η παρε΄κκλιση απο΄ τις ισχυ΄ουσες διατα΄ξεις των α΄ρθρων 8,
9 και 10 των οδηγιω΄ν 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και
66/403/ΕΟΚ που διε΄πουν τη συσκευασι΄α και τη ση΄µανση. Η
παρε΄κκλιση αυτη΄ θα καταστη΄σει δυνατη΄ την εµπορι΄α πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων χυ΄δην.
2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
2.1.

Εµπορι΄α σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην

2.1.1. Η εµπορι΄α σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην παρε΄χει συγκεκριµε΄να πλεονεκτη΄µατα στους παραγωγου΄ς και στους καλλιεργητε΄ς.
(1) ΕΕ 125, 11.7.1966, σ. 2298/66. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄ως απο΄ την οδηγι΄α 98/96/ΕΚ.
(2) ΕΕ 125, 11.7.1966, σ. 2309/66. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄ως απο΄ την οδηγι΄α 1999/54/ΕΚ.
(3) ΕΕ 125, 11.7.1966, σ. 2320/66. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄ως απο΄ την οδηγι΄α 1999/742/ΕΚ.

2.1.1.1. Μεταξυ΄ των αναγνωρισµε΄νων πλεονεκτηµα΄των
περιλαµβα΄νεται η µει΄ωση του κο΄στους συσκευασι΄ας, καθω΄ς και η
βελτι΄ωση της αποδοτικο΄τητας.
2.1.1.2. Αξι΄ζει, επι΄σης, να σηµειωθει΄το περιβαλλοντικο΄ ο΄φελος
που προκυ΄πτει απο΄ τον περιορισµο΄ των απορριµµα΄των συσκευασι΄ας.
2.1.1.3. Συνεπω΄ς, οι παραγωγοι΄ που κα΄νουν χρη΄ση της εµπορι΄ας πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων χυ΄δην µπορου΄ν να επωφεληθου΄ν
των εν λο΄γω πλεονεκτηµα΄των για τη µει΄ωση του κο΄στους.
Συνακο΄λουθα, οι παραγωγοι΄ οι οποι΄οι δεν καταφευ΄γουν στην
εµπορι΄α χυ΄δην ενδε΄χεται να βρεθου΄ν σε µειονεκτικη΄ θε΄ση απο΄
πλευρα΄ς κο΄στους. Ως εκ του΄του, οι µεγαλυ΄τεροι καλλιεργητε΄ς των
κρατω΄ν µελω΄ν — οι οποι΄οι τυγχα΄νουν παρε΄κκλισης δυνα΄µει
των προτεινοµε΄νων αλλαγω΄ν — αποκτου΄ν δυνατο΄τητα χρη΄σεως
πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων χυ΄δην µε ανταγωνιστικο΄ πλεονε΄κτηµα.

2.2.

'Ελεγχος της ποιο΄τητας

2.2.1. Οι κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που διε΄πουν την παραγωγη΄
πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων ελε΄γχουν την ποιο΄τητα των σπο΄ρων που
συσκευα΄ζονται προς εµπορι΄α απο΄ πλευρα΄ς καθαρο΄τητας των
σπο΄ρων, γνησιο΄τητας της ποικιλι΄ας, βλαστικη΄ς ικανο΄τητας και
υγει΄ας των φυτω΄ν και ει΄ναι κεφαλαιω΄δους σηµασι΄ας για την
επιτυχι΄α οποιουδη΄ποτε Πρωτοκο΄λλου Πιστοποι΄ησης.
2.2.2. Η φυτικη΄ παραγωγη΄ και τα κριτη΄ρια ελε΄γχου της
ποιο΄τητας για την παραγωγη΄ σπο΄ρων οι οποι΄οι θα συσκευασθου΄ν
και σηµανθου΄ν ως βασικοι΄ σπο΄ροι, πιστοποιηµε΄νοι σπο΄ροι και
εµπορικοι΄ σπο΄ροι ορι΄ζονται στα α΄ρθρα 2 ΄εως 7 των οδηγιω΄ν
66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ. Οι εν λο΄γω οδηγι΄ες
παραµε΄νουν αµετα΄βλητες.
2.2.3. Το α΄ρθρο 8 των οδηγιω
΄ ν 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ
και 66/403/ΕΟΚ ορι΄ζει ο΄τι οι συσκευασι΄ες πρε΄πει να ει΄ναι επαρκω΄ς
οµοιογενει΄ς, επι΄σηµα σφραγισµε΄νες και να φε΄ρουν ση΄µανση για
την εµπορι΄α. Η προτεινο΄µενη τροποποι΄ηση του α΄ρθρου 10 των εν
λο΄γω οδηγιω΄ν καθιστα΄ δυνατη΄ την απλοποι΄ηση του α΄ρθρου 8
προκειµε΄νου να επιτραπει΄ η δια΄θεση σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην.
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2.2.4. Στο πλαι΄σιο προσωρινη΄ς πειραµατικη΄ς προσπα΄θειας, η
οποι΄α ανελη΄φθη µεταξυ΄ του 1994 και του 2000 σε 6 κρα΄τη
µε΄λη (1), απεδει΄χθη ο΄τι η δια΄θεση σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην
υπο΄ συγκεκριµε΄νες συνθη΄κες δεν επηρεα΄ζει την ποιο΄τητα των
διατιθε΄µενων σπο΄ρων. Κατα΄ τα πειρα΄µατα αυτα΄, οι συσκευασι΄ες
των σπο΄ρων που επρο΄κειτο να τεθου΄ν σε εµπορι΄α πιστοποιη΄θηκαν
δεο΄ντως συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις των οδηγιω΄ν 66/401/ΕΟΚ,
66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ. Οι συσκευασι΄ες που χρησιµοποιη΄θηκαν για τη δια΄θεση των σπο΄ρων στον τελικο΄ καταναλωτη΄
υπο΄κειντο σε δειγµατοληψι΄α και εν συνεχει΄α σφραγι΄ζονταν.
2.3.
2.3.1.

∆ιασφα΄λιση της ποιο΄τητας
Σ υ σ κ ε υ α σ ΄α
ι κ α ι σ φ ρ α΄ γ ι σ µ α

2.3.1.1. Η συσκευασι΄α, το σφρα΄γισµα και η ση΄µανση µι΄ας
σποροµερι΄δας αποτελου΄ν σηµαντικο΄ µηχανισµο΄ για τον ΄ελεγχο της
γνησιο΄τητας µιας διατιθε΄µενης σποροµερι΄δας η΄ παρτι΄δας, καθω΄ς
και για την αρτιο΄τητα του συστη΄µατος πιστοποι΄ησης, µε στο΄χο
την αποφυγη΄ οποιασδη΄ποτε εκου΄σιας η΄ ακου΄σιας παρε΄µβασης
κατα΄ τη διαδικασι΄α πιστοποι΄ησης πριν απο΄ τη δια΄θεση στον τελικο΄
καταναλωτη΄.
2.3.1.2. Στα α΄ρθρα 8, 9 και 10 των οδηγιω΄ν 66/401/ΕΟΚ,
66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ προβλε΄πεται ο΄τι οι συσκευασι΄ες
που προορι΄ζονται για εµπορι΄α σφραγι΄ζονται και σηµαι΄νονται κατα΄
τρο΄πο ω΄στε να µην υπα΄ρχει δυνατο΄τητα παραποι΄ησης και φε΄ρουν
ετικε΄τα η οποι΄α στερεω΄νεται επα΄νω στη συσκευασι΄α µε συ΄στηµα
επιση΄µου σφραγι΄σεως. Οποιαδη΄ποτε αλλαγη΄ επ' αυτου΄ θα ει΄χε
επιπτω΄σεις στην υγει΄α των φυτω΄ν και στην ανιχνευσιµο΄τητα και θα
΄επληττε τελικω΄ς την αξιοπιστι΄α του Συστη΄µατος Πιστοποι΄ησης
Σπο΄ρων.
2.4.

΄ν
Εµπιστοσυ΄νη των καταναλωτω

Η εµπιστοσυ΄νη των καταναλωτω΄ν δεν θα πρε΄πει να επηρεαστει΄
εφο΄σον οι σπο΄ροι προς σπορα΄ χυ΄δην συσκευα΄ζονται, σφραγι΄ζονται
και σηµαι΄νονται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις των α΄ρθρων 9 και 10
των οδηγιω΄ν 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ.
2.5.

Υγει΄α των φυτω
΄ν

Το τελικο΄ δει΄γµα µπορει΄ να αποτελε΄σει εγγυ΄ηση για την ποιο΄τητα
της δια΄θεσης σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην απο΄ πλευρα΄ς γνησιο΄τητας
της ποικιλι΄ας, καθαρο΄τητας των σπο΄ρων και βλαστικη΄ς ικανο΄τητας,
ενω΄ το ΄διο
ι
ισχυ΄ει και για οποιαδη΄ποτε διαδικασι΄α πιστοποι΄ησης
των καλλιεργειω΄ν που πραγµατοποιου΄νται κα΄νοντας χρη΄ση των
διατεθε΄ντων σπο΄ρων.
2.6.

3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις
3.1.
∆εδοµε΄νου ο΄τι το σχετικο΄ πλεονε΄κτηµα παραχωρει΄ται κατα΄
παρε΄κκλιση σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος µε οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου, θα
µπορου΄σε να υποστηριχθει΄ ο΄τι η εφαρµογη΄ της παρε΄κκλισης
προσφε΄ρει ΄ενα αθε΄µιτο εµπορικο΄ πλεονε΄κτηµα σε ορισµε΄νους
παραγωγου΄ς του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους.
3.1.1. Παρο΄τι ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να αιτηθου΄ν την
παραχω΄ρηση παρε΄κκλισης, εντου΄τοις το ποσοστο΄ των παραγωγω΄ν
ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους οι οποι΄οι µπορου΄ν να επωφεληθου΄ν απο΄ την
εµπορι΄α χυ΄δην ποικι΄λλει σηµαντικα΄ απο΄ το ΄ενα κρα΄τος στο
α΄λλο. Κατα΄ συνε΄πεια, το ανταγωνιστικο΄ πλεονε΄κτηµα ενδε΄χεται να
παραχωρηθει΄ εξ αβλεψι΄ας σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος µε γνω΄µονα τις
δυνατο΄τητε΄ς του ο΄σον αφορα΄ την εµπορι΄α σπο΄ρων προς σπορα΄
χυ΄δην. Του΄το θα εξαρτηθει΄ απο΄ την ΄εκταση της εµπορι΄ας σπο΄ρων
προς σπορα΄ χυ΄δην µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν. ∆εν καθι΄σταται σαφε΄ς
εα΄ν µε την εν λο΄γω παρε΄κκλιση παρε΄χεται η δυνατο΄τητα σε ΄εναν
παραγωγο΄ κα΄ποιου κρα΄τους µε΄λους να διαθε΄τει σπο΄ρους προς
σπορα΄ χυ΄δην σε τελικο΄ καταναλωτη΄ α΄λλου κρα΄τους µε΄λους. Σε
αυτη΄ την περι΄πτωση, η ΟΚΕ καλει΄την Επιτροπη΄ να διασαφηνι΄σει εα΄ν
απαιτει΄ται να διαθε΄τουν παρε΄κκλιση αµφο΄τερα τα ενδιαφερο΄µενα
κρα΄τη µε΄λη.
3.2.
Στο α΄ρθρο 8 δεν γι΄νεται µνει΄α στο µε΄γεθος της σποροµερι΄δας που συσκευα΄ζεται προς εµπορι΄α. Εξα΄λλου, πε΄ραν της
επιβεβληµε΄νης οµοιογε΄νειας των σποροµερι΄δων, δεν υφι΄στανται
λο΄γοι απο΄ πλευρα΄ς βιολογι΄ας η΄ φυσιολογι΄ας οι οποι΄οι να
συνηγορου΄ν υπε΄ρ ενο΄ς συγκεκριµε΄νου µεγε΄θους µι΄ας συσκευασµε΄νης σποροµερι΄δας.
3.2.1. Το µε΄γεθος µιας συσκευασµε΄νης σποροµερι΄δας η΄ παρτι΄δας προς σφρα΄γιση δεν θεωρει΄ται ο΄τι επηρεα΄ζει ου΄τε τους
µολυσµατικου΄ς παρα΄γοντες που εµπεριε΄χονται σε αυτη΄ν ου΄τε το
επι΄πεδο της καθαρο΄τητας και της γνησιο΄τητας της ποικιλι΄ας των
σπο΄ρων, δεδοµε΄νου ο΄τι ο΄λα τα ανωτε΄ρω διε΄πονται απο΄ διαδικασι΄ες
ελε΄γχου της ποιο΄τητας πριν αλλα΄ και κατα΄ τη συσκευασι΄α.
3.2.2. Το µε΄γεθος µιας συσκευασµε΄νης σποροµερι΄δας η΄ παρτι΄δας προς σφρα΄γιση δεν πιστευ΄εται ο΄τι µπορει΄ να διαφοροποιη΄σει
το ενδεχο΄µενο αλλοι΄ωσης των σπο΄ρων, υπο΄ την προϋπο΄θεση
ο΄τι το συσκευασµε΄νο εµπο΄ρευµα φυλα΄σσεται συ΄µφωνα µε τις
ενδεδειγµε΄νες προδιαγραφε΄ς αποθη΄κευσης και στο κατα΄λληλο
περιβα΄λλον για τη συγκεκριµε΄νη κατηγορι΄α σπο΄ρων.
3.3.
Η ΟΚΕ κρι΄νει αναγκαι΄ο να διευκρινισθει΄ περαιτε΄ρω κατα΄
ποι΄ον τρο΄πο ΄ενα απλοποιηµε΄νο συ΄στηµα — στο πλαι΄σιο του
οποι΄ου το συσκευασµε΄νο εµπο΄ρευµα χυ΄δην ενδε΄χεται να µην
σφραγι΄ζεται — µπορει΄ να εγγυηθει΄ τη γνησιο΄τητα των πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων κατα΄ την παρα΄δοση του φορτι΄ου.

Ανιχνευσιµο΄τητα

Η επι΄σηµη σφρα΄γιση της ετικε΄τας που φε΄ρει η συσκευασι΄α των
σπο΄ρων προς εµπορι΄α, ο΄πως προβλε΄πεται δυνα΄µει του α΄ρθρου 10
των οδηγιω΄ν 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ, συνε΄βαλε στην καθιε΄ρωση εναργου΄ς και ανιχνευ΄σιµου πρωτοκο΄λλου.
( 1)

17.9.2001

'Εκθεση για την Προσωρινη΄ Πειραµατικη΄ Προσπα΄θεια σχετικα΄ µε τη
δια΄θεση σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην στον τελικο΄ καταναλωτη΄ (Απο΄φαση
της Επιτροπη΄ς 94/650/ΕΟΚ, 9 Σεπτεµβρι΄ου 1994).

3.3.1. Για την αντιµετω΄πιση του ζητη΄µατος αυτου΄, στο
α΄ρθρο 2(ε) της πειραµατικη΄ς δοκιµη΄ς προβλε΄πεται η πραγµατοποι΄ηση µι΄ας τελευται΄ας δειγµατοληψι΄ας στη συσκευασι΄α που
περιε΄ρχεται στον τελικο΄ καταναλωτη΄.
3.3.1.1. Πρα΄γµατι, συ΄µφωνα µε τη δια΄ταξη αυτη΄, η τελευται΄α
δειγµατοληψι΄α και η σφρα΄γιση των παρτι΄δων αναβα΄λλεται για
µετα΄ την παραλαβη΄ απο΄ τον τελικο΄ καταναλωτη΄ (παρο΄τι η τελικη΄
πιστοποι΄ηση πραγµατοποιει΄ται πριν απο΄ την παρα΄δοση).

17.9.2001
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3.3.1.2. Το καθεστω΄ς της τελευται΄ας δειγµατοληψι΄ας δεν
ει΄ναι σαφε΄ς σε περι΄πτωση που ανακυ΄ψει διαφορα΄ µεταξυ΄ της
δειγµατοληψι΄ας αυτη΄ς και της τελικη΄ς πιστοποι΄ησης πριν απο΄ την
παρα΄δοση. Σε περι΄πτωση απο΄κλισης θα πρε΄πει να υιοθετηθει΄
πρωτο΄κολλο για την επι΄λυση του ζητη΄µατος.
3.3.1.3. Οποιαδη΄ποτε παρεµβολη΄ ΄επειτα απο΄ την τελικη΄ πιστοποι΄ηση της παρτι΄δας χυ΄δην θα πρε΄πει να καθι΄σταται προφανη΄ς κατα΄
την τελευται΄α τυχαι΄α δειγµατοληψι΄α ΄επειτα απο΄ την παρα΄δοση. Η
ορθο΄τητα και η αξιοπιστι΄α της προαναφερθει΄σας τελευται΄ας
δειγµατοληψι΄ας απαιτει΄ται να εξασφαλι΄ζονται ακριβω΄ς ο΄πως συµβαι΄νει και πριν απο΄ τη σφρα΄γιση οποιασδη΄ποτε συµβατικη΄ς
συσκευασι΄ας για την εµπορι΄α πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων.
3.4.
Η απουσι΄α συγκεκριµε΄νων κριτηρι΄ων ο΄σον αφορα΄ την
υγιεινη΄, τη συσκευασι΄α και τη σφρα΄γιση των κιβωτι΄ων που
χρησιµοποιου΄νται για τη µεταφορα΄ σπο΄ρων χυ΄δην µπορει΄ να ΄εχει
επιπτω΄σεις στην υγει΄α των φυτω΄ν, δεδοµε΄νου ο΄τι τα κιβω΄τια
αυτα΄ ενδε΄χεται να ξαναχρησιµοποιηθου΄ν. Κρι΄νεται αναγκαι΄ο να
πιστοποιει΄ται, αφενο΄ς, ο΄τι τα κιβω΄τια δεν ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄
παθογο΄νους οργανισµου΄ς και, αφετε΄ρου, ο΄τι ει΄ναι κλεισµε΄να ΄ετσι
ω΄στε να αποκλει΄εται το ενδεχο΄µενο µο΄λυνσης του περιεχοµε΄νου
τους κατα΄ τη διαµετακο΄µιση΄ τους προς τον τελικο΄ καταναλωτη΄. Η
υπηρεσι΄α πιστοποι΄ησης πρε΄πει να ΄εχει τη βεβαιο΄τητα ο΄τι οι
πιστοποιηµε΄νοι σπο΄ροι που παραδι΄δονται χυ΄δην διαθε΄τουν ανα΄λογη πιστοποι΄ηση σε κα΄θε φυτοϋγειονοµικη΄ ετικε΄τα που σχετι΄ζεται
µε την ετικε΄τα παρα΄δοσης.
3.4.1. Μι΄α διαδικασι΄α η οποι΄α δεν επιβα΄λλει την υποχρε΄ωση
να τοποθετει΄ται επι΄σηµη ετικε΄τα σε ΄ενα εµπο΄ρευµα που παραδι΄δεται
χυ΄δην, προκειµε΄νου να µην υπα΄ρχει δυνατο΄τητα παραποι΄ησης,
ενδε΄χεται να προκαλε΄σει µει΄ωση της εµπιστοσυ΄νης και της ανιχνευσιµο΄τητας στο πλαι΄σιο του Συστη΄µατος Πιστοποι΄ησης, ιδι΄ως
στις περιπτω΄σεις κατα΄ τις οποι΄ες το εµπο΄ρευµα προς παρα΄δοση
χυ΄δην δεν ει΄ναι σφραγισµε΄νο.
3.5.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει µι΄α δια΄ταξη του α΄ρθρου 2(δ) της
πειραµατικη΄ς δοκιµη΄ς συ΄µφωνα µε την οποι΄α οι σπο΄ροι απαιτει΄ται
να διοχετευ΄ονται απευθει΄ας στον τελικο΄ καταναλωτη΄. Του΄το θα
συµβα΄λει σε περιορισµο΄ το΄σο του κινδυ΄νου εκου΄σιας η΄ ακου΄σιας
παρε΄µβασης στις παρτι΄δες ο΄σο και του ενδεχο΄µενου απρο΄βλεπτων
διαφορω΄ν.
3.5.1. Εντου΄τοις, η δια΄ταξη περι΄ απευθει΄ας διοχε΄τευσης στον
τελικο΄ καταναλωτη΄ καθω΄ς και η κοινοποι΄ηση της ποσο΄τητας των
σπο΄ρων που διατι΄θενται προς εµπορι΄α χυ΄δην στην αρµο΄δια
υπηρεσι΄α πιστοποι΄ησης, ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 2 της
πειραµατικη΄ς δοκιµη΄ς, παρε΄χουν ορισµε΄νες — αλλα΄ ο΄χι πλη΄ρεις —
εγγυη΄σεις ο΄σον αφορα΄ την πιστοποι΄ηση και την ανιχνευσιµο΄τητα.
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3.5.2. Απαιτει΄ται να διασαφηνισθει΄, αφενο΄ς, εα΄ν και κατα΄
πο΄σον ο τελικο΄ς καταναλωτη΄ς (γεωργο΄ς) ΄εχει δυνατο΄τητα µεταπω΄λησης των σπο΄ρων που παρε΄λαβε χυ΄δην και, αφετε΄ρου, εα΄ν ως
«τελικο΄ς καταναλωτη΄ς» νοει΄ται µο΄νον εκει΄νος ο οποι΄ος προβαι΄νει
στην καλλιε΄ργεια και τη συγκοµιδη΄ των παραδοθε΄ντων σπο΄ρων.
3.5.2.1. ∆εν καθι΄σταται σαφε΄ς εα΄ν περισσο΄τεροι του ενο΄ς
«τελικου΄ καταναλωτη΄» ΄εχουν δυνατο΄τητα παραλαβη΄ς σπο΄ρων απο΄
την ΄δια
ι
παρτι΄δα εµπορευ΄µατος χυ΄δην, γεγονο΄ς το οποι΄ο ΄εχει
επιπτω΄σεις το΄σο ως προς τη µετα΄δοση νο΄σων ο΄σο και ως προς την
ανιχνευσιµο΄τητα.
3.5.2.2.

Νοµικη΄ εγγυ΄ηση

Επιβα΄λλεται η δηµιουργι΄α σαφου΄ς νοµικου΄ καθεστω΄τος που θα
επιτρε΄πει στο «γεωργο΄», σε περι΄πτωση ζηµι΄ας που προε΄ρχεται απο΄
την κακη΄ ποιο΄τητα των σπο΄ρων η΄ το χειρισµο΄ τους, να γνωρι΄ζει µε
τρο΄πο αναµφι΄βολο ποιος ει΄ναι ο φορε΄ας που ει΄ναι υπευ΄θυνος για
τις ζηµιε΄ς που προκλη΄θηκαν, ει΄τε α΄µεσες ει΄τε λο΄γω διαφυγο΄ντος
κε΄ρδους, ω΄στε να δυ΄ναται να αποζηµιω
΄ νεται µε΄σω της δικαστικη΄ς
διαδικασι΄ας.
3.5.2.2.1.
Η επιχει΄ρηση που παρα΄γει σπο΄ρους ει΄ναι υπευ΄θυνη
για την πιστοποι΄ηση΄ τους, ει΄ναι η πρω΄τη του κυκλω΄µατος, πρε΄πει
να ει΄ναι πα΄ντοτε εκει΄νη απο΄ την οποι΄α ο γεωργο΄ς θα ΄εχει απαιτη΄σεις
βα΄σει δικαστικη΄ς διαδικασι΄ας, και ενδε΄χεται να ει΄ναι µε τη σειρα΄
της επι΄σης εκει΄νη που θα προσφυ΄γει δικαστικω΄ς εναντι΄ον των
α΄λλων επιχειρη΄σεων του κυκλω΄µατος.
4. Συµπερα΄σµατα
4.1.
Προϋπο΄θεση για την εµπιστοσυ΄νη του τελικου΄ καταναλωτη΄ ο΄σον αφορα΄ την ποιο΄τητα των σπο΄ρων που παραλαµβα΄νει
αποτελει΄ η διαβεβαι΄ωση ο΄τι οι παραδοθε΄ντες σπο΄ρων ΄εχουν
συσκευασθει΄ και σφραγισθει΄ επιση΄µως και φε΄ρουν ορθη΄ ση΄µανση.
Η παρα΄δοση σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄δην, χωρι΄ς συσκευασι΄α και
σφρα΄γιση, ενδε΄χεται να οδηγη΄σει σε ΄ενα λιγο΄τερο ασφαλε΄ς
Πρωτο΄κολλο Πιστοποι΄ησης.
4.2.
Τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να ει΄ναι απολυ΄τως βε΄βαια ο΄τι η
απλοποι΄ηση της συσκευασι΄ας και της εµπορι΄ας σπο΄ρων προς
σπορα΄ δεν θα επιφε΄ρει µει΄ωση της εµπιστοσυ΄νης των παραγωγω΄ν
΄εναντι του Συστη΄µατος Πιστοποι΄ησης Σπο΄ρων, αφενο΄ς, και ο΄τι
δεν θα προσφε΄ρει ανταγωνιστικο΄ πλεονε΄κτηµα σε ορισµε΄νους
παραγωγου΄ς, αφετε΄ρου. Επιπλε΄ον, επιβα΄λλεται η εναρµο΄νιση των
σχετικω΄ν µε΄τρων µε τις διατα΄ξεις που διε΄πουν τις διεθνει΄ς εµπορικε΄ς
συναλλαγε΄ς για την εµπορι΄α πιστοποιηµε΄νων σπο΄ρων.
4.3.
Εν κατακλει΄δι, και λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των παρατηρη΄σεων που διατυπω΄θηκαν ανωτε΄ρω, η ΟΚΕ προτι΄θεται να υποστηρι΄ξει την παρου΄σα προ΄ταση της Επιτροπη΄ς.

Βρυξε΄λλες, 12 Ιουλι΄ου 2001.
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 σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση κανονισµου΄ για
΄ν
τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ που εφαρµο΄ζεται στον γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
Κοινοτη΄των»
(2001/C 260/08)
Στις 30 Νοεµβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 23, παρα΄γραφος 3 του Εσωτερικου΄
Κανονισµου΄ της, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να προβει΄ στην κατα΄ρτιση γνωµοδο΄τησης
σχετικα΄ µε 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 26 Ιουνι΄ου 2001, µε βα΄ση
εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. J. Bento Gonçalves.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε (οµο΄φωνα) µε 108 ψη΄φους υπε΄ρ, 0 ψη΄φους κατα΄ και 5 αποχε΄ς, την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄

—

1.1.
Οι εργασι΄ες στους κο΄λπους της ΟΚΕ βασι΄σθηκαν σε
δια΄φορα ΄εγγραφα, εκτο΄ς του ισχυ΄οντος δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ (1), και ιδιαι΄τερα στα ακο΄λουθα:

στη γνωµοδο΄τηση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (αριθ. 2/2001 της 8ης Μαρτι΄ου 2001) µε
αντικει΄µενο την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (3), που συνοδευ΄εται
απο΄ ΄ενα συγκριτικο΄ πλαι΄σιο που βασι΄σθηκε στις προτα΄σεις
της Επιτροπη΄ς και του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου·

—

στο ΄εγγραφο εργασι΄ας της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την επαναδιατυ΄πωση του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ (4).

—

στις δεκαπε΄ντε επιµε΄ρους τροποποιη΄σεις που πραγµατοποιη΄θηκαν µετα΄ το 1977 στον δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ που
εφαρµο΄ζεται στον προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των (2)·

—

στις θεσµικε΄ς τροποποιη΄σεις που επε΄φεραν οι Συνθη΄κες του
Μα΄αστριχτ και του 'Αµστερνταµ·

—

στη γνωµοδο΄τηση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (αριθ. 4/97 της 10ης Ιουλι΄ου 1997) µε
αντικει΄µενο την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς της 26ης Ιουλι΄ου
1996·

1.2.
Η ανα΄λυση ο΄λων των προαναφερθε΄ντων εγγρα΄φων τεχνικου΄
και νοµικου΄ χαρακτη΄ρα ει΄χε ως αποτε΄λεσµα την διατυ΄πωση ορισµε΄νων παρατηρη΄σεων και κοινω΄ν ανησυχιω΄ν, που αφορου΄ν κυρι΄ως:
—

την ανα΄γκη επι΄δειξης µεγαλυ΄τερης πειθαρχι΄ας και αυστηρο΄τητας κατα΄ την εφαρµογη΄ των κανο΄νων που ισχυ΄ουν κατα΄ την
εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄, ω΄στε να αποφευχθει΄ η΄ να
περιορισθει΄ στο ελα΄χιστο οιαδη΄ποτε παρε΄κκλιση απο΄ τις
8 βασικε΄ς αρχε΄ς στις οποι΄ες βασι΄ζεται το δι΄καιο του
προϋπολογισµου΄·

—

την ανα΄γκη επι΄δειξης µεγαλυ΄τερης σαφη΄νειας και πειθαρχι΄ας
κατα΄ την ετη΄σια παρουσι΄αση των λογαριασµω΄ν, ο΄πως προβλε΄πεται α΄λλωστε απο΄ το Με΄ρος Ι, Τι΄τλος VI του κανονισµου΄,
προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ η διαφα΄νεια, η αξιοπιστι΄α και η
συγκρισιµο΄τητα των στοιχει΄ων των διαφο΄ρων οικονοµικω΄ν
ετω΄ν. Κατα΄ τον τρο΄πο αυτο΄ θα καταστει΄δυνατη΄ και θα διευκολυνθει΄ η πραγµατοποι΄ηση των ελε΄γχων εκ µε΄ρους των αρµο΄διων αρχω΄ν·

—

τη θε΄σπιση των µηχανισµω΄ν εκει΄νων που θα διευκολυ΄νουν
το΄σο την επαλη΄θευση των εγγρα΄φων ο΄σο και τον εντοπισµο΄
των υπευθυ΄νων για τη χορη΄γηση των εγκρι΄σεων και την εκτε΄λεση των σχετικω΄ν πιστω
΄ σεων, µε στο΄χο την ικανοποι΄ηση ο΄λων
των κανονιστικω΄ν απαιτη΄σεων. Η επι΄τευξη του εν λο΄γω στο΄χου
θα συµβα΄λει στην ενι΄σχυση του ρο΄λου των ελεγκτικω΄ν αρχω΄ν
µε αποτε΄λεσµα να υπα΄ρξει σηµαντικη΄ βελτι΄ωση της διαφα΄νειας.

( 1)

ΕΕ L 356 της 31.12.1997, σ. 1.
(2) Κανονισµο΄ς ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ αριθ. 1252/79, του Συµβουλι΄ου, της
25.6.1979 — ΕΕ L 160 της 28.06.1979, σ. 1· κανονισµο΄ς ΕΚ,
ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ αριθ. 1176/80, της 16.12.1980 — ΕΕ L 345 της
20.12.1980, σ. 23· κανονισµο΄ς ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ αριθ. 1600/88, του
Συµβουλι΄ου, της 07.6.1988 — ΕΕ L 143 της 10.6.1988, σ. 1·
κανονισµο΄ς ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ αριθ. 2049/88, του Συµβουλι΄ου, της
24.6.1988 — ΕΕ L 185 της 15.07.1988, σ. 3· κανονισµο΄ς ΕΚ,
ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ αριθ. 610/90, του Συµβουλι΄ου, της 13.3.1990 – ΕΕ
L 70 της 16.3.1990, σ. 1· κανονισµο΄ς ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ
αριθ. 1923/94, του Συµβουλι΄ου, της 25.7.1994 — ΕΕ L 198 της
30.7.1994, σ. 4· κανονισµο΄ς ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ αριθ. 2730/94, του
Συµβουλι΄ου, της 31.10.1994 — ΕΕ L 293 της 12.11.1994, σ. 7·
κανονισµο΄ς ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ αριθ. 2333/95, του Συµβουλι΄ου, της
18.9.1995 — ΕΕ L 240 της 7.10.1995, σ. 1· κανονισµο΄ς ΕΚ, ΕΚΑΧ,
ΕΚΑΕ αριθ. 2334/95, του Συµβουλι΄ου, της 18.9.1995 — ΕΕ L 240
της 7.10.1995, σ. 9· κανονισµο΄ς ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ αριθ. 2335/95,
του Συµβουλι΄ου, της 18.9.1995 — ΕΕ L 240 της 7.10.1995, σ. 12·
κανονισµο΄ς ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ αριθ. 2444/97, του Συµβουλι΄ου, της
22.9.1997 — ΕΕ L 340 της 11.12.1997, σ. 1· κανονισµο΄ς ΕΚ,
ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ αριθ. 2548/98, του Συµβουλι΄ου, της 23.11.1998 —
ΕΕ L 320 της 28.11.1998, σ. 1· κανονισµο΄ς ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ
αριθ. 2779/98, του Συµβουλι΄ου, της 17.12.1998 — ΕΕ L 347 της
23.12.1998, σ. 3·κανονισµο΄ς ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ αριθ. 2673/1999,
του Συµβουλι΄ου, της 13.12.1999 — ΕΕ L 326 της 18.12.1999,
σ. 1· κανονισµο΄ς ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ αριθ. 762/2001, του Συµβουλι΄ου,
της 09.4.2001 — ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1.

1.3.
Στις 26 Ιουλι΄ου 2000 η Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των παρουσι΄ασε µι΄α προ΄ταση κανονισµου΄ µε την οποι΄α
επαναδιατυπω΄νεται πλη΄ρως ο ισχυ΄ων δηµοσιονοµικο΄ς κανονισµο΄ς.
Η εν λο΄γω προ΄ταση εντα΄σσεται στο πλαι΄σιο των προσπαθειω΄ν
για τον εκσυγχρονισµο΄ και την απλοποι΄ηση των διοικητικω΄ν
διαδικασιω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.
(3) COM(2000) 461 τελικο΄.
(4) SEC(98) 1228 τελικο΄, της 22ας Ιουλι΄ου 1998.
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1.3.1. Κατα΄ συνε΄πεια αντικει΄µενο της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης
αποτελει΄η προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου που ΄εχει υποβα΄λλει η Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε την αναθεω΄ρηση του δηµοσιονοµικου΄
κανονισµου΄ που εφαρµο΄ζεται στον γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των
Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (1).
2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ για τον δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄
2.1.
'Οπως ΄εχει αναφερθει΄ ο ισχυ΄ων δηµοσιονοµικο΄ς κανονισµο΄ς υιοθετη΄θηκε στις 21 ∆εκεµβρι΄ου 1977. 'Εκτοτε υπε΄στη
15 τροποποιη΄σεις που αφορου΄σαν ορισµε΄να επιµε΄ρους ζητη΄µατα
και αποσκοπου΄σαν στην επι΄τευξη των τριω΄ν ακο΄λουθων στο΄χων:
—

τη διασφα΄λιση της επι΄δειξης µεγαλυ΄τερης πειθαρχι΄ας και
αυστηρο΄τητας κατα΄ την εφαρµογη΄ των κανο΄νων σχετικα΄ µε
τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση της Κοινο΄τητας·

—

την αντιµετω΄πιση των µεταβολω΄ν που ΄ελαβαν χω΄ρα στο
εσωτερικο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των µε τις διαδοχικε΄ς
διευρυ΄νσεις που πραγµατοποιη΄θηκαν µε σκοπο΄ να ληφθει΄
η νε΄α οικονοµικη΄ και οικονοµικη΄ πραγµατικο΄τητα που
διαµορφω΄θηκε·

—

τη συνεκτι΄µηση των θεσµικω΄ν µεταβολω΄ν που ΄εγιναν κατα΄
κυ΄ριο λο΄γο µε τις Συνθη΄κες του Μα΄αστριχτ και του 'Αµστερνταµ.

2.1.1. 'Οπως αναφε΄ρει το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των στη γνωµοδο΄τηση΄ του (2), οι εν λο΄γω 15 τροποποιη΄σεις ει΄χαν ως αποτε΄λεσµα να περιορισθει΄ ακο΄µη περισσο΄τερο η
συνοχη΄ του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ ο οποι΄ο η΄δη παρουσι΄αζε
ορισµε΄νες αδυναµι΄ες «που οφει΄λονταν στην συνυ΄παρξη διαφορετικω΄ν καθεστω΄των».
2.2.
Αυτο΄ς ει΄ναι και ο λο΄γος για τον οποι΄ο παρουσια΄ζεται
ση΄µερα ο΄χι ΄ενα συ΄νολο (ανεξα΄ρτητα απο΄ την ΄εκταση που ΄εχει) νε΄ων
επιµε΄ρους τροποποιη΄σεων αλλα΄ µι΄α προ΄ταση πλη΄ρους αναθεω΄ρησης του κανονισµου΄.
2.3.
Η πραγµατοποι΄ηση της συνολικη΄ς αναθεω΄ρησης θα επιτρε΄ψει τη βελτι΄ωση του εν λο΄γω σηµαντικου΄ µηχανισµου΄ δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης των Κοινοτη΄των, ιδιαι΄τερα σε ορισµε΄νους τοµει΄ς
στους οποι΄ους η βελτι΄ωση της κατα΄στασης ει΄ναι απαραι΄τητη.
Ορισµε΄νοι απο΄ τους επιδιωκο΄µενους στο΄χους, χωρι΄ς η παρουσι΄αση
τους να ει΄ναι εξαντλητικη΄, ει΄ναι οι ακο΄λουθοι:
—

η απλοποι΄ηση των κανο΄νων που εφαρµο΄ζονται στο πλαι΄σιο
της δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης των Κοινοτη΄των, χωρι΄ς να
λησµονει΄τε η ανα΄γκη σεβασµου΄ των αρχω΄ν της πειθαρχι΄ας
και της διαφα΄νειας·

—

η επανεξε΄ταση της ονοµατολογι΄ας του προϋπολογισµου΄, µε
σκοπο΄ τον ακριβε΄στερο καθορισµο΄ ορισµε΄νων ο΄ρων, οι
οποι΄οι παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι περιλαµβα΄νονται στον ισχυ΄οντα
δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ δεν αποσαφηνι΄σθηκαν ποτε΄·

—

η κατα΄ργηση ο΄ρων και εκφρα΄σεων, οι οποι΄οι χρησιµοποιου΄µενοι συχνα΄ στο κει΄µενο ακο΄µη και σε περιπτω΄σεις που δεν
αφορου΄ν την παραχω΄ρηση παρεκκλι΄σεων σε σχε΄ση µε τις
ισχυ΄ουσες αρχε΄ς, προκαλου΄ν συ΄γχυση και ενισχυ΄ουν τη
νοµικη΄ αβεβαιο΄τητα, ο΄πως π.χ., µεταξυ΄ α΄λλων, οι ο΄ροι
«ενδεχοµε΄νως», «κατ' αρχη΄ν», «εα΄ν συντρε΄χει λο΄γος».

(1) COM(2000) 461 τελικο΄ της 17.10.2000.
(2) Γνωµοδο΄τηση αριθ. 4/97 της 10.7.1997 — ΕΕ C 57 της 23.02.1998,
σ. 1.

—
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η θε΄σπιση µι΄ας συνολικα΄ ιεραρχηµε΄νης νοµοθεσι΄ας στον
τοµε΄α της δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης, ω΄στε ο µεν δηµοσιονοµικο΄ς κανονισµο΄ς να καθορι΄ζει τους βασικου΄ς κανο΄νες και
τις αρχε΄ς οι δε επιµε΄ρους κανονισµοι΄ να καθορι΄ζουν ει΄τε τις
διαδικασι΄ες εκτε΄λεσης ει΄τε τους κανο΄νες εφαρµογη΄ς καθω΄ς
και α΄λλες σχετικε΄ς λεπτοµε΄ρειες.

2.4.
Η Επιτροπη΄ επισηµαι΄νει ο΄τι η αναθεω΄ρηση του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ αποσκοπει΄ στην επι΄τευξη των ακο΄λουθων
βασικω΄ν στο΄χων:
—

την απλοποι΄ηση (καθω΄ς και την ενοποι΄ηση, λαµβα΄νοντας
υπο΄ψη τις 15 τροποποιη΄σεις που πραγµατοποιη΄θηκαν µετα΄
το 1977, τους επιµε΄ρους µηχανισµου΄ς που θεσπι΄σθηκαν εν
τω µεταξυ΄ καθω΄ς και τους οδηγου΄ς και τους τοµεακου΄ς
κανονισµου΄ς που ισχυ΄ουν για τα ∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α).
Ταυτο΄χρονα µε την απλοποι΄ηση των διαδικασιω΄ν επιδιω΄κεται
και η ενι΄σχυση της νοµιµο΄τητας του εγγρα΄φου το οποι΄ο για
το λο΄γο αυτο΄ χωρι΄ζεται σε τρι΄α µε΄ρη: το πρω΄το αφορα΄ τις
κοινε΄ς διατα΄ξεις, το δευ΄τερο τις ειδικε΄ς διατα΄ξεις, που
αφορου΄ν κυρι΄ως εξαιρε΄σεις απο΄ την εφαρµογη΄ του κοινου΄
δικαι΄ου που ισχυ΄ουν για ορισµε΄νες πολυ΄ ειδικε΄ς περιπτω΄σεις,
και το τρι΄το τις µεταβατικε΄ς και τελικε΄ς διατα΄ξεις.

—

τον εκσυγχρονισµο΄ της δια΄ρθρωσης του προϋπολογισµου΄
µε΄σω της προσαρµογη΄ς του σε ΄ενα προ΄τυπο διαχει΄ρισης
που βασι΄ζεται στη διαχει΄ριση ανα΄ τοµε΄α δραστηριο΄τητας
προκειµε΄νου να καταστει΄ δυνατο΄ς ο σαφη΄ς καθορισµο΄ς
των δαπανω΄ν που απαιτου΄νται για την επι΄τευξη του κα΄θε
πολιτικου΄ στο΄χου η΄ για την ανα΄ληψη της κα΄θε δραστηριο΄τητας.

—

τη διασφα΄λιση της δηµοσιονοµικη΄ς πειθαρχι΄ας, η οποι΄α κατα΄
την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς µπορει΄ να επιτευχθει΄ µε την
αποσαφη΄νιση των οκτω΄ αρχω΄ν που διε΄πουν την εκτε΄λεση του
προϋπολογισµου΄, αλλα΄ και τις περιορισµε΄νες εξαιρε΄σεις που
προβλε΄πονται κατα΄ την εφαρµογη΄ των εν λο΄γω αρχω΄ν.

2.5.
Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει γενικα΄ ο΄τι η εξεταζο΄µενη προ΄ταση για
τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ ικανοποιει΄ τις απαιτη΄σεις
για την επι΄τευξη των εν λο΄γω µεγα΄λων στο΄χων.
2.6.
Λο΄γω της ΄εκτασης και του τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα της
προ΄τασης για το δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ στο πλαι΄σιο της
παρου΄σας γνωµοδο΄τησης δεν θα εξετασθει΄ διεξοδικα΄ το συ΄νολο
των προτεινοµε΄νων αλλα΄ η ΟΚΕ θα περιορισθει΄ στην εξε΄ταση
ορισµε΄νων α΄ρθρων τα οποι΄α ει΄τε ει΄ναι εντελω΄ς νε΄α ει΄τε συνιστου΄ν
σηµαντικη΄ τροποποι΄ηση των α΄ρθρων του ισχυ΄οντος δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄.
2.7.
Η αναθεω΄ρηση του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ αποτελει΄
΄ενα απο΄ τα σηµαντικο΄τερα νοµικα΄ εγχειρη΄µατα της παρου΄σας
Επιτροπη΄ς. Η ΟΚΕ ευελπιστει΄ ο΄τι δεν θα υπα΄ρξουν δυσκολι΄ες για
την εξασφα΄λιση της οµοφωνι΄ας που ει΄ναι απαραι΄τητη για την
΄εγκριση της προ΄τασης απο΄ το Συµβου΄λιο.
2.8.
Η ΟΚΕ ως αντιπροσωπευτικο΄ ο΄ργανο της οργανωµε΄νης
Κοινωνι΄ας των Πολιτω΄ν στην οποι΄α εκπροσωπου΄νται οι κοινωνικοι΄
εται΄ροι αλλα΄ και α΄λλες αντιπροσωπευτικε΄ς οργανω΄σεις διαφο΄ρων
συµφερο΄ντων ενδιαφε΄ρεται α΄µεσα για τη διασφα΄λιση της ορθη΄ς
και διαφανου΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης των Κοινοτη΄των ω΄στε
να εξασφαλισθει΄ η αριστοποι΄ηση της διαχει΄ρισης των πο΄ρων.
Τονι΄ζεται σχετικα΄ ο΄τι η ΟΚΕ αποτελει΄ε΄να απο΄ τα θεσµικα΄ κοινοτικα΄
ο΄ργανα που εφαρµο΄ζει, στο πλαι΄σιο των δραστηριοτη΄των της,
πλη΄ρως το δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄.
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2.9.
Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι η εφαρµογη΄ της διαδικασι΄ας που
προ΄τεινε το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο και απε΄ρριψε η Επιτροπη΄, δηλαδη΄
η δηµιουργι΄α µι΄ας οµα΄δας εργασι΄ας υψηλου΄ επιπε΄δου, µε τη
συµµετοχη΄ εξωτερικω΄ν εµπειρογνωµο΄νων, µε στο΄χο τη διεξοδικη΄
εξε΄ταση του νε΄ου δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των θα παρουσι΄αζε σηµαντικα΄ πλεονεκτη΄µατα σε σχε΄ση µε
τη µε΄θοδο που τελικα΄ επιλε΄χθηκε. Το σηµαντικο΄τερο πλεονε΄κτηµα
θα η΄ταν η σηµαντικη΄ εξοικονο΄µηση χρο΄νου σε σχε΄ση µε το χρο΄νο
που χρεια΄σθηκε για την κατα΄ρτιση της τελικη΄ς µορφη΄ς της
παρου΄σας προ΄τασης κανονισµου΄.
2.10. Λο΄γω το΄σο της εννοιολογικη΄ς σηµασι΄ας τους ο΄σο και
της σηµασι΄ας τους για τη διαµο΄ρφωση µι΄ας δηµοσιονοµικη΄ς
φιλοσοφι΄ας, οι αρχε΄ς στις οποι΄ες βασι΄ζεται το δι΄καιο του προϋπολογισµου΄ εξετα΄ζονται ξεχωριστα΄.

3. Οι αρχε΄ς στις οποι΄ες βασι΄ζεται το δι΄καιο του προϋπολογισµου΄
3.1.
Το α΄ρθρο 2 της προ΄τασης για τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄
κανονισµου΄ καθορι΄ζει τις οκτω΄ βασικε΄ς αρχε΄ς που διε΄πουν το
δι΄καιο του προϋπολογισµου΄:
—

η αρχη΄ της ενο΄τητας του προϋπολογισµου΄·

—

η αρχη΄ της ετη΄σιας δια΄ρκειας·

—

η αρχη΄ της ισοσκε΄λισης εσο΄δων και εξο΄δων·

—

η αρχη΄ της ενιαι΄ας νοµισµατικη΄ς µονα΄δας·

—

η αρχη΄ της καθολικο΄τητας·

—

η αρχη΄ της ειδικο΄τητας·

—

η αρχη΄ της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης·

—

η αρχη΄ της διαφα΄νειας.

3.2.
Οι πρω΄τες επτα΄ αρχε΄ς προβλε΄πονται απο΄ τη Συνθη΄κη περι΄
ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας.
3.2.1. Η αρχη΄ της ενο΄τητας του προϋπολογισµου΄ αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 268 που προβλε΄πει ο΄τι:
«'Ολα τα ΄εσοδα και τα ΄εξοδα της Κοινο΄τητας, περιλαµβανοµε΄νων και εκει΄νων που αφορου΄ν το Ευρωπαϊκο΄ Κοινωνικο΄ Ταµει΄ο,
πρε΄πει να προβλε΄πονται για κα΄θε οικονοµικο΄ ΄ετος και να
εγγρα΄φονται στον προϋπολογισµο΄.»
3.2.1.1. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ως ιδιαι΄τερα θετικο΄ ο΄τι στο πλαι΄σιο της
παρου΄σας προ΄τασης προτει΄νονται µε στο΄χο την επιβεβαι΄ωση της
εφαρµογη΄ς της αρχη΄ς της ενο΄τητας τα ακο΄λουθα:
—

η κατα΄ργηση των αµφιλεγο΄µενων αρνητικω΄ν ποσω΄ν (εσο΄δων
και δαπανω΄ν)·

—

η συνεκτι΄µηση στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του δηµοσιονοµικου΄
κανονισµου΄ των δαπανω΄ν της Κοινη΄ς Εξωτερικη΄ς Πολιτικη΄ς
και Πολιτικη΄ς Ασφα΄λειας (ΚΕΠΠΑ) και της συνεργασι΄ας
στους τοµει΄ς της ∆ικαιοσυ΄νης και των Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων
(∆ΕΥ).
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3.2.2. Η αρχη΄ της ετη΄σιας δια΄ρκειας αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 271 που προβλε΄πει ο΄τι:
«Τα εγγεγραµµε΄να στον προϋπολογισµο΄ ΄εξοδα εγκρι΄νονται
για τη δια΄ρκεια ενο΄ς οικονοµικου΄ ΄ετους, εκτο΄ς αντιθε΄των
διατα΄ξεων του κανονισµου΄ που εκδι΄δεται κατεφαρµογη΄ του
α΄ρθρου 279».
3.2.2.1. 'Οσον αφορα΄ την εφαρµογη΄ της εν λο΄γω αρχη΄ς, η
ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει, ο΄πως αναφε΄ρει και η Επιτροπη΄, ο΄τι «συ΄µφωνα
µε τις βασικε΄ς διαχειριστικε΄ς απαιτη΄σεις δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να
προβλε΄πεται η υποχρεωτικη΄ χρησιµοποι΄ηση των πιστω΄σεων µε΄χρι
το τε΄λος του ΄ετους» (1). Για τον λο΄γο αυτο΄ αιτιολογου΄νται οι
εξαιρε΄σεις απο΄ την αρχη΄ της ετη΄σιας δια΄ρκειας που προβλε΄πονται
απο΄ την προ΄ταση για τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄:
—

η προ΄βλεψη «συµπληρωµατικη΄ς περιο΄δου» πε΄ραν του οικονοµικου΄ ΄ετους για τον καταλογισµο΄ των δαπανω΄ν του ΕΤΓΠΕΤµη΄µα Εγγυη΄σεων (µε΄χρι της 31ης Ιανουαρι΄ου του επο΄µενου
οικονοµικου΄ ΄ετους)

—

το καθεστω΄ς των µεταφορω΄ν των πιστω΄σεων µεταξυ΄ των ετω΄ν
(α΄ρθρο 8 της προ΄τασης) (2)

—

η διατη΄ρηση του καθεστω΄τος της ανασυ΄στασης των
πιστω΄σεων, τουλα΄χιστον ο΄σον αφορα΄ τα ∆ιαρθρωτικα΄
Ταµει΄α (3).

3.2.3. Η αρχη΄ της ισοσκε΄λισης εσο΄δων και εξο΄δων αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 268 που προβλε΄πει ο΄τι:
«Ο προϋπολογισµο΄ς πρε΄πει να ει΄ναι ισοσκελισµε΄νος ως προς
τα ΄εσοδα και τα ΄εξοδα».
3.2.4. Η αρχη΄ της ενιαι΄ας νοµισµατικη΄ς µονα΄δας αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 277 που προβλε΄πει ο΄τι:
«O προϋπολογισµο΄ς καταρτι΄ζεται σε λογιστικε΄ς µονα΄δες που
καθορι΄ζονται κατα΄ τις διατα΄ξεις του κανονισµου΄, ο οποι΄ος
εκδι΄δεται κατ εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 279.»
3.2.5. Η αρχη΄ της καθολικο΄τητας του προϋπολογισµου΄ αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 268 που προβλε΄πει ο΄τι:
«'Ολα τα ΄εσοδα και τα ΄εξοδα της Κοινο΄τητας, περιλαµβανοµε΄νων και εκει΄νων που αφορου΄ν το Ευρωπαϊκο΄ Κοινωνικο΄ Ταµει΄ο,
πρε΄πει να προβλε΄πονται για κα΄θε οικονοµικο΄ ΄ετος και να
εγγρα΄φονται στον προϋπολογισµο΄.»
3.2.5.1. Η προ΄ταση για τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ προβλε΄πει τη διατη΄ρηση της εξαι΄ρεσης απο΄ την εφαρµογη΄
της εν λο΄γω αρχη΄ς των εσο΄δων µε ειδικο΄ προορισµο΄ (α΄ρθρο 17), η
΄εκταση των οποι΄ων θα αυξηθει΄ λο΄γω της κατα΄ργησης των ειδικω΄ν
δαπανω΄ν.
(1) 'Εγγρ. Εργασι΄ας της Επιτροπη΄ς SEC(98) 1228 τελικο΄, της
22.07.1998.
(2) Στη γνωµοδο΄τηση΄ του αριθ. 2/2001 το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο αναφε΄ρει
ο΄τι θεωρει΄ ως περιττο΄ το εν λο΄γω καθεστω΄ς µεταφορα΄ς των πιστω
΄ σεων
διο΄τι «ο΄χι µο΄νον δεν επηρεα΄ζει παρα΄ ελα΄χιστα τη δηµοσιονοµικη΄
διαδικασι΄α αλλα΄ και καθιστα΄ ακο΄µη περισσο΄τερο περι΄πλοκα τα
συστη΄µατα λογιστικη΄ς διαχει΄ρισης.»
(3) Και σε αυτη΄ την περι΄πτωση το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο θεωρει΄ ο΄τι δεν
αιτιολογει΄ται η εφαρµογη΄ του εν λο΄γω καθεστω΄τος.
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3.2.5.2. 'Οσον αφορα΄ τη χρηµατοδο΄τηση της ΚΓΠ, το
Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο διατυ΄πωσε προ΄σφατα τις απο΄ψεις του σχετικα΄
µε το εν λο΄γω θε΄µα (1), επισηµαι΄νοντας ο΄τι τα γεωργικα΄ ΄εσοδα,
που µε΄χρι ση΄µερα θεωρου΄νταν ως αρνητικε΄ς δαπα΄νες, θα πρε΄πει να
θεωρου΄νται ο΄χι ως ΄εσοδα µε ειδικο΄ προορισµο΄ αλλα΄ ως γενικα΄
΄εσοδα, αναγνωρι΄ζοντας ο΄τι «µπορει΄ να υπα΄ρξουν περιπτω΄σεις,
εκτο΄ς απο΄ την περι΄πτωση του ΕΓΤΠΕ-Τµη΄µα Εγγυη΄σεων, κατα΄ τις
οποι΄ες συγκεκριµε΄να ειδικα΄ ΄εσοδα δι΄δουν τη δυνατο΄τητα στα
θεσµικα΄ ο΄ργανα να προβου΄ν στην δαπα΄νη των αντι΄στοιχων ποσω΄ν
για την επι΄τευξη σχετικω΄ν στο΄χων χωρι΄ς να ει΄ναι απαραι΄τητη η
χορη΄γηση νε΄ας δηµοσιονοµικη΄ς ΄εγκρισης».
3.2.5.3. Η ΟΚΕ, οπωσδη΄ποτε, επιβεβαιω΄νει τη θε΄ση της, που
η΄δη ΄εχει εκφρασθει΄ στη γνωµοδο΄τηση΄ της για την προ΄ταση
κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ)
αριθ. 1258/1999 σχετικα΄ µε τη χρηµατοδο΄τηση της ΚΓΠ (2), µε
την ΄εννοια ο΄τι, στην ειδικη΄ περι΄πτωση του ΕΓΤΠ Εγγυη΄σεις, τα
διατιθε΄µενα (σ' αυτο΄) ΄εσοδα (ε΄σοδα µε ειδικο΄ προορισµο΄) πρε΄πει
να διατι΄θενται µο΄νο για εφαρµογε΄ς στο εσωτερικο΄ αυτου΄ του
ταµει΄ου. Στην ανωτε΄ρω γνωµοδο΄τηση η ΟΚΕ αποφα΄νθηκε, επι΄σης,
΄ ν δαπανω΄ν σε διατιθε΄µενα
υπε΄ρ της µετατροπη΄ς των αρνητικω
΄εσοδα ως ΄ενα µε΄σο που εδραιω΄νει τη δηµοσιονοµικη΄ αρχη΄ της
διαφα΄νειας πρα΄γµα που, στην παρου΄σα γνωµοδο΄τηση, ενισχυ΄εται.
3.2.6. Η αρχη΄ς της ειδικο΄τητας αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 271
που προβλε΄πει ο΄τι:
«Οι πιστω΄σεις εξειδικευ΄ονται κατα΄ κεφα΄λαια, στα οποι΄α
περιλαµβα΄νονται τα ΄εξοδα αναλο΄γως της φυ΄σεως η΄ του
προορισµου΄ τους. Τα κεφα΄λαια υποδιαιρου΄νται εφο΄σον ει΄ναι
αναγκαι΄ο, συµφω΄νως προς τον κανονισµο΄ που εκδι΄δεται
κατεφαρµογη΄ του α΄ρθρου 279».
3.2.6.1. Απο΄ την εφαρµογη΄ της εν λο΄γω αρχη΄ς ο΄πως αναγνωρι΄ζει και το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, εξαιρει΄ται η δυνατο΄τητα της
πραγµατοποι΄ησης µεταφορα΄ς πιστω΄σεων.

3.2.7. Η αρχη΄ς της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 274 που προβλε΄πει ο΄τι:
«Η Επιτροπη΄ εκτελει΄ τον προϋπολογισµο΄, συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις του κανονισµου΄ που εκδι΄δεται σε εκτε΄λεση του
α΄ρθρου 279, µε δικη΄ της ευθυ΄νη και εντο΄ς των ορι΄ων των
πιστω΄σεων που εγκρι΄θηκαν, συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της χρηστη΄ς
δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης. Τα κρα΄τη µε΄λη συνεργα΄ζονται µε
την Επιτροπη΄ προκειµε΄νου να διασφαλι΄σουν ο΄τι οι πιστω΄σεις
χρησιµοποιου΄νται συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης».
3.2.7.1. Η εν λο΄γω αρχη΄ καθορι΄ζεται στο πλαι΄σιο των αναφορω΄ν που γι΄νονται στην προ΄ταση για τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄
κανονισµου΄ σχετικα΄ µε τις αρχε΄ς της οικονοµι΄ας και της αποτελεσµατικο΄τητας, γεγονο΄ς που συµβα΄λλει στον ουσιαστικο΄τερο
προσδιορισµο΄ του κανο΄να.

3.2.8. 'Οσον αφορα΄ την αρχη΄ της διαφα΄νειας και την εφαρµογη΄
της θα πρε΄πει να επισηµανθου΄ν τα ακο΄λουθα θετικα΄ σηµει΄α
που περιλαµβα΄νει η προ΄ταση για τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄
κανονισµου΄ και τα οποι΄α που αφορου΄ν:
—

την ταχει΄α δηµοσι΄ευση του προϋπολογισµου΄ — δυ΄ο µη΄νες
µετα΄ την ΄εγκριση΄ του απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο·

—

την κατα΄ργηση των αρνητικω΄ν ποσω΄ν (εσο΄δων και εξο΄δων)·

—

την υποχρε΄ωση δηµοσι΄ευσης στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα του
ενοποιηµε΄νου λογαριασµου΄ διαχει΄ρισης και του ενοποιηµε΄νου ισολογισµου΄·

—

την παροχη΄ πληροφοριω΄ν (σε παρα΄ρτηµα του προϋπολογισµου΄) σχετικα΄ µε τις δανειοληπτικε΄ς και τις δανειοδοτικε΄ς
πρα΄ξεις που συνα΄πτονται απο΄ τις Κοινο΄τητες.

3.2.6.2. Η δυνατο΄τητα µεταφορα΄ς πιστω΄σεων προβλε΄πεται
επι΄σης και απο΄ το α΄ρθρο 274 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας.
3.2.6.3. Με την προ΄ταση για τη θε΄σπιση του δηµοσιονοµικου΄
κανονισµου΄ καθι΄στανται οµοιο΄µορφες οι διαδικασι΄ες που ισχυ΄ουν
για ο΄λα τα θεσµικα΄ ο΄ργανα της Κοινο΄τητας, παρε΄χοντας κατα΄ τον
τρο΄πο αυτο΄ στα θεσµικα΄ ο΄ργανα τη δυνατο΄τητα να αποφασι΄ζουν
τα ΄δια
ι σχετικα΄ µε τις µεταφορε΄ς πιστω΄σεων µεταξυ΄ κεφαλαι΄ων και
α΄ρθρων αλλα΄ διατηρω΄ντας το προνο΄µιο της αρµο΄διας για τον
προϋπολογισµο΄ αρχη΄ς να αποφασι΄ζει σχετικα΄ µε τις µεταφορε΄ς
πιστω΄σεων µεταξυ΄ τι΄τλων.
3.2.6.4. Εξα΄λλου, ο΄σον αφορα΄ τη µεταφορα΄ πιστω΄σεων η
Επιτροπη΄ διατηρει΄ τις αρµοδιο΄τητες που διαθε΄τει ση΄µερα, παρα΄ το
γεγονο΄ς ο΄τι ο΄σον αφορα΄ τις λειτουργικε΄ς δαπα΄νες ΄εχει καθορισθει΄
΄ενα ανω΄τατο ο΄ριο σχετικα΄ µε τις µεταφορε΄ς πιστω΄σεων µεταξυ΄
κεφαλαι΄ων του ιδι΄ου τι΄τλου. Το ο΄ριο αυτο΄ ΄εχει καθορισθει΄ στο
10 % των αρχικω΄ν πιστω΄σεων της γραµµη΄ς του προϋπολογισµου΄
απο΄ την οποι΄α γι΄νεται η µεταφορα΄.
3.2.6.5. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει τη θε΄σπιση του εν λο΄γω µηχανισµου΄ που αποσκοπει΄ στην ενι΄σχυση της ευελιξι΄ας των διαδικασιω΄ν του προϋπολογισµου΄.
( 1)

Γνωµοδο΄τηση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου 1/2001 (ΕΕ C 55, της
21.2.2001), σηµει΄ο 31.
(2) ΕΕ C 123 της 25.4.2001.
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4. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε την προ΄ταση για τη
θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄
4.1.
Το Με΄ρος Ι της προ΄τασης κανονισµου΄ µε τι΄τλο «Κοινε΄ς
∆ιατα΄ξεις» περιλαµβα΄νει 7 τι΄τλους: Τι΄τλος I (α΄ρθρα 1 ΄εως 28),
«Γενικε΄ς ∆ιατα΄ξεις», Τι΄τλος ΙΙ (α΄ρθρα 29 ΄εως 44), «Κατα΄ρτιση και
δια΄ρθρωση του προϋπολογισµου΄», Τι΄τλος III (α΄ρθρα 45 ΄εως 82),
«Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄», Τι΄τλος IV (α΄ρθρα 83 ΄εως 100),
«Συ΄ναψη δηµοσι΄ων συµβα΄σεων», Τι΄τλος V (α΄ρθρα 101 ΄εως 114),
«Επιδοτη΄σεις», Τι΄τλος VI (α΄ρθρα 115 ΄εως 122), «Λογιστικη΄ και
απο΄δοση λογαριασµω΄ν», και Τι΄τλος VII (α΄ρθρα 123 ΄εως 133),
«Εξωτερικο΄ς ΄ελεγχος και απαλλαγη΄».
4.1.1. Το α΄ρθρο 1 περιγρα΄φει το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του
προτεινο΄µενου δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄, πε΄ραν απο΄ το
αυστηρο΄ πλαι΄σιο του προϋπολογισµου΄ και της εκτε΄λεση΄ς του που
προβλε΄πεται απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄.

4.1.1.1. Η προ΄ταση για τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ περιλαµβα΄νει ακο΄µη και τους κανο΄νες που διε΄πουν:
—

την τη΄ρηση της λογιστικη΄ς
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—

τη συ΄ναψη των συµβα΄σεων

—

τη χορη΄γηση των επιδοτη΄σεων απο΄ τις Κοινο΄τητες

—

τον ΄ελεγχο της ευθυ΄νης των διατακτω΄ν, των υπολο΄γων και
των εσωτερικω΄ν ελεγκτω΄ν

—

τον εξωτερικο΄ ΄ελεγχο.

4.1.2. Το α΄ρθρο 2 ει΄ναι νε΄ο και ενσωµατω΄νει στο κει΄µενο της
προ΄τασης για τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ τις οκτω΄
βασικε΄ς αρχε΄ς του δικαι΄ου του προϋπολογισµου΄ που εξετα΄σθηκαν
η΄δη στο σηµει΄ο 4 της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης.
4.1.3. Στην περι΄πτωση 2 του α΄ρθρου 3 αναφε΄ρεται ο΄τι στις
δαπα΄νες και στα ΄εσοδα των Κοινοτη΄των περιλαµβα΄νονται οι
διοικητικε΄ς και επιχειρησιακε΄ς δαπα΄νες, στην περι΄πτωση που
αυτε΄ς επιβαρυ΄νουν τον προϋπολογισµο΄, της Κοινη΄ς Εξωτερικη΄ς
Πολιτικη΄ς και Πολιτικη΄ς Ασφα΄λειας καθω΄ς και της συνεργασι΄ας
στον τοµε΄α της ∆ικαιοσυ΄νης και των Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων, µε
στο΄χο τη διασφα΄λιση της συµβατο΄τητας του δηµοσιονοµικου΄
κανονισµου΄ µε τα προβλεπο΄µενα απο΄ τη Συνθη΄κη του 'Αµστερνταµ.
4.1.4. Η αρχη΄ της ισοσκε΄λισης του προϋπολογισµου΄ περιγρα΄φεται στο α΄ρθρο 13 το οποι΄ο προβλε΄πει επι΄σης ο΄τι οι Κοινο΄τητες
δεν µπορου΄ν να συνα΄πτουν δα΄νεια µε σκοπο΄ την κα΄λυψη ελλει΄µµατος του προϋπολογισµου΄.
4.1.4.1. Προβλε΄πεται επι΄σης ο΄τι οι Κοινο΄τητες µπορου΄ν να
συνα΄πτουν δα΄νεια µε µο΄νο σκοπο΄ τη χρηµατοδο΄τηση ενσω΄µατων
ακινητοποιη΄σεων.
4.1.5. Το α΄ρθρο 21 διευρυ΄νει τη δυνατο΄τητα µεταφορα΄ς
πιστω΄σεων προβλε΄ποντας ο΄τι η Επιτροπη΄, αφου΄ ενηµερω΄σει την
αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄, µπορει΄ να προβει΄ στην
µεταφορα΄ πιστω΄σεων µεταξυ΄ τι΄τλων, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ δαπα΄νες
προσωπικου΄ και διοικητικη΄ς λειτουργι΄ας. Η ΟΚΕ επικροτει΄ το εν
λο΄γω µε΄τρο.
4.1.5.1. Βα΄σει του παρο΄ντος δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ προβλε΄πεται η δυνατο΄τητα µεταφορα΄ς πιστω΄σεων, χωρι΄ς ΄εγκριση της
αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ς, µο΄νον στην περι΄πτωση
µεταφορα΄ς πιστω΄σεων µεταξυ΄ κεφαλαι΄ων και α΄ρθρων στο πλαι΄σιο
του ΄διου
ι
τµη΄µατος του προϋπολογισµου΄.

4.1.6.
—
—

Το α΄ρθρο 27 εισα΄γει δυ΄ο καινοτοµι΄ες:

την καθιε΄ρωση, βα΄σει της περι΄πτωσης 1, της αρχη΄ς της
δηµοσιονοµικη΄ς διαφα΄νειας
την επε΄κταση, βα΄σει της περι΄πτωσης 3, της υποχρε΄ωσης
δηµοσι΄ευσης στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα του ενοποιηµε΄νου
λογαριασµου΄ διαχει΄ρισης και του ενοποιηµε΄νου ισολογισµου΄.

4.1.7. Το α΄ρθρο 38, περι΄πτωση 1, διευκρινι΄ζεται ο΄τι αρµο΄δια
για την ταξινο΄µηση των εσο΄δων και των δαπανω
΄ ν της Επιτροπη΄ς
και των α΄λλων θεσµικω΄ν οργα΄νων ει΄ναι η αρµο΄δια για τον
προϋπολογισµο΄ αρχη΄.
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4.1.8. Κρι΄νεται σκο΄πιµο, λαµβα΄νοντας κυρι΄ως υπο΄ψη τους
επιδιωκο΄µενους στο΄χους της σαφη΄νειας και της διαφα΄νειας, να
αποσαφηνισθει΄ στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 38, περι΄πτωση 2, ο΄τι
κατα΄ την ταξινο΄µηση των εσο΄δων και των δαπανω΄ν ΄ενας τι΄τλος
αντιστοιχει΄ σε ΄εναν τοµε΄α πολιτικη΄ς και ΄ενα κεφα΄λαιο, κατα΄ γενικο΄
κανο΄να, σε µι΄α δραστηριο΄τητα.
4.1.9. Η απαγο΄ρευση της περι΄ληψης αρνητικω΄ν εσο΄δων η΄
δαπανω΄ν στον προϋπολογισµο΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 39
αποτελει΄ µι΄α ακο΄µη καινοτοµι΄α που εισα΄γει η προ΄ταση για τη
θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄.
4.1.9.1. Η ΄εγκριση και η υ΄παρξη αρνητικω΄ν ποσω΄ν στον
προϋπολογισµο΄ αποτε΄λεσε αντικει΄µενο ΄εντονης κριτικη΄ς εκ µε΄ρους
του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου σε σχετικη΄ γνωµοδο΄τηση που εξε΄δωσε (1). Το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο θεωρει΄ ο΄τι παρο΄µοια αρνητικα΄
ποσα΄ συνιστου΄ν ο΄χι µο΄νον παρα΄γοντες περιορισµου΄ της διαφα΄νειας
της δηµοσιονοµικη΄ς διαδικασι΄ας αλλα΄ και παραβι΄ασης της αρχη΄ς
της καθολικο΄τητας του προϋπολογισµου΄, δυσκολευ΄οντας ακο΄µη
περισσο΄τερο την ανα΄γνωση και την κατανο΄ηση΄ του.
4.1.10. 'Οσον αφορα΄ τις τοµεακε΄ς διατα΄ξεις που αφορου΄ν τη
γεωργι΄α, τοµε΄ας για τον οποι΄ο προβλε΄πεται η υ΄παρξη υψηλω΄ν
«αρνητικω΄ν δαπανω΄ν» (π.χ. τα ποσα΄ που επιστρε΄φονται λο΄γω
απα΄της και µη σεβασµου΄ των κανο΄νων, οι συµπληρωµατικε΄ς
εισφορε΄ς για το γα΄λα, κ.λπ.) προβλε΄πουν την µετατροπη΄ των εν
λο΄γω δαπανω΄ν σε ΄εσοδα µε ειδικο΄ προορισµο΄. Ο δηµοσιονοµικο΄ς
κανονισµο΄ς (α΄ρθρο 17 της προ΄τασης) προβλε΄πει δυ΄ο ειδω΄ν ΄εσοδα
µε ειδικο΄ προορισµο΄:
—

αυτα΄ που προβλε΄πονται απο΄ τον ΄διο
ι
τον δηµοσιονοµικο΄
κανονισµο΄ (τα οποι΄α η΄δη προβλε΄πονται απο΄ τον ισχυ΄οντα
δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄)

—

αυτα΄ που προβλε΄πονται απο΄ ειδικου΄ς κανονισµου΄ς.

4.1.11. 'Οσον αφορα΄ τα αρνητικα΄ ποσα΄ προβλε΄πεται η διατη΄ρηση µο΄νον ενο΄ς «αρνητικου΄ αποθεµατικου΄» το οποι΄ο περιορι΄ζεται
σε 200 εκατ. Ευρω΄. Η χρησιµοποι΄ηση αυτου΄ του αποθεµατικου΄
πρε΄πει να πραγµατοποιει΄ται πριν απο΄ το τε΄λος κα΄θε οικονοµικου΄
΄ετους (α΄ρθρο 41 της προ΄τασης).
4.1.11.1.
Η Επιτροπη΄ κρι΄νει απαραι΄τητη τη διατη΄ρηση του
«αρνητικου΄ αποθεµατικου΄», το οποι΄ο θεσπι΄σθηκε απο΄ την αρµο΄δια
για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ µε σκοπο΄ να αποτελε΄σει µηχανισµο΄
διαλο΄γου µε σκοπο΄ να διευκολυνθει΄ η συ΄ναψη συµφωνι΄ας µεταξυ΄
των θεσµικω΄ν οργα΄νων που συµµετε΄χουν στη διαδικασι΄α του
προϋπολογισµου΄. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς.
4.1.12. Το α΄ρθρο 44 της προ΄τασης προβλε΄πει την παροχη΄
ορισµε΄νων περιθωρι΄ων ελιγµου΄ στο πλαι΄σιο της διαχει΄ρισης του
πι΄νακα προσωπικου΄ των θεσµικω΄ν κοινοτικω΄ν οργα΄νων.
4.1.12.1.
Πρα΄γµατι εκτο΄ς απο΄ το ο΄τι επιβεβαιω΄νεται η εφαρµογη΄ της αρχη΄ς (που η΄δη προβλε΄πεται απο΄ τον ισχυ΄οντα δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄) συ΄µφωνα µε την οποι΄α ο πι΄νακας προσωπικου΄
συνιστα΄ επιτακτικο΄ ο΄ριο για κα΄θε ο΄ργανο πε΄ραν του οποι΄ου δεν
µπορει΄ να γι΄νει κανε΄νας διορισµο΄ς, δι΄δεται ση΄µερα η δυνατο΄τητα,
«µε΄σα στα ο΄ρια των πιστω΄σεων», σε κα΄θε ο΄ργανο να τροποποιει΄
µε΄χρι ποσοστου΄ 10 % κα΄θε πι΄νακα προσωπικου΄ εκτο΄ς σε ο΄,τι
αφορα΄ τους βαθµου΄ς Α1 και Α2.
(1) Γνωµοδο΄τηση αριθ. 4/97 της 10ης Ιουλι΄ου 1997 — ΕΕ C 57 της
23.02.1998, σ. 1.
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4.1.13. Τα α΄ρθρα 50 ΄εως 53 καθιερω΄νουν την αρχη΄ της
επιµερισµε΄νης, µε τα κρα΄τη µε΄λη, διαχει΄ρισης του προϋπολογισµου΄, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ το ΕΓΤΠΕ-Τµη΄µα Εγγυη΄σεων και τα
∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α που αποτελου΄ν στην πραγµατικο΄τητα το
ουσιαστικο΄τερο µε΄ρος του επιχειρησιακου΄ προϋπολογισµου΄ των
Κοινοτη΄των.
4.1.13.1.
Η αποδοχη΄ της αρχη΄ς της επιµερισµε΄νης, µε τα κρα΄τη
µε΄λη, διαχει΄ρισης, καθιστα΄ απαραι΄τητο τον καθορισµο΄, στο πλαι΄σιο
του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄, µι΄ας δε΄σµης κανο΄νων που θα
ισχυ΄ουν για τα κρα΄τη µε΄λη, το΄σο σχετικα΄ µε τις αρχε΄ς και τους
µηχανισµου΄ς διαχει΄ρισης του προϋπολογισµου΄ ο΄σο και σχετικα΄ µε
την υποχρε΄ωση της παρουσι΄ασης των σχετικω΄ν µε τη διαχει΄ριση
των πο΄ρων λογαριασµω΄ν.
4.1.14. Για το λο΄γο αυτο΄ και στο πλαι΄σιο της παρουσι΄ασης
των αρχω΄ν που διε΄πουν τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση, η προ΄ταση
για τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ προβλε΄πει σαφω΄ς την
εφαρµογη΄ εκ µε΄ρους των κρατω΄ν µελω΄ν της αρχη΄ς της χρηστη΄ς
δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης — α΄ρθρο 45, περι΄πτωση 2 — και
αναγνωρι΄ζει την ανα΄γκη διασφα΄λισης της συνεργασι΄ας µεταξυ΄
των κρατω΄ν µελω΄ν και του εσωτερικου΄ ελεγκτη΄ (α΄ρθρο 81,
περι΄πτωση 2).
4.1.15. Στο κεφα΄λαιο που αφορα΄ τους δηµοσιονοµικου΄ς παρα΄γοντες — α΄ρθρα 55 ΄εως 59 — η προ΄ταση για τη θε΄σπιση
δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄, αποδεχο΄µενη τη θε΄ση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, προβλε΄πει την κατα΄ργηση του κεντρικου΄ συστη΄µατος του εκ των προτε΄ρων ελε΄γχου που ισχυ΄ει ση΄µερα δεδοµε΄νου
ο΄τι προβλε΄πεται:
—

—

η κατα΄ργηση της θε΄σης και των καθηκο΄ντων του δηµοσιονοµικου΄ ελεγκτη΄ ο οποι΄ος διαδραµα΄τιζε προηγουµε΄νως
σηµαντικο΄ ρο΄λο στο πλαι΄σιο του ελε΄γχου των δηµοσιονοµικω΄ν υποχρεω΄σεων και της ΄εκδοσης των εντολω΄ν πληρωµη΄ς·
η κατα΄ργηση του ελε΄γχου που πραγµατοποιει΄ ο λογιστη΄ς για
την επιβεβαι΄ωση της εγκυρο΄τητας των πρα΄ξεων και των
διαδικασιω΄ν απαλλαγη΄ς και της τη΄ρησης των κανο΄νων του
δηµοσιονοµικου΄ προϋπολογισµου΄, ΄ελεγχος που του ΄εδινε τη
δυνατο΄τητα να προβει΄ στη διακοπη΄ των πληρωµω΄ν.

4.1.16. 'Αµεση συνε΄πεια της κατα΄ργησης του κεντρικου΄ συστη΄µατος του εκ των προτε΄ρων ελε΄γχου ει΄ναι η ενι΄σχυση των
καθηκο΄ντων και των αρµοδιοτη΄των του διατα΄κτη.
4.1.17. 'Ηδη µε τον υφιστα΄µενο δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ ο
διατα΄κτης διαθε΄τει τη δυνατο΄τητα παρε΄µβασης ο΄χι µο΄νον στο
πλαι΄σιο των διαδικασιω΄ν εκτε΄λεσης του προϋπολογισµου΄ αλλα΄ και
στην ΄δια
ι
τη διαδικασι΄α της δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης των
θεσµικω΄ν οργα΄νων. Η διαφορα΄ ει΄ναι ο΄τι, µε τη νε΄α προ΄ταση για τη
θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄, εις το εξη΄ς τη δυνατο΄τητα
παρε΄µβασης αλλα΄ και την ευθυ΄νη που απορρε΄ει ΄εχει αποκλειστικα΄
ο διατα΄κτης χωρι΄ς να υπα΄ρχει πλε΄ον επιµερισµο΄ς των ευθυνω΄ν µε
το δηµοσιονοµικο΄ ελεγκτη΄.
4.1.18. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η εν λο΄γω διευ΄ρυνση των εξουσιω΄ν
και των αρµοδιοτη΄των του διατα΄κτη καθιστα΄ αναγκαι΄α την
προ΄βλεψη, στο πλαι΄σιο του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄, ορισµε΄νων διατα΄ξεων που να ρυθµι΄ζουν ζητη΄µατα που α΄πτονται της
ευθυ΄νης που ΄εχει ο διατα΄κτης το΄σο σχετικα΄ µε την τακτικο΄τητα και
τη νοµιµο΄τητα των διαδικασιω΄ν που εφαρµο΄ζει ο΄σο και σχετικα΄ µε
τα συστη΄µατα εσωτερικου΄ ελε΄γχου.
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4.1.19. Η ΟΚΕ ει΄ναι υποχρεωµε΄νη να εκφρα΄σει ορισµε΄νες
επιφυλα΄ξεις σχετικα΄ µε το ζη΄τηµα της κατα΄ργησης της θε΄σης του
δηµοσιονοµικου΄ ελεγκτη΄, ιδιαι΄τερα εα΄ν ληφθει΄ υπο΄ψη ο΄τι, ο΄πως
προβλε΄πεται σαφω΄ς απο΄ το α΄ρθρο 279 της Συνθη΄κης περι΄
ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, ο δηµοσιονοµικο΄ς ελεγκτη΄ς
αποτελει΄ε΄ναν απο΄ τους σηµαντικο΄τερους παρα΄γοντες της δηµοσιονοµικη΄ς ζωη΄ς των Κοινοτη΄των. Εκτο΄ς εα΄ν, ο΄πως φαι΄νεται να ει΄ναι η
α΄ποψη της Επιτροπη΄ς, θεωρηθει΄ ο΄τι τα καθη΄κοντα΄ του θα
αναληφθου΄ν, βα΄σει της προ΄τασης, απο΄ τον εσωτερικο΄ ελεγκτη΄.
4.1.20. Κατα΄ τον τρο΄πο αυτο΄ ο διατα΄κτης θα ΄εχει την πλη΄ρη
ευθυ΄νη το΄σο για τους εσωτερικου΄ς ελε΄γχους των υπηρεσιω΄ν του
ο΄σο και για την εφαρµογη΄ των µεθο΄δων διαχει΄ρισης, εκτε΄λεσης και
ελε΄γχου που θα κρι΄νει ο΄τι ει΄ναι οι καταλληλο΄τερες για τις σχετικε΄ς
υπηρεσι΄ες.
4.1.21. Στα α΄ρθρα 57 και 58 περιγρα΄φονται τα καθη΄κοντα
του διατα΄κτη και του υπολο΄γου. 'Οσον αφορα΄ τον υπο΄λογο, βα΄σει
του α΄ρθρου 58, αυτο΄ς ει΄ναι υπευ΄θυνος για την τη΄ρηση των
λογιστικω΄ν βιβλι΄ων και τη διαχει΄ριση του ταµει΄ου, ενω΄ ταυτο΄χρονα
διευρυ΄νονται οι αρµοδιο΄τητες που διαθε΄τει σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄ των λογιστικω΄ν κανο΄νων και την παροχη΄ των απαραι΄τητων
λογιστικω΄ν πληροφοριω΄ν.
4.1.22. Γενικα΄, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να αποσαφηνισθου΄ν
περισσο΄τερο τα καθη΄κοντα ο΄λων των παραγο΄ντων που συµµετε΄χουν στην εκτε΄λεση και στον ΄ελεγχο του προϋπολογισµου΄: του
διατα΄κτη, του υπολο΄γου και του εσωτερικου΄ ελεγκτη΄. Επι΄σης, η
ΟΚΕ συνιστα΄, στην περι΄πτωση του υπολο΄γου, τη σαφε΄στερη
δια΄κριση των καθηκο΄ντων της τη΄ρησης των λογιστικω΄ν βιβλι΄ων και
της διαχει΄ρισης του ταµει΄ου.
4.1.23. Στο κεφα΄λαιο σχετικα΄ µε την ευθυ΄νη των δηµοσιονοµικω΄ν παραγο΄ντων προτει΄νεται η προσθη΄κη των νε΄ων α΄ρθρων 60,
61 και 62, περιπτω΄σεις 2 και 3, µε τα οποι΄α παρε΄χεται η
δυνατο΄τητα ανα΄κλησης απο΄ τα καθη΄κοντα που τους ΄εχουν
ανατεθει΄ και απο΄δοσης ποινικω΄ν ευθυνω΄ν στους διατα΄κτες, στους
υπολο΄γους και στους υπολο΄γους παγι΄ων προκαταβολω΄ν. Επι΄σης,
καθορι΄ζονται ιεραρχικα΄ οι ευθυ΄νες που ΄εχει ο καθε΄νας απο΄ αυτου΄ς.
4.1.24. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ο΄πως προβλε΄πει ο δηµοσιονοµικο΄ς
κανονισµο΄ς στην περι΄πτωση του υπολο΄γου, βα΄σει του α΄ρθρου 63,
και του υπολο΄γου παγι΄ων προκαταβολω΄ν, βα΄σει του α΄ρθρου 64,
θα πρε΄πει να προβλεφθει΄ ΄ενας παρο΄µοιος κανο΄νας για την
περι΄πτωση του διατα΄κτη.
4.1.25. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ιδιαι΄τερα θετικη΄ τη νε΄α δια΄ταξη, που
περιλαµβα΄νεται στο α΄ρθρο 67 της προ΄τασης και αφορα΄ την
υποχρε΄ωση καταβολη΄ς το΄κων στον κοινοτικο΄ προϋπολογισµο΄ για
τις βε΄βαιες, εκκαθαρισµε΄νες και απαιτητε΄ς απαιτη΄σεις.
4.1.26. Συνε΄πεια της εν λο΄γω νε΄ας δια΄ταξης ει΄ναι η προ΄βλεψη,
στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 77, της υποχρε΄ωσης καταβολη΄ς το΄κων
υπερηµερι΄ας απο΄ τον προϋπολογισµο΄ της Κοινο΄τητας προς τους
πιστωτε΄ς που πληρω΄θηκαν µε καθυστε΄ρηση.
4.1.27. Με το α΄ρθρο 68, περι΄πτωση 1 του δηµοσιονοµικου΄
κανονισµου΄ προβλε΄πεται η ει΄σπραξη των απαιτη΄σεων µε΄σω συµψηφισµου΄.
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4.1.28. Το α΄ρθρο 69 προβλε΄πει τη διατη΄ρηση του η΄δη
υφιστα΄µενου κανο΄να συ΄µφωνα µε τον οποι΄ο δεν µπορου΄ν να
εγγραφου΄ν οριστικα΄ ως ΄εσοδα του προϋπολογισµου΄ τα προ΄στιµα
και οι λοιπε΄ς χρηµατικε΄ς ποινε΄ς σχετικα΄ µε τα οποι΄α εκκρεµει΄
απο΄φαση του ∆ικαστηρι΄ου.
4.1.28.1.
Ωστο΄σο σε αντι΄θεση µε τα προβλεπο΄µενα απο΄ τον
ισχυ΄οντα δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄, εξαιρου΄νται απο΄ την εφαρµογη΄ του εν λο΄γω κανο΄να οι αποφα΄σεις εκκαθα΄ρισης λογαριασµω΄ν
η΄ δηµοσιονοµικω΄ν διορθω΄σεων.
4.1.29. Το α΄ρθρο 70 περιλαµβα΄νει µι΄α καινοτο΄µο ΄εννοια που
ει΄ναι η ΄εννοια της «ανα΄ληψης των δαπανω΄ν». Το γεγονο΄ς αυτο΄
κρι΄νεται θετικο΄, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ την αρχη΄ της διαφα΄νειας. Η
εν λο΄γω ΄εννοια της ανα΄ληψης των δαπανω΄ν απαρτι΄ζεται απο΄ δυ΄ο
στοιχει΄α: τη δηµοσιονοµικη΄ δε΄σµευση και τη νοµικη΄ δε΄σµευση,
ο΄πως π.χ. τη δηµιουργι΄α υποχρε΄ωσης ΄εναντι τρι΄των. Η ΟΚΕ
συνιστα΄ την εµβα΄θυνση του στοιχει΄ου της νοµικη΄ς δε΄σµευσης.
4.1.30. Θα πρε΄πει επι΄σης να επισηµανθει΄ το γεγονο΄ς ο΄τι στο
πλαι΄σιο του α΄ρθρου 75, περι΄πτωση 1 της προ΄τασης, καθορι΄ζονται
οι πρα΄ξεις που µπορου΄ν να καλυφθου΄ν απο΄ το ΄ενταλµα πληρωµη΄ς.
4.1.31. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η δηµιουργι΄α, βα΄σει των α΄ρθρων 80
΄εως 82, της θε΄σης του εσωτερικου΄ ελεγκτη΄ που θα ΄εχει ως
βασικο΄ καθη΄κον τη διασφα΄λιση της ποιο΄τητας των συστηµα΄των
διαχει΄ρισης και πραγµατοποι΄ησης των εσωτερικω΄ν ελε΄γχων, ει΄ναι
ιδιαι΄τερα θετικη΄.
4.1.32. Η σηµασι΄α του εν λο΄γω εσωτερικου΄ ελεγκτη΄ γι΄νεται
περισσο΄τερο εµφανη΄ς εα΄ν λα΄βουµε υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι καταργει΄ται, ο΄πως η΄δη προαναφε΄ρθηκε η θε΄ση του δηµοσιονοµικου΄
ελεγκτη΄.
4.1.33. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την α΄ποψη που διατυπω΄νεται στη
γνωµοδο΄τηση του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου, συ΄µφωνα µε την οποι΄α
λο΄γω της σηµασι΄ας του ρο΄λου που διαδραµατι΄ζει ο εσωτερικο΄ς
ελεγκτη΄ς θα πρε΄πει, στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 80, να υπα΄ρξει σαφη΄ς
αναφορα΄ στην ανα΄γκη διασφα΄λισης της ανεξαρτησι΄ας του. Η
σχετικη΄ αναφορα΄ θα πρε΄πει να ΄εχει τη µορφη΄ που προτει΄νει το
∆ικαστη΄ριο:
«Κατα΄ την εκτε΄λεση των καθηκο΄ντων του ο εσωτερικο΄ς
ελεγκτη΄ς ΄εχει υποχρε΄ωση λογοδοσι΄ας µο΄νον ΄εναντι του θεσµικου΄ οργα΄νου που τον διο΄ρισε στην εν λο΄γω θε΄ση».
4.1.34. Θα πρε΄πει να επισηµανθει΄ ο΄τι η θε΄ση του εσωτερικου΄
ελεγκτη΄, ως ενο΄ς εκ των δηµοσιονοµικω΄ν παραγο΄ντων, ΄εχει η΄δη
θεσπισθει΄ στο πλαι΄σιο του ισχυ΄οντος δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄
µε΄σω των προ΄σφατα δηµοσιευθε΄ντων τροποποιη΄σεων (1). Οι εν
λο΄γω τροποποιη΄σεις εκτο΄ς απο΄ τη θε΄σπιση της θε΄σης του δηµοσιονοµικου΄ ελεγκτη΄ προβλε΄πουν και τη δια΄κριση µεταξυ΄ του δηµοσιονοµικου΄ ελε΄γχου και του εσωτερικου΄ ελε΄γχου, που µε΄χρι ση΄µερα
πραγµατοποιου΄σε ο δηµοσιονοµικο΄ς ελεγκτη΄ς.
4.1.35. Το κεφα΄λαιο µε τι΄τλο «Συ΄ναψη δηµοσι΄ων συµβα΄σεων»
(Τι΄τλος IV του Με΄ρους I της προ΄τασης για τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄) περιλαµβα΄νει πολλου΄ς καινοτο΄µους κανο΄νες.
(1) Κανονισµο΄ς ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ αριθ. 762/01, του Συµβουλι΄ου, της
09.04.2001 — ΕΕ L 111 της 20.4.2001.
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4.1.36. Το γεγονο΄ς αυτο΄ αιτιολογει΄, ιδιαι΄τερα εα΄ν λα΄βουµε
υπο΄ψη ο΄τι εκει΄νο που επιδιω΄κεται ει΄ναι η διασφα΄λιση της πειθαρχι΄ας και της διαφα΄νειας, την περι΄ληψη στην προ΄ταση για τη θε΄σπιση
δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ το΄σο της ΄εννοιας των «δηµοσι΄ων
συµβα΄σεων» (α΄ρθρο 83, περι΄πτωση 1) ο΄σο και των αρχω΄ν που θα
πρε΄πει να διε΄πουν τις εν λο΄γω συµβα΄σεις (α΄ρθρο 84, περι΄πτωση 1).
4.1.37. Βα΄σει της κοινοτικη΄ς εµπειρι΄ας που ΄εχει αποκτηθει΄ και
λο΄γω της ανα΄γκης καταβολη΄ς περισσο΄τερων προσπαθειω΄ν για την
καταπολε΄µηση της απα΄της και της διαφθορα΄ς, η ΟΚΕ θεωρει΄
θετικο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 84, περι΄πτωση 3
της προ΄τασης προβλε΄πεται η δυνατο΄τητα αναστολη΄ς, απο΄ρριψης
η΄ ανα΄κτησης ανα΄ πα΄σα στιγµη΄ των ποσω΄ν που ΄εχουν καταβληθει΄
για συµβα΄σεις οι οποι΄ες συνα΄φθηκαν βα΄σει διαδικασιω΄ν που
εµφανι΄ζουν σφα΄λµατα, παρατυπι΄ες η΄ απα΄τες εκ µε΄ρους των
θεσµικω΄ν οργα΄νων της Κοινο΄τητας.
4.1.38. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της διο΄τι το Τµη΄µα 4
του Κεφαλαι΄ου 1 (α΄ρθρα 88 ΄εως 90) καθορι΄ζει τις συνθη΄κες υπο΄
τις οποι΄ες ορισµε΄νες συµβα΄σεις µπορου΄ν να αποκλεισθου΄ν απο΄ τη
διαδικασι΄α ανα΄θεσης των συµβα΄σεων.
4.1.39. Η εξεταζο΄µενη προ΄ταση για τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ προβλε΄πει την ενσωµα΄τωση στον εν λο΄γω µηχανισµο΄ δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης των Κοινοτη΄των ορισµε΄νων
κανο΄νων που η΄δη προβλε΄πονται απο΄ τις κοινοτικε΄ς οδηγι΄ες για τις
δηµο΄σιες συµβα΄σεις. ∆ηλαδη΄ επιδιω΄κεται η θε΄ση σε ισχυ΄ σε επι΄πεδο
Κοινοτη΄των κανο΄νων και διαδικασιω΄ν που η΄δη ισχυ΄ουν στα κρα΄τη
µε΄λη (µε΄σω της εφαρµογη΄ς των σχετικω΄ν οδηγιω΄ν).
4.1.40. Για προω΄θηση ακριβω΄ς των προσπαθειω΄ν για την
επι΄τευξη του εν λο΄γω στο΄χου περιλη΄φθηκαν στην προ΄ταση το΄σο
το νε΄ο Τµη΄µα 6 του Κεφαλαι΄ου 1 (α΄ρθρα 92 ΄εως 95), το οποι΄ο
περιλαµβα΄νει τους βασικου΄ς κανο΄νες που θα πρε΄πει να διε΄πουν
τις διαδικασι΄ες κατα΄θεσης, αποσφρα΄γισης και αξιολο΄γησης των
προσφορω΄ν µε σκοπο΄ τη συ΄ναψη συµβα΄σεων, ο΄σο και το Κεφα΄λαιο 2 (α΄ρθρα 97 ΄εως 100) το οποι΄ο καθορι΄ζει τις διατα΄ξεις που
ισχυ΄ουν για τις συµβα΄σεις που συνα΄πτονται απο΄ τα κοινοτικα΄
ο΄ργανα για ΄διο
ι λογαριασµο΄.
4.1.41. 'Αµεση συνε΄πεια της αυξανο΄µενης σηµασι΄ας που
αποκτου΄ν οι επιδοτη΄σεις ως µηχανισµο΄ς παρε΄µβασης των Κοινοτη΄των ει΄ναι η προ΄βλεψη για πρω΄τη φορα΄ σχετικω΄ν ρυθµι΄σεων στο
πλαι΄σιο της προ΄τασης για τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄
(Τι΄τλος V του Με΄ρους I, α΄ρθρα 101 ΄εως 114).
4.1.42. Στον τελει΄ως νε΄ο αυτο΄ τοµε΄α η ΟΚΕ επιθυµει΄ να
επισηµα΄νει ορισµε΄νες ιδιαι΄τερα θετικε΄ς πτυχε΄ς ο΄πως οι ακο΄λουθες:
—

η απαι΄τηση της υ΄παρξης ΄εγγραφης συ΄µβασης ως βα΄ση για
την ανα΄θεση΄ της — α΄ρθρο 101, περι΄πτωση 1·

—

η προ΄βλεψη ο΄χι µο΄νον της µη παροχη΄ς κε΄ρδους στον
δικαιου΄χο αλλα΄ και της υπαγωγη΄ς των επιδοτη΄σεων στις
αρχε΄ς της διαφα΄νειας, της ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης, της µη σω΄ρευσης, της µη αναδροµικο΄τητας και της συγχρηµατοδο΄τησης
— α΄ρθρο 102·

—

η παροχη΄ της δυνατο΄τητας εξαι΄ρεσης απο΄ την εφαρµογη΄ της
αρχη΄ς της συγχρηµατοδο΄τησης, µε΄σω της προ΄βλεψης ο΄τι µι΄α
ενε΄ργεια µπορει΄ να χρηµατοδοτηθει΄ εξ ολοκλη΄ρου απο΄
τον προϋπολογισµο΄ «εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι απαραι΄τητο για την
υλοποι΄ηση΄ της» — α΄ρθρο 155·
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—

η θε΄σπιση του κανο΄να συ΄µφωνα µε τον οποι΄ο για τη χορη΄γηση
επιδο΄τησης ει΄ναι απαραι΄τητη η δηµοσι΄ευση προ΄σκλησης
υποβολη΄ς προσφορω΄ν — α΄ρθρο 103, περι΄πτωση 1·

—

η ετη΄σια δηµοσι΄ευση του προγρα΄µµατος επιδοτη΄σεων καθω΄ς
και των επιδοτη΄σεων που πραγµατικα΄ χορηγη΄θηκαν —
α΄ρθρο 103, περιπτω΄σεις 1 και 2·

—

η καθιε΄ρωση της γενικη΄ς αρχη΄ς συ΄µφωνα µε την οποι΄α οι
επιδοτη΄σεις µπορου΄ν να χορηγηθου΄ν µο΄νον στην περι΄πτωση
που η υλοποι΄ηση των δρα΄σεων δεν ΄εχει ακο΄µη αρχι΄σει —
α΄ρθρο 105·

—

η διευκρι΄νιση ο΄τι, κατα΄ προτι΄µηση, κυ΄ριοι δικαιου΄χοι των
επιδοτη΄σεων ει΄ναι τα νοµικα΄ προ΄σωπα µη κερδοσκοπικου΄
χαρακτη΄ρα — α΄ρθρο 108, περι΄πτωση 1·

4.1.43. Χωρι΄ς να υποβαθµι΄ζεται η γενικα΄ θετικη΄ αξιολο΄γηση
των κανο΄νων για τις επιδοτη΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να προβλεφθει΄ η
αξιολο΄γηση, στο α΄µεσο µε΄λλον, της πρακτικη΄ς εφαρµογη΄ς των εν
λο΄γω κανο΄νων (ιδιαι΄τερα εα΄ν λα΄βουµε υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι
προβλε΄πεται η ανα΄ τριετι΄α αξιολο΄γηση του δηµοσιονοµικου΄
κανονισµου΄).
4.1.44. Μι΄α ακο΄µη καινοτοµι΄α αποτελει΄ ο καθορισµο΄ς, στο
πλαι΄σιο του α΄ρθρου 115 της προ΄τασης, των στοιχει΄ων που
απαρτι΄ζουν τις δηµοσιονοµικε΄ς καταστα΄σεις, γεγονο΄ς που θα
αποδειχθει΄ ιδιαι΄τερα χρη΄σιµο για την εφαρµογη΄ των αρχω΄ν αλλα΄
και τη διασφα΄λιση της χρηστη΄ς δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης. Τα
στοιχει΄α αυτα΄ ει΄ναι:
—

το παρα΄ρτηµα το οποι΄ο συµπληρω΄νει και σχολια΄ζει τις
πληροφορι΄ες που περιλαµβα΄νονται στον ισολογισµο΄ και στο
λογαριασµο΄ διαχει΄ρισης·

—

η ενοποιηµε΄νη παρουσι΄αση ο΄λων των δηµοσιονοµικω΄ν
καταστα΄σεων·

—

η αναφορα΄ ο΄λων των λογιστικω΄ν αρχω΄ν που θα πρε΄πει να
διε΄πουν την κατα΄ρτιση των δηµοσιονοµικω΄ν καταστα΄σεων —
α΄ρθρο 116, περιπτω΄σεις 1 και 2·

—

η προ΄βλεψη της δυνατο΄τητας διο΄ρθωσης, εκ µε΄ρους των
΄ ν δηµοσιονοκοινοτικω΄ν θεσµικω΄ν οργα΄νων, των προσωρινω
µικω΄ν καταστα΄σεων που ΄εχουν παρουσιασθει΄ στο Ελεγκτικο΄
Συνε΄δριο — α΄ρθρο 118, περι΄πτωση 1.

4.1.45. Αναπτυ΄σσεται περαιτε΄ρω η αρχη΄ της επιµερισµε΄νης, µε
τα κρα΄τη µε΄λη, διαχει΄ρισης, στην οποι΄α αναφερθη΄καµε προηγουµε΄νως στο σηµει΄ο 5.1.13 της γνωµοδο΄τησης, δεδοµε΄νου ο΄τι προβλε΄πεται η ενι΄σχυση της συµµετοχη΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν στις ακο΄λουθες διαδικασι΄ες:
—

στην προετοιµασι΄α της ετη΄σιας ΄εκθεσης του Ελεγκτικου΄
Συνεδρι΄ου — 'Αρθρο 128, περιπτω΄σεις 3 και 4·

—

στην κατα΄ρτιση των ειδικω΄ν εκθε΄σεων του Ελεγκτικου΄
Συνεδρι΄ου — 'Αρθρο 130, περι΄πτωση 2·

—

στη διατυ΄πωση του παρατηρη΄σεων που ει΄ναι πιθανο΄ν να
διατυπω΄σει το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο κατα΄ τη δια΄ρκεια της
διαδικασι΄ας απαλλαγη΄ς — 'Αρθρο 133, περι΄πτωση 2.

4.2.
Το Με΄ρος ΙΙ της προ΄τασης κανονισµου΄ µε τι΄τλο «Ειδικε΄ς
∆ιατα΄ξεις» περιλαµβα΄νει επτα΄ τι΄τλους: Τι΄τλος I (α΄ρθρα 134
΄εως 140), «Ευρωπαϊκο΄ Γεωργικο΄ Ταµει΄ο Προσανατολισµου΄ και
Εγγυη΄σεων, Τµη΄µα Εγγυη΄σεων», Τι΄τλος ΙΙ (α΄ρθρα 141 ΄εως 145),
«∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α», Τι΄τλος III (α΄ρθρα 146 και 147), «'Ερευνα»,
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Τι΄τλος IV (α΄ρθρα 148 ΄εως 156), «Εξωτερικε΄ς ∆ρα΄σεις», Τι΄τλος V
(α΄ρθρα 157 ΄εως 161), «Υπηρεσι΄α Επιση΄µων Εκδο΄σεων των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των», Τι΄τλος VI (α΄ρθρα 162 ΄εως 165), «Ευρωπαϊκη΄
Υπηρεσι΄α Καταπολε΄µησης της Απα΄της», και Τι΄τλος VII (α΄ρθρα 166
΄εως 168), «∆ιοικητικε΄ς Πιστω΄σεις».
4.2.1. 'Οσον αφορα΄ το Ευρωπαϊκο΄ Γεωργικο΄ Ταµει΄ο Προσανατολισµου΄ και Εγγυη΄σεων-Τµη΄µα Εγγυη΄σεων, η προ΄ταση προβλε΄πει
τη θε΄σπιση δυ΄ο νε΄ων κανο΄νων που περιλαµβα΄νονται στα α΄ρθρα 135
και 140.

4.2.2. Το α΄ρθρο 135 περιλαµβα΄νει ορισµε΄νες ειδικε΄ς διατα΄ξεις
που αφορου΄ν τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση του εν λο΄γω Ταµει΄ου,
οι οποι΄ες αφορου΄ν κυρι΄ως:
—

την αρχη΄ της εξι΄σωσης του υ΄ψους των πιστω΄σεων ανα΄ληψης
υποχρεω΄σεων και των πιστω΄σεων πληρωµω΄ν·

—

τη δυνατο΄τητα µεταφορα΄ς πιστω΄σεων πληρωµω΄ν µεταξυ΄
οικονοµικω΄ν ετω΄ν, κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ την αρχη΄ της
ετη΄σιας δια΄ρκειας.

4.2.3. Επι΄σης, αναγνωρι΄ζοντας την ιδιαιτερο΄τητα, τη σηµασι΄α
και το ειδικο΄ βα΄ρος του εν λο΄γω Ταµει΄ου για την εφαρµογη΄ της
κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς, προβλε΄πεται ο΄τι τρε΄χουσες διαχειριστικε΄ς
δαπα΄νες του ΕΓΤΠΕ-Τµη΄µα Εγγυη΄σεων (α΄ρθρο 136, περι΄πτωση 3
της προ΄τασης) µπορου΄ν να υπερβου΄ν το ποσο΄ που προβλε΄πεται
συνη΄θως για τις τρε΄χουσες διαχειριστικε΄ς δαπα΄νες (βλ. α΄ρθρο 167,
περι΄πτωση 1 της προ΄τασης).
4.2.4. Το α΄ρθρο 140 προβλε΄πει την εφαρµογη΄ του καθεστω΄τος
του ειδικου΄ προορισµου΄ των εσο΄δων που προορι΄ζονται για
το ΕΓΤΠΕ-Τµη΄µα Εγγυη΄σεων, κατεξαι΄ρεση απο΄ την αρχη΄ της
καθολικο΄τητας του προϋπολογισµου΄.
4.2.5. Στο Με΄ρος ΙΙ περιλη΄φθηκε ΄ενας νε΄ος Τι΄τλος για τα
«∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α» µε σκοπο΄ να περιληφθου΄ν το Ταµει΄ο
Συνοχη΄ς και τα προενταξιακα΄ διαρθρωτικα΄ και γεωργικα΄ µε΄τρα —
α΄ρθρα 141 ΄εως 145.
4.2.6. Παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι οι τοµεακε΄ς διατα΄ξεις για τα εν
λο΄γω Ταµει΄α και για τα γεωργικα΄ µε΄τρα ει΄ναι πιθανο΄ν να
συνεχι΄σουν να προβλε΄πουν την ισχυ΄ ξεχωριστω΄ν δηµοσιονοµικω΄ν
διατα΄ξεων η ΟΚΕ επικροτει΄ το γεγονο΄ς ο΄τι ο δηµοσιονοµικο΄ς
κανονισµο΄ς καθορι΄ζει τις βασικε΄ς αρχε΄ς που θα πρε΄πει να διε΄πουν
τη δηµοσιονοµικη΄ διαχει΄ριση΄ τους.
4.2.6.1. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τη συνε΄χιση της προ΄βλεψης
ξεχωριστω΄ν ειδικω΄ν διατα΄ξεων στο πλαι΄σιο των τοµεακω΄ν ρυθµι΄σεων που αφορου΄ν τα προαναφερθε΄ντα Ταµει΄α και τα γεωργικα΄
µε΄τρα, αλλα΄ επιθυµει΄ να τονι΄σει ο΄τι η εφαρµογη΄ των εν λο΄γω
ειδικω΄ν διατα΄ξεων δεν θα πρε΄πει σε καµι΄α περι΄πτωση να ΄εχει ως
αποτε΄λεσµα την εµφα΄νιση παρεκκλι΄σεων απο΄ τις αρχε΄ς που ΄εχουν
καθορισθει΄.
4.2.7. 'Οσον αφορα΄ τον τοµε΄α των εξωτερικω΄ν δρα΄σεων θα
πρε΄πει να επισηµανθει΄ η αποδοχη΄ της ΄εννοιας της αποκεντρωµε΄νης
διαχει΄ρισης ορισµε΄νων δρα΄σεων µε΄σω της ανα΄θεσης της υλοποι΄ηση΄ς τους στις αρχε΄ς των δικαιου΄χων τρι΄των χωρω΄ν, χωρι΄ς ο΄µως
να περιορι΄ζονται στο ελα΄χιστο οι ελεγκτικε΄ς αρµοδιο΄τητες της
Επιτροπη΄ς — α΄ρθρα 150 και 151 της προ΄τασης (νε΄α α΄ρθρα).
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4.2.8. Θα πρε΄πει να επισηµανθει΄ η θε΄σπιση ενο΄ς νε΄ου Τι΄τλου
που αφορα΄ τον καθορισµο΄ των βασικω΄ν κανο΄νων που διε΄πουν
τη διαχει΄ριση του προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας
Καταπολε΄µησης της Απα΄της (OLAF), που δηµιουργη΄θηκε µε την
απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 28ης Αυγου΄στου του 1999 —
α΄ρθρα 162 ΄εως 165 της προ΄τασης.

5.2.1. Τονι΄ζονται ιδιαι΄τερα οι σηµαντικε΄ς προσπα΄θειες που
καταβλη΄θηκαν για την καλυ΄τερη εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της διαφα΄νειας, και ει΄χαν ως αποτε΄λεσµα την πραγµατοποι΄ηση σηµαντικω΄ν
βελτιω΄σεων στην αποσαφη΄νιση ορισµε΄νων νοµικω΄ν, δηµοσιονοµικω΄ν και τεχνικο-λογιστικω΄ν εννοιω΄ν. Επι΄σης διαπιστω΄νεται η
ενι΄σχυση της «νοµικη΄ς ασφα΄λειας» σε σχε΄ση µε τον ισχυ΄οντα
δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄.

4.2.9. 'Οσον αφορα΄ τις διοικητικε΄ς πιστω΄σεις η προ΄ταση
προβλε΄πει την εφαρµογη΄ του κανο΄να της εξι΄σωσης των ποσω΄ν των
πιστω΄σεων ανα΄ληψης υποχρεω΄σεων και των πιστω΄σεων πληρωµω
΄ν
(α΄ρθρο 168, περι΄πτωση 1), παρε΄χοντας ο΄µως τη δυνατο΄τητα (ο΄πως
και µε τον ισχυ΄οντα δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄) της προκαταβολικη΄ς ανα΄ληψης δαπανω΄ν τρε΄χουσας διαχει΄ρισης, απο΄ την 15η Νοεµβρι΄ου κα΄θε ΄ετους.

5.3.
Η προ΄ταση περι΄ δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ αντικατοπτρι΄ζει αναπο΄φευκτα τη νε΄α πραγµατικο΄τητα που ΄εχει διαµορφωθει΄ στο εσωτερικο΄ των Κοινοτη΄των. Αυτο΄ς ει΄ναι και ο λο΄γος
για τον οποι΄ο εξετα΄ζονται ζητη΄µατα ο΄πως οι επιδοτη΄σεις, τα
∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α και η Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Καταπολε΄µησης
της Απα΄της (OLAF).

4.3.
Το Με΄ρος ΙΙΙ της προ΄τασης κανονισµου΄ µε τι΄τλο «Μεταβατικε΄ς και τελικε΄ς ∆ιατα΄ξεις» περιλαµβα΄νει δυ΄ο τι΄τλους: Τι΄τλος I
(α΄ρθρα 169 και 170), «Μεταβατικε΄ς ∆ιατα΄ξεις» και Τι΄τλος II
(α΄ρθρα 171 ΄εως 176), «Τελικε΄ς ∆ιατα΄ξεις».
4.3.1. Στο Με΄ρος αυτο΄ προβλε΄πεται ο΄τι οι πιστω΄σεις που
αφορου΄ν την ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου και τα συνοδευτικα΄ µε΄τρα
θα συνεχι΄σουν να υπα΄γονται στους κανο΄νες του ΕΓΤΠΕ-Τµη΄µα
Εγγυη΄σεων µε΄χρι την 31η ∆εκεµβρι΄ου 2006 — α΄ρθρο 170 της
προ΄τασης.
4.3.2. Τε΄λος, το α΄ρθρο 173 της προ΄τασης προβλε΄πει την
ενι΄σχυση της διαδικασι΄ας διαβου΄λευσης µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου στον τοµε΄α της εφαρµογη΄ς των
δηµοσιονοµικω΄ν διατα΄ξεων των Κοινοτη΄των, η εφαρµογη΄ της
οποι΄ας η΄δη προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 140 του ισχυ΄οντος
δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄. Λο΄γω της σηµασι΄ας του εξεταζοµε΄νου ζητη΄µατος για τη διασφα΄λιση της απρο΄σκοπτης λειτουργι΄ας
των Κοινοτη΄των, κρι΄νεται απαραι΄τητη η εξασφα΄λιση της καταρχη΄ν
συµφωνι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου.

5. Συµπερα΄σµατα
5.1.
Βα΄σει της ανα΄λυσης του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ που
πραγµατοποι΄ησε η ΟΚΕ διαµο΄ρφωσε µι΄α γενικα΄ θετικη΄ εικο΄να για
τη δια΄ρθρωση΄ του.
5.2.
∆ιαπιστω΄νεται ο΄τι η προ΄ταση για τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ περιλαµβα΄νει κανο΄νες που συµβα΄λλουν στην
αποτελεσµατικο΄τερη πρακτικη΄ εφαρµογη΄ των βασικω΄ν αρχω΄ν που
διε΄πουν το δι΄καιο του προϋπολογισµου΄.

5.4.
Στο πλαι΄σιο της εξε΄τασης ενο΄ς, ο΄χι µο΄νον τεχνικα΄
πολυ΄πλοκου αλλα΄ και τερα΄στιας πρακτικη΄ς σηµασι΄ας, ζητη΄µατος
ο΄πως ει΄ναι η ρυ΄θµιση της δηµοσιονοµικη΄ς διαχει΄ρισης των Κοινοτη΄των, θα πρε΄πει να επιδιωχθει΄ η προω΄θηση της επι΄τευξης των
στο΄χων της ενι΄σχυσης της αποτελεσµατικο΄τητας και της ευελιξι΄ας
χωρι΄ς ο΄µως να θυσιαστει΄ ο εξι΄σου σηµαντικο΄ς στο΄χος της
διασφα΄λισης της δηµοσιονοµικη΄ς πειθαρχι΄ας. Σε αυτη΄ν ακριβω΄ς τη
διασφα΄λιση της συµβατο΄τητας µεταξυ΄ ο΄λων των προαναφερθε΄ντων
στο΄χων αποσκοπου΄ν το΄σο οι ανησυχι΄ες που εξε΄φρασε του
Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο ο΄σο και οι παρατηρη΄σεις που διατυπω΄νει η
ΟΚΕ στο πλαι΄σιο της ανα΄λυσης της προ΄τασης για τη θε΄σπιση
δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄.
5.5.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ πλη΄ρως µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς
να παρασχεθει΄ σε ο΄λα τα θεσµικα΄ ο΄ργανα η δυνατο΄τητα λη΄ψης
των αποφα΄σεων που αφορου΄ν τις µεταφορε΄ς πιστω΄σεων µεταξυ΄
κεφαλαι΄ων του προϋπολογισµου΄ τους χωρι΄ς να απαιτει΄ται προηγουµε΄νως η ΄εγκριση της αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ς.
5.6.
Θα πρε΄πει να επισηµανθει΄ ο΄τι η αξιολο΄γηση των δηµοσιονοµικω΄ν κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων των Κοινοτη΄των δεν θα πρε΄πει
να περιορισθει΄ αποκλειστικα΄ στο κει΄µενο του δηµοσιονοµικου΄
κανονισµου΄. Εκτο΄ς απο΄ τον δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ υπα΄ρχουν
παρα΄λληλα ΄ενας η΄ περισσο΄τεροι κανονισµοι΄ εκτε΄λεσης οι οποι΄οι
παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι υπο΄κεινται σε αυτο΄ν θα πρε΄πει να αποτελε΄σουν
΄ενα εναρµονισµε΄νο και συµβατο΄ συ΄νολο. Για το λο΄γο αυτο΄ η ΟΚΕ
θεωρει΄ ο΄τι η προ΄ταση για τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄
θα πρε΄πει να συνοδευ΄εται απο΄ µι΄α προ΄ταση κανονισµου΄ (η΄
κανονισµω΄ν) που θα καθορι΄ζει τον τρο΄πο εκτε΄λεσης του βασικου΄
κανονισµου΄.
5.7.
Τε΄λος, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την επιθυµι΄α να αποτελε΄σει ο νε΄ος
δηµοσιονοµικο΄ς κανονισµο΄ς ΄ενα ουσιαστικο΄ και αποτελεσµατικο΄
µηχανισµο΄ για την προω΄θηση του επιµερισµου΄ της δηµοσιονοµικη΄ς
διαχει΄ρισης των Κοινοτη΄των µε τα αντι΄στοιχα κρα΄τη µε΄λη. Αυτο΄ς
θα πρε΄πει να ει΄ναι και ο µελλοντικο΄ς στο΄χος που θα πρε΄πει να
επιδιωχθει΄.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
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 «Ετη΄σια ΄εκθεση του Ταµει΄ου
Συνοχη΄ς (1999)»
(2001/C 260/09)
Στις 11 Ιανουαρι΄ου 2001 και συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 262 της Συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, η Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς για το ανωτε΄ρω θε΄µα.
Το τµη΄µα «Οικονοµικη΄ και Νοµισµατικη΄ 'Ενωση, Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Συνοχη΄», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
΄ ν, διατυ΄πωσε τη γνωµοδο΄τηση΄ του µε βα΄ση την εισαγωγικη΄ ΄εκθεση του εισηγητη΄
προετοιµασι΄α των εργασιω
κ. Pezzini, στις 26 Ιουνι΄ου 2001.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 110 ψη΄φους υπε΄ρ, 2 κατα΄ και 0 αποχε΄ς την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 14 του Κανονισµου΄, βα΄σει του
οποι΄ου ιδρυ΄εται το Ταµει΄ο Συνοχη΄ς, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ κλη΄θηκε ο΄πως κα΄θε χρο΄νο να αποφανθει΄ σχετικα΄ µε την
ετη΄σια ΄εκθεση για τις δραστηριο΄τητε΄ς του. 'Εργο του Ταµει΄ου
Συνοχη΄ς, ει΄ναι, ως γνωστο΄ν, να χρηµατοδοτει΄ την υλοποι΄ηση
σχεδι΄ων στους τοµει΄ς του περιβα΄λλοντος και των ΄εργων υποδοµη΄ς
για τις µεταφορε΄ς στα κρα΄τη µε΄λη των οποι΄ων το κατα΄ κεφαλη΄ν
ΑΕγχΠ ει΄ναι κατω΄τερο του 90 % του µε΄σου κοινοτικου΄ ο΄ρου,
δηλαδη΄ κατα΄ το ΄ετος 1992 στην Ελλα΄δα, Ιρλανδι΄α, Πορτογαλι΄α
και Ισπανι΄α.
1.2.
Η παρου΄σα ΄εκθεση αποκτα΄ ιδιαι΄τερη σηµασι΄α, ο΄σον αφορα΄
το τελευται΄ο ΄ετος της περιο΄δου 1993-1999 (συµπεριλαµβανοµε΄νου και του µεταβατικου΄ δηµοσιονοµικου΄ µε΄σου συνοχη΄ς), για το
οποι΄ο το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Εδιµβου΄ργου χορη΄γησε το
ποσο΄ των 15 150 εκατ. ευρω΄ και δηµοσιευ΄εται στο τε΄λος του
πρω΄του ΄ετους λειτουργι΄ας του νε΄ου κανονισµου΄ του Ταµει΄ου
για την περι΄οδο προγραµµατισµου΄ 2000-2006. Αυτο΄ δι΄δει τη
δυνατο΄τητα στην Επιτροπη΄ να προβει΄ σε ΄ενα σχηµατικο΄ ισολογισµο΄
που αφορα΄ ο΄λη την περι΄οδο λειτουργι΄ας του Ταµει΄ου.

2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Υπο΄ το φως των δεδοµε΄νων που περιε΄χονται στην ΄εκθεση,
η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για τα θετικα΄ αποτελε΄σµατα
της δραστηριο΄τητας του Ταµει΄ου Συνοχη΄ς και ταυτο΄χρονα:
—

—

επαναλαµβα΄νει ακο΄µη µια φορα΄ ο΄τι, αν και γνωρι΄ζει την
απα΄ντηση της Επιτροπη΄ς, ει΄ναι εντου΄τοις ενοχλητικο΄ το
γεγονο΄ς ο΄τι αναγκα΄ζεται να αποφανθει΄ µε το΄ση καθυστε΄ρηση
σε µια εποχη΄ επικοινωνιω΄ν πραγµατικου΄ χρο΄νου για το
εξεταζο΄µενο ΄ετος·
θεωρει΄ ο΄τι η καθυστε΄ρηση αυτη΄ θα µπορου΄σε να δικαιολογηθει΄ αυτη΄ τη φορα΄ εα΄ν η Επιτροπη΄ ΄εδραττε την ευκαιρι΄α να
καταρτι΄σει ΄ενα πιο εµπεριστατωµε΄νο απολογισµο΄ για ο΄λη την
περι΄οδο 1993-1999, ου΄τως ω΄στε να αντληθου΄ν χρη΄σιµα
διδα΄γµατα για την τρε΄χουσα νε΄α περι΄οδο προγραµµατισµου΄
2000-2006.

2.2.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για το γεγονο΄ς ο΄τι
οι παρεµβα΄σεις του Ταµει΄ου συνε΄βαλαν κατα΄ τρο΄πο ΄εµµεσο, στις
τε΄σσερις ενδιαφερο΄µενες χω΄ρες, στην τη΄ρηση των στο΄χων µει΄ωσης
των δηµοσιονοµικω΄ν ελλειµµα΄των που προβλε΄πονται απο΄ τα
προγρα΄µµατα συ΄γκλισης τα οποι΄α ΄εχουν καταρτιστει΄ ενο΄ψει της
΄δρυσης
ι
της Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης. Αυτο΄ ισχυ΄ει
ιδιαι΄τερα για την Ελλα΄δα, η οποι΄α στην αρχη΄ του προγραµµατισµου΄
θεωρη΄θηκε χω΄ρα µε υπερβολικο΄ ΄ελλειµµα και η οποι΄α το 1999
κατο΄ρθωσε να υπερσκελι΄σει το στο΄χο παρουσια΄ζοντας ΄ελλειµµα
1,6 % του ΑΕγχΠ.
2.3.
Ει΄ναι θετικο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι στο τε΄λος της περιο΄δου
προγραµµατισµου΄ επιτευ΄χθηκε ουσιαστικω΄ς η τη΄ρηση των κριτηρι΄ων κατανοµη΄ς µεταξυ΄ των χωρω΄ν καθω΄ς επι΄σης και η ισορροπι΄α
της κατανοµη΄ς πιστω΄σεων µεταξυ΄ των τοµε΄ων του περιβα΄λλοντος
και των µεταφορω΄ν.
2.4.
Κατα΄ τη δια΄ρκεια της δεκαετι΄ας του '90 µειω΄θηκε αισθητα΄
ο πληθωρισµο΄ς, ειδικο΄τερα στην Ελλα΄δα και την Πορτογαλι΄α, ενω΄
το ποσοστο΄ πληθωρισµου΄ σταθεροποιη΄θηκε γυ΄ρω στο 2,5 %. Κατα΄
τη δια΄ρκεια του δευτε΄ρου µισου΄ της δεκαετι΄ας του '90, ο
συντελεστη΄ς ανα΄πτυξης του ΑΕγχΠ υπερσκε΄λισε το µε΄σο ο΄ρο της
ΕΕ.
2.4.1. Στην ΕΕ οι εισοδηµατικε΄ς διαφορε΄ς ανα΄ κα΄τοικο µεταξυ΄
των κρατω΄ν µελω΄ν και περισσο΄τερο ακο΄µη µεταξυ΄ των περιφερειω΄ν
παραµε΄νουν πολυ΄ υψηλε΄ς. Αυτο΄ βεβαι΄ως δεν αναιρει΄ το γεγονο΄ς
ο΄τι βα΄σει της δευ΄τερης ΄εκθεσης για την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄
συνοχη΄, οι διαφορε΄ς µε την πα΄ροδο των ετω΄ν και χα΄ρη επι΄σης
στις παρεµβα΄σεις των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων, µειω΄θηκαν. Επι΄
παραδει΄γµατι στην Ελλα΄δα, την Ισπανι΄α και την Πορτογαλι΄α το
µε΄σο κατα΄ κεφαλη΄ν εισο΄δηµα ανη΄λθε απο΄ 68 % του µε΄σου ο΄ρου
της ΕΕ το 1988 σε 79 % κατα΄ το 1999. Κατα΄ την ΄δια
ι
περι΄οδο σηµειω΄νεται σαφη΄ς βελτι΄ωση στις λιγο΄τερο ευηµερου΄σες
περιφε΄ρειες που θε΄τουν τις βα΄σεις για περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη.

3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις
3.1.

Συντονισµο΄ς µε τις ΄αλλες κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς

3.1.1. Ο συντονισµο΄ς µε τις παρεµβα΄σεις των ∆ιαρθρωτικω
΄ν
Ταµει΄ων στις χω΄ρες που εµπι΄πτουν εξ ολοκλη΄ρου σχεδο΄ν υπο΄ τους
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δια΄φορους στο΄χους και ειδικο΄τερα υπο΄ το στο΄χο 1, ΄εχει ιδιαι΄τερη
σηµασι΄α το΄σο για να αποφευχθου΄ν οι διπλε΄ς χρηµατοδοτη΄σεις —
οι οποι΄ες εντου΄τοις δεν επαληθευ΄ονται — ο΄σο κυρι΄ως και για
να δηµιουργηθου΄ν συνε΄ργειες για συνδυασµε΄να και χωριστα΄
προγρα΄µµατα. Οι τοµει΄ς της προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος και
των υποδοµω΄ν των µεταφορω΄ν προσφε΄ρονται ιδιαιτε΄ρως για
την αξιολο΄γηση προγραµµα΄των εδαφικη΄ς ανα΄πτυξης. Θα ει΄χε
ενδιαφε΄ρον εα΄ν γινο΄ταν στην ΄εκθεση µι΄α αξιολο΄γηση της ικανο΄τητας που διαθε΄τουν οι διοικη΄σεις να δηµιουργου΄ν παρο΄µοιες
συνε΄ργειες.
3.1.1.1. Θα πρε΄πει να διασφαλισθει΄ ΄ενας καλυ΄τερος συντονισµο΄ς ει΄τε απο΄ τα πλαι΄σια στρατηγικη΄ς αναφορα΄ς που περιλαµβα΄νουν ο΄λες τις παρεµβα΄σεις των ταµει΄ων, ει΄τε απο΄ τη νε΄α οργα΄νωση
της Επιτροπη΄ς που να συγκεντρω΄νει τα ταµει΄α κατα΄ γεωγραφικη΄
ενο΄τητα.
3.1.2. Η ΄εκθεση πληροφορει΄ ο΄τι οι εθνικε΄ς αρχε΄ς ανταποκρι΄νονται πλη΄ρως στα ζητη΄µατα που αφορου΄ν την τη΄ρηση των
κοινοτικω΄ν προδιαγραφω΄ν ως προς τη διαφα΄νεια των συµβα΄σεων
του δηµοσι΄ου και ΄εχουν δεσµευθει΄ να επιτυ΄χουν τους κοινοτικου΄ς
στο΄χους σε ο΄,τι αφορα΄ την περιβαλλοντικη΄ δια΄σταση, που ΄εχει
µεγα΄λη σηµασι΄α στον τοµε΄α των υποδοµω΄ν µεταφορω΄ν.
3.1.3. Ο τοµε΄ας των µεταφορω΄ν ΄ετυχε ιδιαι΄τερης προσοχη΄ς
κατα΄ το 1999 µετα΄ την υλοποι΄ηση ΄εργων κοινη΄ς ωφε΄λειας
στο πλαι΄σιο των διευρωπαϊκω΄ν δικτυ΄ων, µε συντονισµο΄ των
παρεµβα΄σεων του ΄διου
ι
του Ταµει΄ου Συνοχη΄ς και των παρεµβα΄σεων της ΕΤΕ — που συγκεντρω΄νει τις επενδυ΄σεις της στον τοµε΄α
σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν —, του ΕΤΠΑ και του προϋπολογισµου΄ ∆Ε∆. Ο τοµε΄ας των σιδηροδρο΄µων ανη΄λθε απο΄ 14 % των
επενδυ΄σεων στον τοµε΄α των µεταφορω΄ν κατα΄ την περι΄οδο 19931998 σε 25,8 % το 1999, ποσοστο΄ χαµηλο΄τερο ακο΄µη απο΄ αυτο΄
που ει΄ναι απαραι΄τητο, µε ΄ενα ποιοτικο΄ α΄λµα που αποτελει΄
ικανοποιητικη΄ απα΄ντηση στις σχετικε΄ς προτροπε΄ς το΄σο του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου ο΄σο και της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς. Η ΄εµφαση δο΄θηκε στη βελτι΄ωση των επικοινωνιω΄ν
µεταξυ΄ των περιφερειακω΄ν περιοχω΄ν και των βασικω΄ν πολιτικω΄ν
κε΄ντρων ο΄πως και στα ΄εργα υψηλη΄ς προτεραιο΄τητας που ει΄χαν
εγκριθει΄ απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του 'Εσσεν.
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ανα΄πτυξη του γεωργικου΄ και τουριστικου΄ τοµε΄α. Πρε΄πει ο΄µως να
σηµειωθει΄ ο΄τι οι επενδυ΄σεις που πραγµατοποιη΄θηκαν επιτρε΄πουν
τη λιγο΄τερο εντατικη΄ εκµετα΄λλευση των υφιστα΄µενων πο΄ρων και
συνεπω΄ς τη µει΄ωση των ζηµιω΄ν που συνεπα΄γεται η ξηρασι΄α.

3.2.

Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄

3.2.1. Η ΟΚΕ χαι΄ρει για την επι΄τευξη των στο΄χων του προϋπολογισµου΄. 'Εως τα τε΄λη του 1999 αναλη΄φθηκε το συ΄νολο των
πιστω΄σεων της περιο΄δου 1993-1999, ενω΄ οι εκτελε΄σεις πληρωµω΄ν
ανη΄ρχοντο σε 91,6 %, πρα΄γµα που σηµαι΄νει ο΄τι τηρη΄θηκαν το΄σο
οι κατευθυ΄νσεις κατανοµη΄ς µεταξυ΄ των χωρω΄ν ο΄σο και µεταξυ΄ των
τοµε΄ων.

3.3.

Παρατυπι΄ες

3.3.1. Οι λιγοστε΄ς περιπτω΄σεις παρατυπι΄ας που αναφε΄ρονται
αφορου΄ν την παρα΄βαση κανο΄νων σχετικω΄ν µε τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις και µη επιλε΄ξιµες δαπα΄νες και πρε΄πει να θεωρηθου΄ν απολυ΄τως
φυσιολογικε΄ς. Η OLAF δεν χρεια΄σθηκε να πραγµατοποιη΄σει
σχετικε΄ς ΄ερευνες. Ας προστεθει΄ εδω΄ ο΄τι η ΄εκθεση δεν παρε΄χει
αρκετε΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε αυτη΄ την πτυχη΄. Η επο΄µενη
΄εκθεση θα πρε΄πει να δι΄νει περισσο΄τερες λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε
τους ελε΄γχους που διενεργη΄θηκαν και προπα΄ντων να λαµβα΄νει
υπο΄ψη ο΄τι, µε τους νε΄ους κανονισµου΄ς, επιτει΄νεται η υπευθυνο΄τητα
των κρατω΄ν µελω΄ν ο΄σον αφορα΄ τον δηµοσιονοµικο΄ ΄ελεγχο.

3.4.

Αξιολογη΄σεις

3.4.1. Στην ΄εκθεση διαφαι΄νεται ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν ει΄ναι
ικανοποιηµε΄νη απο΄ την ποιο΄τητα των εκ των προτε΄ρων εκτιµη΄σεων,
ειδικο΄τερα σε ο΄,τι αφορα΄ το περιβα΄λλον ο΄που και ει΄ναι πιο
δυ΄σκολες. Λο΄γω της σηµασι΄ας τους, η ΟΚΕ συντα΄σσεται µε την
επιδι΄ωξη της Επιτροπη΄ς για τη βελτι΄ωση των τεχνικω΄ν οικονοµικη΄ς
ανα΄λυσης στις οποι΄ες θα πρε΄πει να επιδοθου΄ν περισσο΄τερο τα
κρα΄τη µε΄λη.

3.1.3.1. Το κε΄ρδος χρο΄νου στις διαδροµε΄ς που επιτευ΄χθηκε
χα΄ρη στα ΄εργα κοινη΄ς χρηµατοδο΄τησης απο΄ τα ∆ιαρθρωτικα΄
Ταµει΄α και το Ταµει΄ο Συνοχη΄ς εκτει΄νεται απο΄ 20 % στην Ισπανι΄α
µε΄σω της βελτι΄ωσης του συστη΄µατος αυτοκινητοδρο΄µων ΄εως
70 % στην Πορτογαλι΄α για τις σιδηροδροµικε΄ς µεταφορε΄ς
εµπορευµα΄των (1).

3.4.1.1. Συχνα΄ οι εθνικε΄ς αρχε΄ς δεν κατανοου΄ν επαρκω΄ς τον
αποτελεσµατικο΄ ρο΄λο που διαδραµατι΄ζει η ορθη΄ µεθοδολογι΄α για
την εκ των προτε΄ρων εκτι΄µηση των ΄εργων. ∆εν αφορα΄ µο΄νο τη
µεγαλυ΄τερη σαφη΄νεια των στο΄χων και της ποσοτικη΄ς τους ανα΄λυσης, αλλα΄ αντικατοπτρι΄ζει αναπο΄φευκτα και µι΄α καλυ΄τερη ποιο΄τητα της κατα΄ρτισης των προγραµµα΄των και του βα΄σιµου της
στρατηγικη΄ς.

3.1.4. Στον τοµε΄α του περιβα΄λλοντος οι εκ των υστε΄ρων
αξιολογη΄σεις επι΄ αντιπροσωπευτικου΄ δει΄γµατος ει΄ναι σε γενικε΄ς
γραµµε΄ς ικανοποιητικε΄ς, µε την εξαι΄ρεση των προβληµα΄των που
αφορου΄ν τη διαχει΄ριση των υδρευτικω΄ν πο΄ρων. Στις αποκαλου΄µενες χω΄ρες συνοχη΄ς (αλλα΄ ο΄χι µο΄νο σε αυτε΄ς), υπα΄ρχουν σηµαντικε΄ς
ανισο΄τητες ο΄σον αφορα΄ τα συστη΄µατα εφοδιασµου΄ πο΄σιµου
υ΄δατος και της επεξεργασι΄ας των υγρω΄ν αποβλη΄των, που επηρεα΄ζουν βαθυ΄τατα την ποιο΄τητα ζωη΄ς των πληθυσµω΄ν και την

3.4.1.2. 'Εως το 1995, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ χρηµατοδο΄τησε
δρα΄σεις ΄ερευνας και κατα΄ρτισης µε σκοπο΄ τη βελτι΄ωση της
ποιο΄τητας και της χρη΄σεως των εκτιµη΄σεων που πραγµατοποιη΄θηκαν στο πλαι΄σιο της «Πολιτικη΄ς για την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄
συνοχη΄». Οι εργασι΄ες, που παρατα΄θηκαν ΄εως τα τε΄λη του 1998,
εντα΄χθηκαν σε ΄ενα προ΄γραµµα µε την ονοµασι΄α MEANS (Με΄θοδοι
αξιολογη΄σεως των δρα΄σεων διαρθρωτικου΄ χαρακτη΄ρα). Στο΄χος
του προγρα΄µµατος — που ει΄ναι ιδιαιτε΄ρως προσαρµοσµε΄νο στον
τοµε΄α των µεταφορω΄ν και στις περιβαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις — ει΄ναι
η αυ΄ξηση της αποτελεσµατικο΄τητας των µεθο΄δων εκτι΄µησης, ο΄ταν
προ΄κειται για τον προγραµµατισµο΄ η΄ την εκτι΄µηση παρεµβα΄σεων
που συνδε΄ονται µε χρηµατοδοτη΄σεις.

(1) ∆ευ΄τερη ΄εκθεση για την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄
(COM(2001) 24 τελικο΄, σ. ΧΧΙ).
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3.4.2. Η εκ των υστε΄ρων εκτι΄µηση ο΄λης της περιο΄δου δεν ει΄ναι
ακο΄µη διαθε΄σιµη, αλλα΄ για τα 45 ΄εργα που αξιολογη΄θηκαν κατα΄
το 1999, η κρι΄ση της Επιτροπη΄ς ει΄ναι θετικο΄τατη το΄σο στον τοµε΄α
του περιβα΄λλοντος ο΄σο και στον τοµε΄α των µεταφορω΄ν:

4.2.
Με το νε΄ο κανονισµο΄ ενισχυ΄εται ο δεσµο΄ς µεταξυ΄ της
χορηγη΄σεως χρηµατοδοτη΄σεων, της τη΄ρησης του συµφω΄νου σταθερο΄τητας και ανα΄πτυξης και της απαι΄τησης για µια υγιη΄ διαχει΄ριση
του δηµοσιονοµικου΄ ελλει΄µµατος.

—

η αποτελεσµατικο΄τητα των ΄εργων ευθυγραµµι΄ζεται µε τους
αρχικου΄ς στο΄χους·

4.3.
Τα σχε΄δια στον τοµε΄α των ΄εργων υποδοµη΄ς για τις
µεταφορε΄ς πρε΄πει να ει΄ναι συνεπη΄ µε τις κοινοτικε΄ς κατευθυ΄νσεις
για την ανα΄πτυξη του διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου µεταφορω΄ν.

—

η επι΄πτωση επι΄ του περιβα΄λλοντος ει΄ναι ικανοποιητικη΄·

—

τα ΄εργα ΄εχουν
αντι΄κτυπους·

—

΄εχει βελτιωθει΄ η προ΄σβαση σε µεγα΄λες εδαφικε΄ς περιοχε΄ς
ο΄πως και η διαµεθοριακη΄ επικοινωνι΄α·

—

ελαττω΄θηκε η κυκλοφοριακη΄ συµφο΄ρηση στις µεγα΄λες
µητροπολιτικε΄ς περιοχε΄ς.

προκαλε΄σει

θετικου΄ς

οικονοµικου΄ς

Εντο΄ς του 2001 θα ολοκληρωθει΄ η αξιολο΄γηση 120 σχεδι΄ων.

3.5.

∆ιοργανικο΄ς δια΄λογος

4.4.
Τα κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν την κυ΄ρια ευθυ΄νη του δηµοσιονοµικου΄ ελε΄γχου των σχεδι΄ων. Επαληθευ΄ουν δε ο΄τι τα συστη΄µατα
διαχει΄ρισης και ελε΄γχου εφαρµο΄ζονται κατα΄ τε΄τοιο τρο΄πο, ω΄στε να
διευκολυ΄νεται η ορθη΄ και αποτελεσµατικη΄ χρη΄ση των κοινοτικω
΄ν
ταµει΄ων.
4.5.
Ο νε΄ος κανονισµο΄ς καθιερω΄νει την ΄εννοια ο΄τι το ποσοστο΄
παρε΄µβασης του ταµει΄ου µπορει΄ να µειω΄νεται σε συνα΄ρτηση µε µια
ευρυ΄τερη προσφυγη΄ σε ιδιωτικε΄ς πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης και να
ρυθµι΄ζεται ανα΄λογα µε τους πο΄ρους που δηµιουργου΄νται απο΄ την
εφαρµογη΄ της αρχη΄ς «ο ρυπαι΄νων πληρω΄νει».
5. Συµπερα΄σµατα

3.5.1. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει µε ικανοποι΄ηση την ακρι΄βεια µε την
οποι΄α η Επιτροπη΄ απα΄ντησε στις παρατηρη΄σεις που περιε΄χονται
στη γνωµοδο΄τηση για την ΄εκθεση του 1998(1) ορισµε΄νες εκ των
οποι΄ων ΄εγιναν αποδεκτε΄ς.

5.1.
Η ΟΚΕ ευ΄χεται το Ταµει΄ο συνοχη΄ς να εξακολουθη΄σει να
συµβα΄λλει θετικα΄ στις τε΄σσερις χω
΄ ρες στις οποι΄ες παρεµβαι΄νει για
να επιτυ΄χουν τον επιδιωκο΄µενο στο΄χο που ει΄ναι η πλη΄ρης τη΄ρηση
του Συµφω΄νου σταθερο΄τητας και ανα΄πτυξης και το µη υπερβολικο΄
δηµοσιονοµικο΄ ΄ελλειµµα.

4. Ο νε΄ος προγραµµατισµο΄ς 2000-2006

5.2.
Η µε΄χρι ση΄µερα επιτυχι΄α δικαιολογει΄ το γεγονο΄ς ο΄τι ο
νε΄ος κανονισµο΄ς εισα΄γει περιορισµε΄νες τροποποιη΄σεις και επιβεβαιω΄νει το προϋπα΄ρχον νοµοθετικο΄ οικοδο΄µηµα.

4.1.
Το 1999 ει΄ναι η χρονια΄ που εγκρι΄θηκε ο νε΄ος κανονισµο΄ς.
Για την περι΄οδο 2000-2006, το Συµβου΄λιο του Βερολι΄νου
χορη΄γησε συνολικη΄ χρηµατοδο΄τηση 18 δισ. ευρω΄ (µε τιµε΄ς του
1999). Αποφα΄σισε επι΄σης να επανεξετα΄σει ενδιαµε΄σως, κατα΄ το
2003, την επιλεξιµο΄τητα των µεµονωµε΄νων χωρω΄ν επι΄ τη βα΄σει
των επιτευχθε΄ντων επιπε΄δων του κατα΄ κεφαλη΄ν ΑΕΠ.
(1) ΕΕ C 140 της 18.5.2000, σ. 14.

5.3.
Τα σχε΄δια που χρηµατοδοτη΄θηκαν επε΄τρεψαν ΄εως ση΄µερα
την ανυ΄ψωση των κατωφλι΄ων εφαρµογη΄ς των οδηγιω΄ν για να
επιβα΄λλουν και τη βελτι΄ωση της προσβα΄σεως στα διευρωπαϊκα΄
δι΄κτυα. Πολλα΄ υπολει΄πονται να γι΄νουν ακο΄µη, και κυρι΄ως σε ο΄,τι
αφορα΄ τις σιδηροδροµικε΄ς µεταφορε΄ς.
5.4.
Η ΟΚΕ συνιστα΄ την επιστροφη΄, στο µε΄λλον, στην αρχικη΄
αποστολη΄ του ταµει΄ου, δηλ. στη χρηµατοδο΄τηση µεγα΄λων σχεδι΄ων,
χωρι΄ς υπερβολικο΄ κερµατισµο΄ των παρεµβα΄σεων.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
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 σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄
αριθ. 58/97 (ΕΚ, Ευρατο΄µ) του Συµβουλι΄ου για τις στατιστικε΄ς δια΄ρθρωσης των επιχειρη΄σεων»
(2001/C 260/10)
Στις 21 Φεβρουαρι΄ου 2001, 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 «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 26 Ιουνι΄ου 2001, µε βα΄ση
εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. J. Bento Gonçalves.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 112 ψη΄φους υπε΄ρ, 0 ψη΄φους κατα΄ και 5 αποχε΄ς την
ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Η παρου΄σα γνωµοδο΄τηση εκφρα΄ζει τις απο΄ψεις τις ΟΚΕ
µο΄νον για τις προτεινο΄µενες τροποποιη΄σεις του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 58/97, που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 2 (συ΄νθεση του
περιεχοµε΄νου της προ΄τασης), δεδοµε΄νου ο΄τι ο προαναφερθει΄ς
κανονισµο΄ς ΄εχει η΄δη αποτελε΄σει αντικει΄µενο γνωµοδο΄τησης της
ΟΚΕ (1).

2. Συνοπτικη΄ παρουσι΄αση του περιεχοµε΄νου της προ΄τασης
του Συµβουλι΄ου
2.1.
Ο προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 58/97 αποσκοπει΄
να συµπληρω΄σει τον κανονισµο΄ για τις στατιστικε΄ς δια΄ρθρωσης
των επιχειρη΄σεων (Σ∆Ε) µε την προσθη΄κη δυ΄ο παραρτηµα΄των:
—

Παρα΄ρτηµα 6 — που αφορα΄ ειδικα΄ τον τοµε΄α των χρηµατοπιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των

—

Παρα΄ρτηµα 7 — που αφορα΄ ειδικα΄ τον τοµε΄α των συνταξιοδοτικω΄ν ταµει΄ων.

1.2.
Η συνεχη΄ς αξιολο΄γηση της λειτουργι΄ας της ενιαι΄ας αγορα΄ς
χρηµατοπιστωτικω΄ν υπηρεσιω΄ν και των οικονοµικω΄ν στατιστικω΄ν
στοιχει΄ων που αφορου΄ν τα χρηµατοπιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα, τα συνταξιοδοτικα΄ ταµει΄α και την παροχη΄ α΄λλων χρηµατοπιστωτικω΄ν
υπηρεσιω΄ν ει΄ναι απολυ΄τως απαραι΄τητη για τη διασφα΄λιση της
εξε΄λιξης της ενιαι΄ας αγορα΄ς, διο΄τι καθιστα΄ δυνατη΄ την ουσιαστικη΄
αξιολο΄γηση της ανταγωνιστικο΄τητας και του δυναµισµου΄ της
επιτρε΄ποντας τη συ΄γκριση του οικονοµικου΄ χω΄ρου της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης µε τον αντι΄στοιχο χω΄ρο α΄λλων µεγα΄λων οικονοµικω΄ν
ζωνω΄ν του κο΄σµου.

—

Επιπλε΄ον, θα διευρυ΄νει την κα΄λυψη της οριζο΄ντιας ενο΄τητας
(Παρα΄ρτηµα 1) προκειµε΄νου να συµπεριλα΄βει τις ακο΄λουθες
δραστηριο΄τητες οι οποι΄ες δεν περιλαµβα΄νονται ακο΄µη:

1.3.
'Οσον αφορα΄ τους κανονισµου΄ς για το περιβα΄λλον ει΄ναι
αναγκαι΄α η αξιολο΄γηση του κο΄στους που απαιτει΄ται για τη
συµµο΄ρφωση στα προβλεπο΄µενα απο΄ αυτου΄ς, διο΄τι κατα΄ τον τρο΄πο
αυτο΄ θα καταστει΄ δυνατη΄ η βελτι΄ωση του σχεδιασµου΄, της
εφαρµογη΄ς και της θε΄σπισης των ρυθµι΄σεων που ΄εχουν ως
αντικει΄µενο το περιβα΄λλον.

—

1.1.1. O προαναφερθει΄ς κανονισµο΄ς αποτελει΄το βασικο΄ νοµικο΄
πλαι΄σιο για τη συλλογη΄, επεξεργασι΄α, διαβι΄βαση και αξιολο΄γηση
των κοινοτικω΄ν στατιστικω΄ν στοιχει΄ων που αφορου΄ν τη δια΄ρθρωση,
τη δραστηριο΄τητα, την ανταγωνιστικο΄τητα και τα αποτελε΄σµατα
των επιχειρη΄σεων.

1.3.1. Η υ΄παρξη εναρµονισµε΄νων και γενικω΄ν στοιχει΄ων για τις
δαπα΄νες που αφορου΄ν την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος παρε΄χει
τη δυνατο΄τητα της καλυ΄τερης κατα΄ρτισης των σχετικω΄ν πολιτικω΄ν
και καθιστα΄ εφικτη΄ την διασφα΄λιση υψηλο΄τερου επιπε΄δου προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος µε µικρο΄τερο κο΄στος.
1.4.
Επι΄σης, η συνεκτι΄µηση και α΄λλων δραστηριοτη΄των χρηµατοπιστωτικη΄ς διαµεσολα΄βησης, καθω΄ς και των δραστηριοτη΄των
που ει΄ναι συναφει΄ς µε τις δραστηριο΄τητες ενδια΄µεσων χρηµατοπιστωτικω΄ν οργανισµω΄ν, καθιστα΄ αναγκαι΄α τη συλλογη΄ και επεξεργασι΄α των αντι΄στοιχων στατιστικω΄ν στοιχει΄ων.
(1) ΕΕ C 236 της 11.9.1995, σ. 61, ΕΕ C 95 της 30.3.1998, σ. 43.

—

α΄λλοι ενδια΄µεσοι χρηµατοπιστωτικοι΄ οργανισµοι΄

—

συνταξιοδοτικα΄ ταµει΄α

—

δραστηριο΄τητες συναφει΄ς µε τις δραστηριο΄τητες ενδια΄µεσων χρηµατοπιστωτικω΄ν οργανισµω΄ν.

Τε΄λος, εισα΄γει δυ΄ο προ΄σθετες µεταβλητε΄ς για τον τοµε΄α του
περιβα΄λλοντος στο παρα΄ρτηµα 2 του κανονισµου΄ Σ∆Ε
(βιοµηχανι΄α).

3. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
3.1.
Η συγκε΄ντρωση στατιστικω΄ν στοιχει΄ων υψηλη΄ς ποιο΄τητας
— βα΄σει των ακο΄λουθων επτα΄ κριτηρι΄ων: της σχετικο΄τητας,
της σαφη΄νειας, της επικαιρο΄τητας, της συγκρισιµο΄τητας, της
συνεκτικο΄τητας, της πληρο΄τητας και της αξιοπιστι΄ας — αποτελει΄
απαραι΄τητη προϋπο΄θεση το΄σο για να µπορε΄σει η πολιτικη΄ εξουσι΄α,
ο΄λων των επιπε΄δων, να σχεδια΄σει και να υιοθετη΄σει τις κατα΄λληλες
πολιτικε΄ς ο΄σο και για να µπορε΄σουν οι οργανω΄σεις των εργοδοτω΄ν,
οι συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις και οι συ΄λλογοι να βασισθου΄ν
σ' αυτε΄ς ω΄στε να αναπτυ΄ξουν τις δραστηριο΄τητε΄ς τους. Ιδιαι΄τερα
επιβα΄λλεται να διασφαλισθει΄ ο΄τι ο στο΄χος αυτο΄ς δεν συνεπα΄γεται
προ΄σθετα βα΄ρη — διοικητικα΄ η΄ οικονοµικα΄ για τις επιχειρη΄σεις.
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3.1.1. Στη συνε΄χεια επισηµαι΄νονται ορισµε΄νοι τοµει΄ς απο΄ τους
οποι΄ους απουσια΄ζουν οι πολιτικε΄ς που απαιτου΄νται για την
εξα΄λειψη των εµποδι΄ων που παρεµβα΄λλονται στην προ΄οδο:
—

η εξε΄λιξη της διαδικασι΄ας της νοµισµατικη΄ς ολοκλη΄ρωσης
(ενιαι΄ο νο΄µισµα)

—

η ενιαι΄α αγορα΄ και η αξιολο΄γηση της αποτελεσµατικη΄ς
λειτουργι΄ας της, καθω΄ς και η αυξανο΄µενη σηµασι΄α των
χρηµατοπιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των, των συνταξιοδοτικω΄ν
ταµει΄ων και των δραστηριοτη΄των χρηµατοπιστωτικη΄ς διαµεσολα΄βησης, καθω΄ς και των παρεµφερω΄ν µε την εν λο΄γω
διαµεσολα΄βηση δραστηριοτη΄των

—

η διαδικασι΄α ελευθε΄ρωσης του διεθνου΄ς εµπορι΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νου του τοµε΄α των χρηµατοπιστωτικω΄ν υπηρεσιω΄ν

—

οι πολιτικε΄ς ανταγωνισµου΄, οι κοινωνικε΄ς, περιβαλλοντικε΄ς
και επιχειρηµατικε΄ς πολιτικε΄ς, καθω΄ς και α΄λλες πολιτικε΄ς

—

η κατα΄ρτιση εθνικω΄ν και περιφερειακω΄ν λογαριασµω΄ν

—

η εποπτει΄α της εφαρµογη΄ς των προληπτικω΄ν κανο΄νων που
αφορου΄ν τα χρηµατοπιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα

—

ο τοµε΄ας των συνταξιοδοτικω΄ν ταµει΄ων που βρι΄σκεται σε
πλη΄ρη ανα΄πτυξη.

3.2.

Παγκοσµιοποι΄ηση

3.2.1. Η παγκοσµιοποι΄ηση των διεθνω΄ν αγορω΄ν επιβα΄λλει στην
ΕΕ την αξιολο΄γηση, µε΄σω στατιστικω΄ν στοιχει΄ων, της εξε΄λιξης και
της ανα΄πτυξης των µεγα΄λων οικονοµικω΄ν ζωνω΄ν του κο΄σµου. Το
στατιστικο΄ συ΄στηµα της ΕΕ θα πρε΄πει να ΄εχει τη δυνατο΄τητα να
ανταποκριθει΄ στις προαναφερθει΄σες απαιτη΄σεις.
3.3.

Εµπιστευτικο΄τητα

3.3.1. Ο εµπιστευτικο΄ς χαρακτη΄ρας των στατιστικω΄ν στοιχει΄ων
που συλλε΄γονται πρε΄πει να διασφαλισθει΄ πλη΄ρως, µε΄σω της
τη΄ρησης των νοµικω΄ν κανο΄νων που ΄εχουν η΄δη θεσπισθει΄ σε
κοινοτικο΄ επι΄πεδο.
3.4.

Ενηµε΄ρωση

3.4.1. Η ενηµε΄ρωση των στατιστικω΄ν στοιχει΄ων θα πρε΄πει να
αποτελε΄σει στο΄χο α΄µεσης προτεραιο΄τητας. Ει΄ναι απαρα΄δεκτο να
σηµειω΄νονται καθυστερη΄σεις κατα΄ τη συλλογη΄, την επεξεργασι΄α
και τη διαβι΄βαση των στοιχει΄ων.
∆ιαθεσιµο΄τητα

3.5.1. Τα στοιχει΄α µετα΄ την επεξεργασι΄α τους θα πρε΄πει να
ει΄ναι διαθε΄σιµα εγκαι΄ρως διο΄τι σε διαφορετικη΄ περι΄πτωση χα΄νουν
το ενδιαφε΄ρον τους.
3.6.

Επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση

3.6.1. Θα πρε΄πει να περιληφθει΄ ακο΄µη ΄ενα σηµει΄ο που να
αναφε΄ρεται στο κο΄στος της συνεχου΄ς επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης.

Mικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις (ΜΜΕ)

3.7.

3.7.1. Ο αριθµο΄ς των ΜΜΕ στην ΕΕ των 15 (1) ει΄ναι εντυπωσιακο΄ς µε αποτε΄λεσµα οι εν λο΄γω επιχειρη΄σεις, που καταλαµβα΄νουν
σηµαντικο΄ τµη΄µα της επικρα΄τειας των κρατω΄ν µελω΄ν, να βρι΄σκονται
στο επι΄κεντρο των προσπαθειω΄ν για τη δηµιουργι΄α επιχειρη΄σεων
και θε΄σεων απασχο΄λησης, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τις εσωτερικε΄ς
ζω΄νες των αντι΄στοιχων χωρω΄ν.
—

αριθµο΄ς υφιστα΄µενων ΜΜΕ: 19 370 εκατοµµυ΄ρια

—

αριθµο΄ς απασχολουµε΄νων ατο΄µων: 75 550 εκατοµµυ΄ρια

(Τα προαναφερθε΄ντα στοιχει΄α δεν αφορου΄ν τις γεωργικε΄ς ΜΜΕ).
3.7.2. Η πραγµατικη΄ κατα΄σταση που επικρατει΄ στην 'Ενωση
αιτιολογει΄, κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ, τις προσπα΄θειες για την
αξιοποι΄ηση της ξεχωριστη΄ς ενο΄τητας που αφορα΄ την επεξεργασι΄α
των στοιχει΄ων για τις ΜΜΕ. Στο πλαι΄σιο αυτο΄ θα η΄ταν σκο΄πιµο
επι΄σης να συγκεντρωθου΄ν ορισµε΄νες ειδικε΄ς πληροφορι΄ες, ο΄πως
πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ των επιχειρη΄σεων που ΄εχουν
δηµιουργηθει΄και λειτουργου΄ν, οι οποι΄ες ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικε΄ς
για το επιχειρηµατικο΄ περιβα΄λλον. Η ανα΄ληψη ωστο΄σο παρο΄µοιων
δραστηριοτη΄των δεν θα πρε΄πει σε καµι΄α περι΄πτωση να δηµιουργη΄σει νε΄ες απαιτη΄σεις η΄ προ΄σθετες διατυπω΄σεις για τις ΜΜΕ.
3.7.2.1. Το κο΄στος συλλογη΄ς και επεξεργασι΄ας των στοιχει΄ων
δεν θα πρε΄πει να ει΄ναι περισσο΄τερο υψηλο΄ απο΄ τα οφε΄λη που
αναµε΄νονται.
3.7.3. Οι γεωργικε΄ς ΜΜΕ θα διαδραµατι΄σουν σηµαντικο΄ ρο΄λο
σχετικα΄ µε τα στατιστικα΄ στοιχει΄α που αφορου΄ν το περιβα΄λλον.
4. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις
'Αρθρο 1

4.1.
4.1.1.

Στο α΄ρθρο 5 προστι΄θενται οι ακο΄λουθες περιπτω
΄ σεις:

—

µια λεπτοµερη΄ς ενο΄τητα για τις στατιστικε΄ς δια΄ρθρωσης των
χρηµατοπιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των που ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα 6,

—

µια λεπτοµερη΄ς ενο΄τητα για τις στατιστικε΄ς δια΄ρθρωσης των
συνταξιοδοτικω΄ν ταµει΄ων που ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα 7,

—

πραγµατοποιου΄νται προσθη΄κες στα παραρτη΄µατα 6 και 7.

4.2.
3.5.
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'Αρθρο 2

4.2.1. Το παρα΄ρτηµα 1 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 58/97
τροποποιει΄ται µε την προσθη΄κη στο τµη΄µα 5 της προ΄τασης
αναφορα΄ς σχετικα΄ µε το πρω
΄ το ΄ετος για το οποι΄ο θα καταρτισθου΄ν
στατιστικε΄ς για τις τα΄ξεις δραστηριοτη΄των.
4.2.2. Το τµη΄µα 8 τροποποιει΄ται προκειµε΄νου να καθορισθου΄ν
οι προθεσµι΄ες για τη διαβι΄βαση των στατιστικω΄ν στοιχει΄ων εκ
µε΄ρους των κρατω΄ν µελω΄ν.
(1) Βλ. γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ µε θε΄µα «Η βιοτεχνι΄α και οι ΜΜΕ στην
Ευρω΄πη», EE C 221 της 7.8.2001.
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4.2.3. Το ζη΄τηµα των ενδια΄µεσων χρηµατοπιστωτικω΄ν οργανισµω΄ν που εξετα΄ζεται στο πλαι΄σιο του τι΄τλου Ι θα πρε΄πει να
εξετασθει΄ στο πλαι΄σιο του Τµη΄µατος 9 του παραρτη΄µατος 1 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 58/97 συ΄µφωνα µε το τετραψη΄φιο επι΄πεδο
ΝΑCE.
4.2.4. Η πρω΄τη προ΄ταση της παραγρα΄φου 1 του τµη΄µατος 10
τροποποιει΄ται προκειµε΄νου να προβλεφθει΄ η υποχρε΄ωση των
κρατω΄ν µελω΄ν να υποβα΄λλουν στην Επιτροπη΄ ΄εκθεση σχετικα΄ µε
τον ορισµο΄, τη δια΄ρθρωση και τη διαθεσιµο΄τητα των πληροφοριω΄ν
για δια΄φορες στατιστικε΄ς µονα΄δες.

4.3.

'Αρθρο 3

4.3.1. Πραγµατοποιου΄νται ορισµε΄νες τροποποιη΄σεις µε σκοπο΄
την προσαρµογη΄ του εν λο΄γω α΄ρθρου ο΄πως:
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—

προστασι΄α της ποιο΄τητας του αε΄ρα και του κλι΄µατος

—

διαχει΄ριση των υγρω΄ν αποβλη΄των

—

διαχει΄ριση των αποβλη΄των και α΄λλες δραστηριο΄τητες προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος.

4.3.3. Στο πλαι΄σιο του τι΄τλου που αφορα΄ την προστασι΄α του
περιβα΄λλοντος προβλε΄πεται η συγκε΄ντρωση στοιχει΄ων σχετικα΄ µε
τα ακο΄λουθα ζητη΄µατα:
—

προστασι΄α των εδαφω΄ν

—

προστασι΄α των υπογει΄ων υδα΄των

—

προστασι΄α ΄εναντι του θορυ΄βου και των δονη΄σεων

—

προστασι΄α της βιοποικιλο΄τητας και του φυσικου΄ τοπι΄ου,
ακτινοβολι΄α, ΄ερευνα και ανα΄πτυξη

—

γενικη΄ διαχει΄ριση του περιβα΄λλοντος και αδιαι΄ρετες δαπα΄νες.

—

στο τµη΄µα 4, παρα΄γραφος 3 του παραρτη΄µατος 2

—

στο τµη΄µα 4, παρα΄γραφος 4 του παραρτη΄µατος 2

5. Συµπερα΄σµατα

—

επι΄σης πραγµατοποιου΄νται ορισµε΄νες τροποποιη΄σεις και
προσθη΄κες σχετικα΄ µε τον εξοπλισµο΄ ελε΄γχου της ρυ΄πανσης

—

δαπα΄νες που αφορου΄ν την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος
καθω΄ς και α΄λλες παρεµφερει΄ς δαπα΄νες

—

τροποποιει΄ται το παρα΄ρτηµα 2 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 58/97, σχετικα΄ µε τις στατιστικε΄ς δια΄ρθρωσης των
επιχειρη΄σεων, περιλαµβα΄νοντας τις µεταβλητε΄ς που αναφε΄ρονται στα ποσα΄ που διατι΄θενται για τις τρε΄χουσες δαπα΄νες
για την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος, συµπεριλαµβανοµε΄νων των επενδυ΄σεων σε ολοκληρωµε΄νες τεχνολογι΄ες.

5.1.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ τον
κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 58/97 σχετικα΄ µε τις στατιστικε΄ς δια΄ρθρωσης
των επιχειρη΄σεων, καθιερω΄νοντας δυ΄ο προ΄σθετα παραρτη΄µατα που
αφορου΄ν ορισµε΄νους ειδικου΄ς τοµει΄ς, ιδιαι΄τερα τον τοµε΄α των
΄ ν ταµει΄ων, διευρυ΄πιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των και των συνταξιοδοτικω
νοντας το παρα΄ρτηµα 1 (α΄λλες υπηρεσι΄ες χρηµατοπιστωτικη΄ς
διαµεσολα΄βησης και δραστηριο΄τητες που ει΄ναι συναφει΄ς µε τις
δραστηριο΄τητες των ενδια΄µεσων χρηµατοπιστωτικω΄ν οργανισµω΄ν)
και εισα΄γοντας δυ΄ο προ΄σθετες µεταβλητε΄ς για τον τοµε΄α του
περιβα΄λλοντος στο παρα΄ρτηµα 2 (βιοµηχανι΄α).

4.3.2. Στο τµη΄µα 7 γι΄νεται δια΄κριση των ακο΄λουθων περιβαλλοντικω΄ν τοµε΄ων:

5.2.
Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει επι΄σης το γεγονο΄ς ο΄τι προβλε΄πεται η
συλλογη΄ στοιχει΄ων για την κατα΄ρτιση στατιστικω΄ν στοιχει΄ων
σχετικα΄ µε τη γενικη΄ αξιολο΄γηση των δαπανω΄ν πραγµατοποιου΄νται
µε στο΄χο την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
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 «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊ΄ν
κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση µιας κοινη΄ς ονοµατολογι΄ας των εδαφικω
΄ ν µονα΄δων (NUTS)»
στατιστικω
(2001/C 260/11)
Στις 23 Μαρτι΄ου 2001 το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε, βα΄σει 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 26 Ιουνι΄ου 2001 µε βα΄ση
εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Walker.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου ), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 111 ψη΄φους υπε΄ρ, 2 κατα΄ και 2 αποχε΄ς την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Οι περιφερειακε΄ς στατιστικε΄ς αποτελου΄ν τον ακρογωνιαι΄ο
λι΄θο του ευρωπαϊκου΄ στατιστικου΄ συστη΄µατος· χρησιµοποιου΄νται
για δια΄φορους σκοπου΄ς και απο΄ µεγα΄λο αριθµο΄ χρηστω΄ν. Τα
περιφερειακα΄ δεδοµε΄να των κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΕ χρησιµοποιου΄νται, µεταξυ΄ α΄λλων, για την κατανοµη΄ των πο΄ρων των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων µε ορθολογικο΄ και συνεκτικο΄ τρο΄πο. Ως εκ
του΄του, οι περιφερειακε΄ς στατιστικε΄ς αποτελου΄ν την αντικειµενικη΄
στατιστικη΄ βα΄ση για σηµαντικε΄ς πολιτικε΄ς αποφα΄σεις.
1.2.
'Ολες οι περιφερειακε΄ς στατιστικε΄ς πρε΄πει να βασι΄ζονται
σε µια γεωγραφικη΄ διαι΄ρεση του εξεταζο΄µενου εδα΄φους. Η
Εurostat, σε συνεργασι΄α µε α΄λλα τµη΄µατα της Επιτροπη΄ς, δηµιου΄ργησε την ονοµατολογι΄α των εδαφικω΄ν στατιστικω΄ν µονα΄δων
(NUTS) στις αρχε΄ς της δεκαετι΄ας του 1970 ως ΄ενα ενιαι΄ο και
συνεκτικο΄ συ΄στηµα διαι΄ρεσης του εδα΄φους της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης για την παραγωγη΄ περιφερειακω΄ν στατιστικω΄ν της Κοινο΄τητας.
1.3.
Αυτη΄ η ονοµατολογι΄α ΝUTS ΄εχει αποκτη΄σει ιδιαι΄τερη
σηµασι΄α τα τελευται΄α χρο΄νια ως βα΄ση για εναρµονισµε΄να, και
εποµε΄νως συγκρι΄σιµα περιφερειακα΄ στοιχει΄α. Η ΝUTS χρησιµοποιει΄ται ως αναφορα΄ για τη συλλογη΄, ανα΄πτυξη, εναρµο΄νιση και
δια΄δοση κοινοτικω΄ν περιφερειακω΄ν στατιστικω΄ν.
1.4.
Η ονοµατολογι΄α ΝUTS δεν ΄εχει καµι΄α εκ προοιµι΄ου
νοµικη΄ αξι΄α, δηλαδη΄ δεν υπα΄ρχει ακο΄µη κανονισµο΄ς ο οποι΄ος να
ορι΄ζει µε κα΄θε λεπτοµε΄ρεια τους κανο΄νες θε΄σπισης και ενηµε΄ρωση΄ς
της. Τα ζητη΄µατα αυτα΄ διευθετου΄νται µε «συµφωνι΄ες κυρι΄ων»
µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν και της Εurostat, µερικε΄ς φορε΄ς υ΄στερα
απο΄ µακρε΄ς και δυ΄σκολες διαπραγµατευ΄σεις. Στη συνε΄χεια η ΝUTS
δηµοσιευ΄εται απο΄ τη Εurostat.

1.5.
Υπα΄ρχουν δια΄φορα στα΄δια για την εφαρµογη΄ της περιφερειακη΄ς ταξινο΄µησης σε µια συγκεκριµε΄νη χω΄ρα. Πρω΄τον, αναλυ΄εται η διοικητικη΄ δοµη΄· στη συνε΄χεια ελε΄γχεται αν τα περιφερειακα΄
δεδοµε΄να συλλε΄γονται και διαδι΄δονται βα΄σει αυτη΄ς της περιφερειακη΄ς κατανοµη΄ς, πρα΄γµα το οποι΄ο συµβαι΄νει συνη΄θως. Μετα΄,
αναλυ΄εται το µε΄σο µε΄γεθος (απο΄ την α΄ποψη του πληθυσµου΄)

των µονα΄δων των διαφο΄ρων υφιστα΄µενων διοικητικω΄ν επιπε΄δων
προκειµε΄νου να καθοριστει΄ η θε΄ση των επιπε΄δων αυτω΄ν στην
ιερα΄ρχηση της περιφερειακη΄ς ταξινο΄µησης. Υπα΄ρχουν δυ΄ο
περιπτω΄σεις:
—

το µε΄σο µε΄γεθος αντιστοιχει΄ γενικα΄ σ' αυτο΄ ενο΄ς υφιστα΄µενου
επιπε΄δου της ταξινο΄µησης ΝUTS, (σ' αυτη΄ την περι΄πτωση, η
εν λο΄γω διοικητικη΄ δοµη΄ χρησιµοποιει΄ται ως ΄εχει, χωρι΄ς
αλλαγη΄, για την περιφερειακη΄ κατανοµη΄ σ' αυτο΄ το επι΄πεδο)·

—

καµι΄α διοικητικη΄ δοµη΄ δεν ΄εχει µε΄σο µε΄γεθος κα΄τω απο΄ το
ο΄ριο που αναφε΄ρεται παραπα΄νω, (στην περι΄πτωση αυτη΄,
θεσπι΄ζεται µια ad hoc στατιστικη΄ διαι΄ρεση, συ΄µφωνα µε την
πρακτικη΄ που υιοθετει΄ται για τα κρα΄τη µε΄λη και σε συνεργασι΄α µε την ενδιαφερο΄µενη χω΄ρα, µε τη συνε΄νωση µικρο΄τερων
διοικητικω΄ν µονα΄δων για τη δηµιουργι΄α των ονοµαζο΄µενων
«µη διοικητικω΄ν» µονα΄δων).

1.5.1. Στην πρω΄τη περι΄πτωση η περιφε΄ρεια ορι΄ζεται πολιτικα΄·
αυτο΄ ΄εχει ως αποτε΄λεσµα να διαφε΄ρει πιθανο΄ν ευρε΄ως το µε΄γεθος
ορισµε΄νων µονα΄δων απο΄ το µε΄σο µε΄γεθος των µονα΄δων που ΄εχουν
καταχωρηθει΄ στο επι΄πεδο αυτο΄. Το γερµανικο΄ κρατι΄διο ει΄ναι ΄ενα
παρα΄δειγµα χω΄ρας µε υφιστα΄µενα διοικητικα΄ επι΄πεδα (EAU).
Ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη (π.χ. Πορτογαλι΄α, Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο) δεν
διαθε΄τουν διοικητικα΄ επι΄πεδα.
1.6.
Επισηµαι΄νεται ο΄τι οι προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς δεν θα
θι΄ξουν το status quo κανενο΄ς κρα΄τους µε΄λους. Σκοπο΄ς ει΄ναι ο
καλυ΄τερος συντονισµο΄ς και ο περιορισµο΄ς των διαφορω
΄ ν στο
µε΄λλον.
1.7.
Ο προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς θα παρα΄σχει επι΄σης στις
υποψη΄φιες προς ΄ενταξη χω΄ρες το πλαι΄σιο µιας συνεκτικη΄ς περιφερειακη΄ς κατανοµη΄ς της επικρα΄τεια΄ς τους για στατιστικου΄ς σκοπου΄ς
αναφορικα΄ µε την ΄ενταξη.
1.8.
Η Επιτροπη΄ ισχυρι΄ζεται ο΄τι βα΄σει των αρχω΄ν της επικουρικο΄τητας και αναλογικο΄τητας, ο στο΄χος που τι΄θεται, δηλαδη΄ η
δηµιουργι΄α εναρµονισµε΄νης περιφερειακη΄ς ταξινο΄µησης, που θα
χρησιµοποιει΄ται για ο΄λες τις ευρωπαϊκε΄ς περιφερειακε΄ς στατιστικε΄ς,
µπορει΄ να επιτευχθει΄ µο΄νο σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο.
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2. Οι προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς
2.1.

Σχετικε΄ς λεπτοµε΄ρειες περιε΄χονται στο Παρα΄ρτηµα.

3. Παρατηρη΄σεις
3.1.
Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει την αρχη΄ της παροχη΄ς µιας σαφου΄ς
νοµικη΄ς βα΄σης για ΄ενα απλο΄ και συνεκτικο΄ συ΄στηµα περιφερειακω΄ν
στατιστικω΄ν αναλυ΄σεων, το΄σο για τα σηµερινα΄ κρα΄τη µε΄λη ο΄σο και
για τις υποψη΄φιες προς ΄ενταξη χω΄ρες.
3.2.
∆εδοµε΄νου ο΄τι βα΄σει των στατιστικω΄ν αυτω΄ν λαµβα΄νονται
σηµαντικε΄ς πολιτικε΄ς αποφα΄σεις, ει΄ναι προφανε΄ς ο΄τι η υ΄παρξη
παρο΄µοιου συστη΄µατος ει΄ναι θεµελιω΄δους σηµασι΄ας για την
ευ΄ρυθµη λειτουργι΄α των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων.
3.3.
Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 4,
εδα΄φιο 2, 2η προ΄ταση ορι΄ζεται ο΄τι:
«Το µε΄γεθος των µη διοικητικω΄ν µονα΄δων ενο΄ς κρα΄τους
µε΄λους που ΄εχουν ταξινοµηθει΄ σε ΄ενα συγκεκριµε΄νο επι΄πεδο
της ΝUTS θα πρε΄πει να βρι΄σκεται εντο΄ς των ορι΄ων του
πληθυσµου΄ που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2.»
3.3.1. Συ΄µφωνα µε τη δια΄ταξη αυτη΄ απαιτει΄ται ο΄πως ο πληθυσµο΄ς κα΄θε µη διοικητικη΄ς µονα΄δας βρι΄σκεται µεταξυ΄ του
ανω΄τατου και του ελα΄χιστου ορι΄ου που καθορι΄ζεται λεπτοµερω΄ς
για κα΄θε επι΄πεδο ΝUTS µε αποτε΄λεσµα να απαιτει΄ται σχετικη΄
προσαρµογη΄ οσα΄κις µια µη διοικητικη΄ µονα΄δα εξη΄ρχετο των ορι΄ων
αυτω΄ν, ενω΄ στην αιτιολογικη΄ σκε΄ψη της Επιτροπη΄ς ορι΄ζεται µε
σαφη΄νεια ο΄τι ο καθοριστικο΄ς παρα΄γων ει΄ναι το µε΄σο µε΄γεθος των
µονα΄δων ΝUTS για οποιοδη΄ποτε επι΄πεδο και οποιαδη΄ποτε χω΄ρα.
3.3.2. 'Ετσι, για να πραγµατοποιηθου΄ν οι προθε΄σεις της Επιτροπη΄ς πρε΄πει πριν απο΄ την ΄εγκριση του κανονισµου΄ να τροποποιηθει΄
η διατυ΄πωση, «Το µε΄γεθος των µη διοικητικω΄ν µονα΄δων» ως εξη΄ς:
«Το µε΄σο µε΄γεθος των µη διοικητικω΄ν µονα΄δων …».
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3.3.3. Αν δεν γι΄νει η τροποποι΄ηση αυτη΄, ο κανονισµο΄ς θα ΄εχει
πολυ΄ διαφορετικα΄ αποτελε΄σµατα απο΄ τα επιδιωκο΄µενα.
3.4.
Ενω΄ αναγνωρι΄ζει ο΄τι η συγκρισιµο΄τητα των περιφερειακω΄ν
στατιστικω΄ν απαιτει΄ να ει΄ναι, υπο΄ κανονικε΄ς συνθη΄κες, συγκρι΄σιµο
το µε΄γεθος του πληθυσµου΄ των περιφερειω΄ν, η ΟΚΕ πιστευ΄ει
ωστο΄σο ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να ληφθει΄ υπο΄ψη η ιδια΄ζουσα
κατα΄σταση των νη΄σων και των πλε΄ον αποµεµακρυσµε΄νων περιοχω΄ν
οι οποι΄ες, απο΄ τη φυ΄ση τους, ει΄ναι γεωγραφικα΄ αποµονωµε΄νες απο΄
την επικρα΄τεια της υπο΄λοιπης Κοινο΄τητας.
3.4.1. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει τα κριτη΄ρια ταξινο΄µησης που αναφε΄ρονται στο προτεινο΄µενο α΄ρθρο 3 του κανονισµου΄ και τις
ρυθµι΄σεις για τροπολογι΄ες απο΄ την Επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε τις
διαδικασι΄ες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 7, παρα΄γραφος 2. Παρα΄
τα προτεινο΄µενα γενικα΄ κριτη΄ρια, η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να
διασφαλι΄σει ο΄τι η ταξινο΄µηση ΝUTS αναγνωρι΄ζει την ιδια΄ζουσα
κατα΄σταση των νη΄σων και των αποµεµακρυσµε΄νων περιοχω΄ν,
προσδιορι΄ζοντα΄ς τες µε σαφη΄νεια και συγκεκριµε΄νο τρο΄πο, ανεξα΄ρτητα απο΄ τα κατω΄τατα ο΄ρια που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 3,
παρα΄γραφος 2.
3.4.2. ∆εν υπα΄ρχει καµι΄α εγγυ΄ηση ο΄τι ακο΄µη και οι περιοχε΄ς
εκει΄νες που θεωρου΄νται ση΄µερα ως χωριστε΄ς µονα΄δες ΝUTS θα
εξακολουθη΄σουν να ΄εχουν το ΄διο
ι καθεστω΄ς στο µε΄λλον. 'Οταν η
διευ΄ρυνση θα ΄εχει πραγµατοποιηθει΄, η Επιτροπη΄ µπορει΄ να επιθυµει΄
«να εναρµονι΄σει» ο΄λους τους τοµει΄ς ΝUTS σε ολο΄κληρη την ΕΕ
και να εφαρµο΄σει προοδευτικα΄ τα ΄δια
ι
κατω΄τατα ο΄ρια σε ο΄λους
τους υφιστα΄µενους τοµει΄ς ΝUTS. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η ΟΚΕ
σηµειω΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα ΄εχει κα΄θε εξουσι΄α να τροποποιη΄σει
τον κατα΄λογο των περιοχω
΄ ν ΝUTS που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα στο σχε΄διο κανονισµου΄, υπο΄ την επιφυ΄λαξη της α΄σκησης του
δικαιω΄µατος αρνησικυρι΄ας απο΄ το Συµβου΄λιο, που αποφασι΄ζει µε
ειδικη΄ πλειοψηφι΄α. Η ΟΚΕ ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να ασκει΄ τις
εξουσι΄ες αυτε΄ς µο΄νο ο΄ταν προ΄κειται για συγκεκριµε΄νες αλλαγε΄ς
που απαιτου΄ν µια ανα΄λογη προσαρµογη΄.
3.5.
Το α΄ρθρο 5 ορι΄ζει στην παρα΄γραφο 5 ο΄τι «Αφου΄ εγκριθει΄
µια τροποποι΄ηση της ΝUTS, το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος
πρε΄πει να παρα΄σχει, εντο΄ς 2 ετω΄ν, ιστορικε΄ς χρονοσειρε΄ς για τα
τελευται΄α 5 ΄ετη που αντιστοιχου΄ν στη νε΄α περιφερειακη΄ κατανοµη΄».
Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι η δια΄ταξη αυτη΄ µπορει΄ σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις
να αποβει΄ επαχθη΄ς.
3.6.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς ο΄τι µο΄νο σε
κοινοτικο΄ επι΄πεδο µπορει΄ να επιτευχθει΄ ο στο΄χος της δηµιουργι΄ας
µιας εναρµονισµε΄νης περιφερειακη΄ς ταξινο΄µησης για ο΄λες τις
ευρωπαϊκε΄ς περιφερειακε΄ς στατιστικε΄ς.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

17.9.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

'Αρθρο 1
Αντικει΄µενο
1. Σκοπο΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ ει΄ναι η θε΄σπιση µιας κοινη΄ς στατιστικη΄ς ονοµατολογι΄ας των εδαφικω΄ν µονα΄δων,
στο εξη΄ς «NUTS», προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄ η παραγωγη΄ και δια΄δοση συγκρι΄σιµων περιφερειακω΄ν στατιστικω΄ν στην
Κοινο΄τητα.
2. Η ονοµατολογι΄α ΝUTS που καθορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα Ι αντικαθιστα΄ την «ονοµατολογι΄α των εδαφικω΄ν στατιστικω΄ν
µονα΄δων (NUTS)» που δηµιουργη΄θηκε απο΄ τη στατιστικη΄ υπηρεσι΄α των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των σε συνεργασι΄α µε τις
εθνικε΄ς στατιστικε΄ς υπηρεσι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν.

'Αρθρο 2
∆ια΄ρθρωση
1. Η ονοµατολογι΄α ΝUTS περιλαµβα΄νει για κα΄θε περιφε΄ρεια ΄ενα συγκεκριµε΄νο κωδικο΄ και ο΄νοµα. Υποδιαιρει΄ την
οικονοµικη΄ επικρα΄τεια της Κοινο΄τητας, ο΄πως ορι΄ζεται στην απο΄φαση 91/450/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς, της 26 Ιουλι΄ου 1991(1),
σε εδαφικε΄ς µονα΄δες, στο εξη΄ς «περιφε΄ρειες».
2. Η ονοµατολογι΄α ΝUTS ει΄ναι ιεραρχικη΄. Υποδιαιρει΄ κα΄θε κρα΄τος µε΄λος σε περιφε΄ρειες επιπε΄δου ΝUTS 1, κα΄θε µι΄α απο΄
τις οποι΄ες διαιρει΄ται σε περιφε΄ρειες επιπε΄δου ΝUTS 2, οι οποι΄ες µε τη σειρα΄ τους διαιρου΄νται σε περιφε΄ρειες επιπε΄δου
ΝUTS 3.
3.

Ωστο΄σο, µια συγκεκριµε΄νη περιφε΄ρεια µπορει΄ να εµφανι΄ζεται σε δια΄φορα επι΄πεδα της ΝUTS.

4. ∆υ΄ο διαφορετικε΄ς περιφε΄ρειες ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους δεν µπορου΄ν να ΄εχουν το ΄διο
ι
ο΄νοµα. Αν δυ΄ο περιφε΄ρειες
διαφορετικω΄ν κρατω΄ν µελω΄ν ΄εχουν το ΄διο
ι ο΄νοµα, προστι΄θεται ο αντι΄στοιχος κωδικο΄ς της χω΄ρας στο ο΄νοµα της περιφε΄ρειας.

'Αρθρο 3
Κριτη΄ρια ταξινο΄µησης
1. Οι υφιστα΄µενες διοικητικε΄ς µονα΄δες στα κρα΄τη µε΄λη αποτελου΄ν το πρω΄το κριτη΄ριο που χρησιµοποιει΄ται για τον
ορισµο΄ των περιφερειω΄ν.
Για το σκοπο΄ αυτο΄, ο ο΄ρος «διοικητικη΄ µονα΄δα» σηµαι΄νει µια γεωγραφικη΄ περιοχη΄ στην οποι΄α µια διοικητικη΄ αρχη΄ ΄εχει την
εξουσι΄α να λαµβα΄νει διοικητικε΄ς η΄ πολιτικε΄ς αποφα΄σεις σχετικα΄ µε την περιοχη΄ αυτη΄ εντο΄ς του νοµικου΄ και θεσµικου΄
πλαισι΄ου του κρα΄τους µε΄λους.
2. Προκειµε΄νου να οριστει΄ το αντι΄στοιχο επι΄πεδο της ΝUTS στο οποι΄ο πρε΄πει να ταξινοµηθει΄ µια δεδοµε΄νη τα΄ξη
διοικητικω΄ν µονα΄δων ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους, το µε΄σο µε΄γεθος της εν λο΄γω τα΄ξης διοικητικω΄ν µονα΄δων του κρα΄τους µε΄λους
θα πρε΄πει να βρι΄σκεται εντο΄ς των ακο΄λουθων ορι΄ων πληθυσµου΄:

(1) ΕΕ L 240 της 29.8.1991.

Επι΄πεδο

Ελα΄χιστο ο΄ριο

Με΄γιστο ο΄ριο

NUTS 1

3 εκατ.

7 εκατ.

NUTS 2

800 000

3 εκατ.

NUTS 3

150 000

800 000
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3. Οι υφιστα΄µενες διοικητικε΄ς µονα΄δες που χρησιµοποιου΄νται για την ονοµατολογι΄α ΝUTS παρουσια΄ζονται στο
παρα΄ρτηµα II. Κα΄θε τροποποι΄ηση του παραρτη΄µατος ΙΙ µπορει΄ να εγκριθει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 7 παρα΄γραφος 2.
4. Αν, για ΄ενα συγκεκριµε΄νο επι΄πεδο της ΝUTS, δεν υπα΄ρχουν σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος διοικητικε΄ς µονα΄δες κατα΄λληλου
µεγε΄θους, συ΄µφωνα µε τα κριτη΄ρια που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2, αυτο΄ το επι΄πεδο της ΝUTS δηµιουργει΄ται µε
οµαδοποι΄ηση κατα΄λληλου αριθµου΄ υφιστα΄µενων µικρο΄τερων διοικητικω΄ν µονα΄δων. Η εν λο΄γω οµαδοποι΄ηση λαµβα΄νει
υπο΄ψη τα γεωγραφικα΄, κοινωνικοοικονοµικα΄, ιστορικα΄, πολιτισµικα΄ η΄/και α΄λλα κριτη΄ρια.
Οι οµαδοποιηµε΄νες µονα΄δες που προκυ΄πτουν αναφε΄ρονται στη συνε΄χεια ως «µη διοικητικε΄ς µονα΄δες». Το µε΄γεθος των µη
διοικητικω΄ν µονα΄δων ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους που ΄εχουν ταξινοµηθει΄ σε ΄ενα συγκεκριµε΄νο επι΄πεδο της ΝUTS θα πρε΄πει να
βρι΄σκεται ενο΄ς των ορι΄ων του πληθυσµου΄ που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2.
Ωστο΄σο, για διοικητικου΄ς η΄ γεωγραφικου΄ς λο΄γους, που θα εκτιµη΄σει η Επιτροπη΄, ορισµε΄νες µη διοικητικε΄ς µονα΄δες µπορει΄
να αποκλι΄νουν απο΄ τα ο΄ρια αυτα΄.
5. Αν ολο΄κληρος ο πληθυσµο΄ς ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους ει΄ναι κα΄τω απο΄ το ανω΄τατο ο΄ριο για ΄ενα δεδοµε΄νο επι΄πεδο της
ΝUTS, ολο΄κληρο το κρα΄τος µε΄λος αποτελει΄ µια περιφε΄ρεια ΝUTS για το επι΄πεδο αυτο΄.

'Αρθρο 4
Συστατικα΄ στοιχει΄α της ΝUTS
1. Εντο΄ς 6 µηνω
΄ ν µετα΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄, η Επιτροπη΄, υ΄στερα απο΄ διαβουλευ΄σεις µε τα κρα΄τη
µε΄λη, δηµοσιευ΄ει τις τοπικε΄ς διοικητικε΄ς µονα΄δες που αποτελου΄ν συστατικα΄ στοιχει΄α κα΄θε περιφε΄ρειας του επιπε΄δου ΝUTS 3.
Οι υφιστα΄µενες τοπικε΄ς διοικητικε΄ς µονα΄δες παρουσια΄ζονται στο παρα΄ρτηµα III. Τροποποιη΄σεις στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ µπορου΄ν
να εγκριθου΄ν απο΄ την Επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 7, παρα΄γραφος 2.
2. Εντο΄ς του πρω΄του εξαµη΄νου κα΄θε ΄ετους, τα κρα΄τη µε΄λη διαβιβα΄ζουν ο΄λες τις αλλαγε΄ς των συστατικω΄ν στοιχει΄ων για
το προηγου΄µενο ΄ετος, στην ηλεκτρονικη΄ µορφη΄ που απαιτει΄ται απο΄ την Επιτροπη΄.
3. Αν, τυχο΄ν αλλαγε΄ς των τοπικω΄ν διοικητικω΄ν µονα΄δων συνεπα΄γονται τροποποι΄ηση των ορι΄ων των περιφερειω΄ν του
επιπε΄δου ΝUTS 3, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 5.

'Αρθρο 5
Τροποποιη΄σεις της ΝUTS
1. Τα κρα΄τη µε΄λη ενηµερω΄νουν την Επιτροπη΄ για κα΄θε αλλαγη΄ στις υφιστα΄µενες διοικητικε΄ς µονα΄δες, καθω΄ς και για
οποιαδη΄ποτε α΄λλη αλλαγη΄ σε εθνικο΄ επι΄πεδο που µπορει΄ να επηρεα΄σει τα κριτη΄ρια ταξινο΄µησης που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 3.
2. Τροποποιη΄σεις στην ονοµατολογι΄α ΝUTS που ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα Ι µπορου΄ν να εγκρι΄νονται απο΄ την Επιτροπη΄
κα΄θε 3 χρο΄νια το πολυ΄, βα΄σει των κριτηρι΄ων που καθορι΄ζονται στο α΄ρθρο 3, και συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 7, παρα΄γραφος 2.
3. Η Επιτροπη΄ τροποποιει΄ τις µη διοικητικε΄ς µονα΄δες ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους, ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 4,
µο΄νο αν, στο εν λο΄γω επι΄πεδο της ΝUTS, η τροποποι΄ηση µειω΄νει την απο΄κλιση του µεγε΄θους (ο΄σον αφορα΄ τον πληθυσµο΄)
απο΄ ο΄λες τις περιφε΄ρειες της ΕΕ.
4. Οι τροποποιη΄σεις της ονοµατολογι΄ας ΝUTS τι΄θενται σε ισχυ΄ την πρω΄τη ηµε΄ρα του τριµη΄νου δυ΄ο ΄ετη µετα΄ την ΄εγκριση΄
τους, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 7, παρα΄γραφος 2.
5. Αφου΄ εγκριθει΄ µια τροποποι΄ηση της ΝUTS, το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος πρε΄πει να παρα΄σχει, εντο΄ς 2 ετω΄ν,
ιστορικε΄ς χρονοσειρε΄ς για τα τελευται΄α 5 ΄ετη που αντιστοιχου΄ν στη νε΄α περιφερειακη΄ κατανοµη΄.
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'Αρθρο 6
∆ιαχει΄ριση
Η Επιτροπη΄ λαµβα΄νει τα απαραι΄τητα µε΄τρα για να διασφαλι΄σει την ορθη΄ διαχει΄ριση της ονοµατολογι΄ας ΝUTS. Τα εν λο΄γω
µε΄τρα περιλαµβα΄νουν, ιδι΄ως:
(α)

Την εκπο΄νηση και ενηµε΄ρωση επεξηγηµατικω΄ν σηµειω΄σεων σχετικα΄ µε τη ΝUTS,

(β)

Την εξε΄ταση των προβληµα΄των που προκυ΄πτουν απο΄ την εφαρµογη΄ της ΝUTS στις ταξινοµη΄σεις των περιφερειω΄ν των
κρατω΄ν µελω΄ν.

'Αρθρο 7
∆ιαδικασι΄α
1. Η Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ την Επιτροπη΄ Στατιστικου΄ Προγρα΄µµατος που συστα΄θηκε βα΄σει του α΄ρθρου 1 της
απο΄φασης 89/382/ΕΟΚ, Euratom του Συµβουλι΄ου(1).
2. 'Οταν γι΄νεται µνει΄α της παραγρα΄φου αυτη΄ς, εφαρµο΄ζεται η διαδικασι΄α της κανονιστικη΄ς επιτροπη΄ς που καθορι΄ζεται
στο α΄ρθρο 5 της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 7 και το α΄ρθρο 8 της εν λο΄γω απο΄φασης.
3. Το δια΄στηµα που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 6 της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου καθορι΄ζεται
σε 3 µη΄νες.

'Αρθρο 8
Θε΄ση σε ισχυ΄
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την 20η΄ ηµε΄ρα µετα΄ τη δηµοσι΄ευση΄ του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
΄ν
Κοινοτη΄των.

(1) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

C 260/61

C 260/62

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Η ενταξιακη΄ πορει΄α της Βουλγαρι΄ας»
(2001/C 260/12)
Στις 13 Ιουλι΄ου2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23 (3) του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄, η Οικονοµικη΄ και
Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για το ανωτε΄ρω θε΄µα.
Το τµη΄µα εξωτερικω΄ν σχε΄σεων στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ υιοθε΄τησε
τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 28 Ιουνι΄ου 2001 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Etty.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου
2001) η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 117 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 κατα΄ και 1 αποχη΄ την
ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Μετα΄ την πτω΄ση του κοµµουνιστικου΄ καθεστω΄τος η
Βουλγαρι΄α γνω΄ρισε µια ιδιαι΄τερα δυ΄σκολη αρχη΄ ο΄σον αφορα΄ την
µετα΄βαση΄ της στην οικονοµι΄α της αγορα΄ς και την εγκαθι΄δρυση
της δηµοκρατι΄ας. Επι΄ αρκετα΄ χρο΄νια ταλανι΄σθηκε απο΄ σοβαρη΄
΄ θηκαν αποφαπολιτικη΄ και οικονοµικη΄ αστα΄θεια. Το 1997 σηµειω
σιστικα΄ βη΄µατα προο΄δου ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της οικονοµι΄ας
χα΄ρις στην υιοθε΄τηση συµφωνι΄ας για τις συναλλαγµατικε΄ς ισοτιµι΄ες
κατο΄πιν προ΄τασης του ∆ιεθνου΄ς Νοµισµατικου΄ Ταµει΄ου. Τον ΄διο
ι
χρο΄νο, η χω΄ρα εξε΄λεξε την πρω΄τη κυβε΄ρνηση΄ της, απο΄ το 1989, η
οποι΄α επε΄τυχε να συµπληρω
΄ σει µια πλη΄ρη τετραετη΄ θητει΄α.
1.2.
Πε΄ραν των σηµαντικω΄ν εσωτερικω΄ν προβληµα΄των η χω΄ρα
και οι γει΄τονε΄ς της ει΄χαν να αντιµετωπι΄σουν και τις συνε΄πειες του
πολε΄µου του Κοσσυφοπεδι΄ου. Εξωτερικοι΄ παρα΄γοντες, ιδι΄ως η
αστα΄θεια στην περιοχη΄ της Βαλκανικη΄ς, συνεχι΄ζει να αποτελει΄
µειονε΄κτηµα για την ανα΄πτυξη της Βουλγαρι΄ας. Οι ελπι΄δες και οι
προσδοκι΄ες που δηµιου΄ργησε το Συ΄µφωνο Σταθερο΄τητας, ο΄τι δηλ.
θα βοηθου΄σε στην εξα΄λειψη των εν λο΄γω δυσµενω΄ν συνεπειω΄ν,
παρε΄µειναν ανεκπλη΄ρωτες.
1.3.
Στην Τακτικη΄ 'Εκθεση του 2000 µε θε΄µα την προ΄οδο που
΄εχει σηµειω΄σει η ενταξιακη΄ πορει΄α της Βουλγαρι΄ας, η Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄ αναφε΄ρει ο΄τι για πρω΄τη φορα΄ σηµειω΄θηκε προ΄οδος
σχετικα΄ µε την εκπλη΄ρωση των οικονοµικω΄ν κριτηρι΄ων της Κοπεγχα΄γης. Το ∆ιεθνε΄ς Νοµισµατικο΄ Ταµει΄ο, στο α΄ρθρο ΙV ∆ιαβου΄λευση
και 5η Ανασκο΄πηση της Εκθεσης για τη Βουλγαρι΄α του 2000,
περιε΄λαβε και µια προσεκτικα΄ διατυπωθει΄σα θετικη΄ εκτι΄µηση ο΄σον
αφορα΄ τις οικονοµικε΄ς επιδο΄σεις της χω
΄ ρας. Ορισµε΄νοι βασικοι΄
δει΄κτες δει΄χνουν να σηµειω΄νεται προ΄οδος στην αγορα΄ (αυ΄ξηση
του ΑΕΠ, των εξαγωγω΄ν, µει΄ωση του εξωτερικου΄ χρε΄ους) και
επισηµαι΄νεται ο΄τι η κυβε΄ρνηση θε΄τει υπο΄ ΄ελεγχο τον πληθωρισµο΄.
Εκτιµα΄ται ο΄τι και η ιδιωτικοποι΄ηση ει΄ναι καθ' οδο΄ν.
1.3.1. Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, παρατηρει΄ται συνεχιζο΄µενη αδυναµι΄α, σχετικα΄ π.χ. µε τις σοβαρε΄ς ανεπα΄ρκειες του δικαστικου΄ και
διοικητικου΄ συστη΄µατος, τη διαφθορα΄ και τα αποτελε΄σµατα των
εν λο΄γω παραγο΄ντων, καταστα΄σεις που επηρρεα΄ζουν το γενικο΄
επιχειρηµατικο΄ κλι΄µα.
1.3.2. Η προ΄οδος της Βουλγαρι΄ας στον οικονοµικο΄ τοµε΄α δεν
ει΄χε ως αποτε΄λεσµα την ανυ΄ψωση του — πολυ΄ χαµηλου΄ —
βιοτικου΄ επιπε΄δου, της υψηλη΄ς ανεργι΄ας (βα΄σει επι΄σηµων στοιχει΄ων
πλησι΄ον του20 %, µε µεγα΄λες διαφορε΄ς στις δια΄φορες περιφε΄ρειες)
και της φτω΄χειας.

1.4.
Οι προ΄σφατες κοινοβουλευτικε΄ς εκλογε΄ς φαι΄νεται να
επιβεβαιω΄νουν της σταθερο΄τητα της νε΄ας βουλγαρικη΄ς δηµοκρατι΄ας. Πα΄ντως, η επιτυχι΄α του Εθνικου΄ Κινη΄µατος του Συµεω΄ν ΙΙ και
΄ ντος κο΄µµατος της Ενωσης των
η σαφη΄ς η΄ττα το΄σο του κυβερνω
∆ηµοκρατικω΄ν ∆υνα΄µεων ο΄σο και του Σοσιαλιστικου΄ Κο΄µµατος
της Βουλγαρι΄ας που η΄ταν στην αντιπολι΄τευση µπορου΄ν να ερµηνευθου΄ν µε µεγα΄λη ευκολι΄α, ο΄πως το ΄εκαναν πολλοι΄ παρατηρητε΄ς,
ως ΄ελλειψη εµπιστοσυ΄νης προς τους πολιτικου΄ς και τα πολιτικα΄
κο΄µµατα. Θα µπορε΄σει α΄ραγε η νε΄α κυβε΄ρνηση να αλλα΄ξει την εν
λο΄γω αντι΄ληψη; Εα΄ν αποτυ΄χει πιθανο΄ν να οδηγηθει΄ η χω΄ρα και
πα΄λι προς ΄ενα αβε΄βαιο µε΄λλον.

1.5.
Με την ΄εναρξη των διαπραγµατευ΄σεων, το Φεβρουα΄ριο
του 2000, για την ΄ενταξη΄ της στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση υλοποιη΄θηκε
µια µει΄ζων φιλοδοξι΄α της µετακοµµουνιστικη΄ς Βουλγαρι΄ας.
Σηµειω΄θηκαν προ΄οδοι ο΄σον αφορα΄ τα πολιτικα΄ και οικονοµικα΄
κριτη΄ρια της Κοπεγχα΄γης καθω΄ς και µε την υιοθε΄τηση του
κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου ο΄πως αναφε΄ρεται στην τακτικη΄ ΄εκθεση της
Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς.

1.6.
Η γνωµοδο΄τηση αυτη΄ θα λα΄βει ως βα΄ση τις διαπιστω΄σεις
της Επιτροπη΄ς προκειµε΄νου να εκτιµη΄σει η ΄δια
ι
το ρο΄λο που
διαδραµατι΄ζουν για την προετοιµασι΄α της ΄ενταξης στην ΕΕ της
Βουλγαρι΄ας η οργανωµε΄νη κοινωνι΄α των πολιτω΄ν και ιδιαι΄τερα οι
κοινωνικε΄ς και οικονοµικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων.

1.7.
Το΄σο η κυβε΄ρνηση της Βουλγαρι΄ας ο΄σο και η ΕΕ ΄εχουν
εκδηλω΄σει το ενδιαφε΄ρον τους για την ανα΄ληψη ενεργου΄ ρο΄λου,
εκ µε΄ρους της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν, και απο΄ τις δυο πλευρε΄ς
της ενταξιακη΄ς διαδικασι΄ας. Η µικτη΄ συµβουλευτικη΄ επιτροπη΄
ΕΕ/Βουλγαρι΄α, συγκροτη΄θηκε βα΄σει της συµφωνι΄ας συ΄νδεσης
µεταξυ΄ της ΕΕ και της Βουλγαρι΄ας προσπα΄θησε να ενισχυ΄σει το
ρο΄λο αυτο΄ απο΄ τον Ιανουα΄ριο του 1999. Οι προσπα΄θειε΄ς της
κατευθυ΄νθηκαν ο΄χι µο΄νο στην ανα΄λυση των προβληµα΄των κοινου΄
ενδιαφε΄ροντος αλλα΄ και για την καθιε΄ρωση και ενεργοποι΄ηση ενο΄ς
δικτυ΄ου επαφω΄ν στην Βουλγαρι΄α και στις Βρυξε΄λλες. Στο δι΄κτυο
επαφω΄ν δεν συµπεριλαµβα΄νονται µο΄νο οι σχετικε΄ς υπηρεσι΄ες της
Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς και του Συµβουλι΄ου Συ΄νδεσης αλλα΄
και σηµαντικο΄τερες ευρωπαϊκε΄ς οµοσπονδι΄ες οικονοµικω΄ν και
κοινωνικω΄ν οµα΄δων συµφερο΄ντων. Καθιερω΄θηκαν επι΄σης επαφε΄ς
εργασι΄ας µε την κοινη΄ κοινοβουλευτικη΄ επιτροπη΄ για τη Βουλγαρι΄α.
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1.8.
'Ηδη πριν απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Ελσι΄νκι, η
κυβε΄ρνηση ει΄χε διεξα΄γει διαβουλευ΄σεις µε τις οµα΄δες συµφερο΄ντων
για µει΄ζονα θε΄µατα της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς πολιτικη΄ς.

1.8.1. Αµε΄σως µετα΄ την απο΄φαση του Ελσι΄νκι για την ΄εναρξη
διαπραγµατευ΄σεων σχετικα΄ µε την ΄ενταξη της Βουλγαρι΄ας, συγκρο΄τησε ειδικο΄ µηχανισµο΄ διαβου΄λευσης προκειµε΄νου να συµµετα΄σχει
στις προετοιµασι΄ες της ΄ενταξης και η οργανωµε΄νη κοινωνι΄α των
πολιτω΄ν. Σ' αυτο΄ν περιλαµβα΄νονται:
—

διϋπηρεσιακε΄ς οµα΄δες εργασι΄ας για την προετοιµασι΄α των
εγγρα΄φων σχετικα΄ µε τη θε΄ση της κυβε΄ρνησης και τις
πολιτικε΄ς ο΄σον αφορα΄ τα δια΄φορα κεφα΄λαια του κοινοτικου΄
κεκτηµε΄νου στα οποι΄α µπορου΄ν να συµµετα΄σχουν οι οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων·

—

΄ενα συντονιστικο΄ συµβου΄λιο για την ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση
υπο΄ την προεδρι΄α του υπουργου΄ Εξωτερικου΄ αρµο΄διου
για την ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση και για τους διεθνει΄ς
οικονοµικου΄ς οργανισµου΄ς· προσκλη΄θηκαν επι΄σης να συµµετα΄σχουν µει΄ζονες οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων ο΄πως και α΄λλοι Μη Κυβερνητικοι΄ Οργανισµοι΄(ΜΚΟ)·

—

η συµµετοχη΄ σε ειδικε΄ς συνεδρια΄σεις η΄ οµα΄δες εργασι΄ας 40
περι΄που ΜΚΟ και ερευνητικω΄ν ιδρυµα΄των τα οποι΄α συγκρο΄τησαν απο΄ κοινου΄ ΄ενα «Ευρωπαϊκο΄ Φο΄ρουµ». Τα µε΄λη
του φο΄ρουµ τα οποι΄α επιθυµου΄ν να συµµετα΄σχουν στην
προετοιµασι΄α των υπο΄ διαπραγµα΄τευση θε΄σεων της κυβε΄ρνησης µπορου΄ν να συµµετα΄σχουν κατο΄πιν αιτη΄σεως.

1.8.2. Με βα΄ση τα ανωτε΄ρω η κυβε΄ρνηση σκοπευ΄ει να δηµιουργη΄σει µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια γυ΄ρω απο΄ την ενταξιακη΄ διαδικασι΄α, να προωθη΄σει τον δηµοκρατικο΄ ΄ελεγχο και να δηµιουργη΄σει
καλυ΄τερες συνθη΄κες για αποτελεσµατικη΄ εφαρµογη΄.
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1.10.2. Υπα΄ρχουν δυ΄ο µεγα΄λες συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις
εθνικου΄ επιπε΄δου: η Συνοµοσπονδι΄α των Ανεξα΄ρτητων Συνδικαλιστικω΄ν Οργανω΄σεων της Βουλγαρι΄ας (ΣΑΣΟΒ) και η Συνοµοσπονδι΄α των Εργαζοµε΄νων Podkrepa.
1.10.3. Οι τε΄σσερις προαναφερθει΄σες οργανω΄σεις συµµετε΄χουν
ενεργα΄ στις διαβουλευ΄σεις. Η ΕΒΒ, το ΕΒΕΒ και η Podkrepa
εκπροσωπου΄νται στην µικτη΄ συµβουλευτικη΄ επιτροπη΄ ΕΕ/Βουλγαρι΄α.
1.10.4. Η κατα΄σταση ει΄ναι πιο περι΄πλοκη ο΄σον αφορα΄ τις
α΄λλες οµα΄δες συµφερο΄ντων. Αυτο΄ ει΄ναι ιδιαι΄τερα αλη΄θεια στον
τοµε΄α της γεωργι΄ας. Συ΄µφωνα µε την κυβε΄ρνηση, αυτη΄ διαβουλευ΄εται µε περισσο΄τερες απο΄ 70 οργανω΄σεις του τοµε΄α. Πα΄ντως, καµι΄α
απο΄ τις πε΄ντε εθνικε΄ς οµοσπονδι΄ες (µερικε΄ς µε µεγα΄λο αριθµο΄
µελω΄ν) δεν ει΄ναι µεταξυ΄ αυτω΄ν: Η 'Ενωση Γεωργω΄ν της Βουλγαρι΄ας,
η 'Ενωση Γεωργικω΄ν Συνεταιρισµω΄ν, το Γεωργικο΄ Επιµελητη΄ριο της
Βουλγαρι΄ας, η Κεντρικη΄ 'Ενωση Συνεταιρισµω΄ν, και η 'Ενωση Νε΄ων
Γεωργω΄ν (η οποι΄α αποτελει΄ τµη΄µα της 'Ενωσης Γεωργω΄ν της
Βουλγαρι΄ας) δεν εκπροσωπου΄νται στη µικτη΄ συµβουλευτικη΄ επιτροπη΄ ΕΕ/Βουλγαρι΄α.
1.10.5. Υπα΄ρχει µια µεγα΄λη ανεξα΄ρτητη εθνικη΄ οργα΄νωση
καταναλωτω΄ν: η Οµοσπονδι΄α Καταναλωτω΄ν της Βουλγαρι΄ας
(ΟΚΤ). Πριν απο΄ δυ΄ο χρο΄νια ιδρυ΄θηκε η Εθνικη΄ Βουλγαρικη΄ 'Ενωση
Καταναλωτω΄ν (ΕΒΕΚ) απο΄ το (το΄τε) υπουργει΄ο Τουρισµου΄ και
Εµπορι΄ου. 'Ολες οι µει΄ζονες οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οµα΄δες
συµφερο΄ντων που εκπροσωπου΄νται στη µικτη΄ συµβουλευτικη΄
επιτροπη΄ ΕΕ/Βουλγαρι΄α αµφισβη΄τησαν την ανεξαρτησι΄α της ΕΚΒΕ.
1.10.6. Απο΄ τις οµα΄δες που θα εκπροσωπηθου΄ν στη νεοσυ΄στατη Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ (βλε΄πε στο Παρα΄ρτηµα Ι), οι βιοτε΄χνες , οι ελευ΄θεροι επαγγελµατι΄ες, οι περιβαλλοντικε΄ς οργανω΄σεις και οι οργανω΄σεις των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες
δεν συµµετε΄χουν προς το παρο΄ν στη ΜΣΕ ΕΕ-Βουλγαρι΄α.

2. Η διαδικασι΄α διαβου΄λευσης, γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
1.9.
Επιπλε΄ον των δοµω΄ν διαβου΄λευσης που δηµιου΄ργησε η
κυβε΄ρνηση, το Κοινοβου΄λιο συγκρο΄τησε επιτροπη΄ ευρωπαϊκω΄ν
θεµα΄των για να επιταχυ΄νει την υιοθε΄τηση των νοµοθετικω΄ν µε΄τρων
που αφορου΄ν το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο. Η εν λο΄γω κοινοβουλευτικη΄
επιτροπη΄ µπορει΄ επι΄σης να συµβουλευ΄ει τις οικονοµικε΄ς και
κοινωνικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων.

1.10. Ει΄ναι σχετικα΄ σαφε΄ς ποιοι θα ει΄ναι οι σηµαντικο΄τεροι
εται΄ροι της κυβε΄ρνησης για τις διαβουλευ΄σεις απο΄ την πλευρα΄ των
οργανω΄σεων των εργοδοτω΄ν και των εργαζοµε΄νων.

1.10.1. Απο΄ την πλευρα΄ των εργοδοτω΄ν η 'Ενωση Βιοµηχανιω΄ν
της Βουλγαρι΄ας (ΕΒΒ) και το Εµπορικο΄ και Βιοµηχανικο΄ Επιµελητη΄ριο της Βουλγαρι΄ας (ΕΒΕΒ) αποτελου΄ν τις κυριο΄τερες οµοσπονδι΄ες εθνικου΄ επιπε΄δου. Οι περισσο΄τερες ιδιωτικε΄ς επιχειρη΄σεις ει΄ναι
µε΄λη και στα δυ΄ο. Το ΄διο
ι ισχυ΄ει και για τις οργανω΄σεις που ΄εχουν
ως µε΄λη µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις, µικρε΄ς βιοτεχνι΄ες και µεγα΄λες
επιχειρη΄σεις.

2.1.
Γνη΄σιες διαβουλευ΄σεις για την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄
πολιτικη΄ ει΄ναι κα΄τι το καινου΄ργιο στην Βουλγαρι΄α. Αυτο΄ πρε΄πει να
ληφθει΄ υπο΄ψη ο΄ταν πραγµατοποιηθει΄ η αξιολο΄γηση των µε΄χρι
τω΄ρα πρακτικω΄ν διαβου΄λευσης ο΄σον αφορα΄ την ΄ενταξη. Υπο΄ το
παλαιο΄ καθεστω΄ς οι αποκαλου΄µενες οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς
οµα΄δες συµφερο΄ντων η΄ταν περισσο΄τερο φερε΄φωνα του κο΄µµατος
και της πολιτικη΄ς ελι΄τ. Μολονο΄τι η σηµερινη΄ κυβε΄ρνηση ΄εχει
εκλεγει΄ δηµοκρατικα΄ εντου΄τοις οι απο΄ψεις των οµα΄δων συµφερο΄ντων και οι προσδοκι΄ες τους για προστιθε΄µενη αξι΄α µε΄σω των
διαβουλευ΄σεων µπορει΄ ακο΄µη να επηρεα΄ζεται απο΄ την πλε΄ον των
40 ετω΄ν παλαια΄ κουλτου΄ρα του κοµµουνιστικου΄ παρελθο΄ντος.
2.2.
Οµοι΄ως, πολλοι΄ εκπρο΄σωποι των οµα΄δων συµφερο΄ντων
συνεχι΄ζουν, µε΄χρις ΄ενα βαθµο΄, να ει΄ναι δε΄σµιοι του παρελθο΄ντος.
∆εν ει΄ναι δυνατο΄ν να αναµε΄νει κανει΄ς απο΄ τις οµοσπονδι΄ες των
εργοδοτω΄ν, τις συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις, τις ενω΄σεις των
καταναλωτω΄ν, τις οργανω
΄ σεις των γεωργω΄ν, κ.λπ. να λειτουργου΄ν
η΄δη ο΄πως οι αντι΄στοιχες των χωρω΄ν µε µακρα΄ παρα΄δοση δηµοκρατι΄ας και τριµερη΄ και διµερη΄ δια΄λογο.
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2.3.
Οι οµα΄δες συµφερο΄ντων στη Βουλγαρι΄α µπορει΄ προς το
παρο΄ν να ει΄ναι πολυ΄ περισσο΄τερο πολιτικοποιηµε΄νες σε συ΄γκριση
µε τις αντι΄στοιχες στην ΕΕ οι οποι΄ες ει΄ναι φυσικα΄, ου΄τως
ειπει΄ν «ουδε΄τερες πολιτικα΄» και ει΄ναι κατα΄ κανο΄να ελευ΄θερες και
ανεξα΄ρτητες απο΄ τα πολιτικα΄ κο΄µµατα και/η΄ απο΄ την κυβε΄ρνηση.

πολιτικη΄ και την απασχο΄ληση η΄ τη γεωργι΄α εντου΄τοις φαι΄νεται να
αποτελει΄ επαρκη΄ βα΄ση προκειµε΄νου να αντληθου΄ν τω΄ρα ορισµε΄να
προσεκτικα΄ αλλα΄ προσωρινα΄ συµπερα΄σµατα. Ει΄ναι πολυ΄ νωρι΄ς
ακο΄µη για να εντοπισθου΄ν οι τα΄σεις, αλλα΄ θα ει΄ναι σηµαντικο΄ να
καταβληθει΄ σχετικη΄ προσπα΄θεια και να γι΄νει αυτο΄ αργο΄τερα.

2.3.1. Κα΄θε προσπα΄θεια αξιολο΄γησης της λειτουργι΄ας της
διαδικασι΄ας διαβουλευ΄σεων και του ρο΄λου που µπορου΄ν να
διαδραµατι΄σουν οι οµα΄δες κοινωνικω΄ν και οικονοµικω΄ν συµφερο΄ντων στην ΄εκφραση των απο΄ψεων και των ανησυχιω΄ν των µελω΄ν
τους και στη συµµετοχη΄ τους στην εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄
κεκτηµε΄νου, πρε΄πει να λαµβα΄νει υπο΄ψη τα δεδοµε΄να αυτα΄.

2.7.1. Πρω΄τον, φαι΄νεται ο΄τι τα εξελιγµε΄να συστη΄µατα διαβου΄λευσης µε τις οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων που
εγκαινια΄σθηκαν απο΄ τις αρχε΄ς του 2000 φαι΄νεται να αποτελου΄ν µια
τυπικη΄ δοµη΄ µε΄χρι τω΄ρα.

2.3.2. Θα πρε΄πει επι΄σης να αναγνωρισθει΄ ο΄τι µια παρο΄µοια
αξιολο΄γηση ΄εχει νο΄ηµα µο΄νον εα΄ν τα αποτελε΄σµατα συγκρι΄νονται
µε εκει΄να που επιτυγχα΄νονται σε α΄λλες υποψη΄φιες χω΄ρες.

2.4.
Μια βασικη΄ παρατη΄ρηση που µπορει΄ να γι΄νει σε σχε΄ση µε
τη γενικη΄ αυτη΄ εκτι΄µηση ο΄σον αφορα΄ τη διαδικασι΄α διαβου΄λευσης
ει΄ναι ο΄τι η µελλοντικη΄ ΄ενταξη της Βουλγαρι΄ας στην ΕΕ αποτελει΄
θε΄µα συναι΄νεσης. 'Ολα τα µεγα΄λα πολιτικα΄ κο΄µµατα ει΄ναι της
γνω΄µης ο΄τι δεν υπα΄ρχει εναλλακτικη΄ λυ΄ση στην ΄ενταξη της
Βουλγαρι΄ας στην ΕΕ. Η δηµο΄σια συζη΄τηση για την ΄ενταξη
ει΄ναι πα΄ρα πολυ΄ περιορισµε΄νη και φαι΄νεται ο΄τι ο΄λοι αυτοι΄ που
ενδιαφε΄ρονται την θεωρου΄ν ως θετικη΄.

2.4.1. Αυτο΄ µπορει΄ µα΄λλον να αντανακλα΄ ΄ενα γενικο΄ αι΄σθηµα
ο΄τι η εκπλη΄ρωση των προδιαγραφω΄ν που καθορι΄ζονται απο΄ το
κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο αποτελει΄ µα΄λλον µια νοµικη΄ και διοικητικη΄
ενε΄ργεια παρα΄ κοινη΄ συναι΄νεση που βασι΄ζεται στο περιεχο΄µενο της
νοµοθεσι΄ας που ΄εχει θεσπιστει΄.

2.4.2. Για την ΟΚΕ η ΄ελλειψη διαλο΄γου δηµιουργει΄ ανησυχι΄α.
Ευτυχω΄ς, η Βουλγαρι΄α θα επωφεληθει΄ τα µε΄γιστα απο΄ την ΄ενταξη
της στην ΕΕ, παρο΄λα αυτα΄ ο΄µως η διαδικασι΄α προσαρµογη΄ς ει΄ναι
βε΄βαιο ο΄τι θα προκαλε΄σει σοβαρα΄ προβλη΄µατα. Ει΄ναι σηµαντικο΄
να ΄εχουν οι πολι΄τες υπο΄ψη και τις δυ΄ο πλευρε΄ς του νοµι΄σµατος.

2.5.
Κα΄νει εντυ΄πωση που εγκρι΄θηκαν το΄σοι νο΄µοι τα τελευται΄α
λι΄γα χρο΄νια για τη θε΄σπιση του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου χωρι΄ς να
συνοδευ΄ονται απο΄ ΄ενα προ΄γραµµα εφαρµογη΄ς.

2.6.
Απο΄ του σχηµατισµου΄ της η κυβε΄ρνηση ΄εχει συντα΄ξει
περι΄που 20 εκθε΄σεις µε τις θε΄σεις της για τα κεφα΄λαια του
κεκτηµε΄νου. Οι διαπραγµατευ΄σεις που διεξα΄γονται τω΄ρα µε την ΕΕ
αφορου΄ν 19 κεφα΄λαια, απο΄ τα οποι΄α τα 10 ΄εχουν προσωρινα΄
κλει΄σει. (βλε΄πε στο Παρα΄ρτηµα ΙΙ).

2.7.
Μολονο΄τι η πρακτικη΄ της διαβου΄λευσης ει΄ναι µα΄λλον
ακο΄µη νε΄α και τα σχετικα΄ κεφα΄λαια συµπεριλαµβα΄νουν µο΄νο ΄ενα
περιορισµε΄νο κεκτηµε΄νο, του οποι΄ου η υιοθε΄τηση δεν δηµιουργει΄
το΄σο µεγα΄λα προβλη΄µατα ο΄πως π.χ. τα κεφα΄λαια για την κοινωνικη΄

2.7.2. ∆ευ΄τερον, οι διαβουλευ΄σεις προφανω΄ς δεν η΄ταν µε΄χρι
τω΄ρα πολυ΄ εντατικε΄ς. Τα ΄εγγραφα µε την προσωρινη΄ θε΄ση της
κυβε΄ρνησης για τις διαπραγµατευ΄σεις µε την ΕΕ δεν η΄ταν πα΄ντοτε
στη δια΄θεση (ο΄λων) των οργανω΄σεων που συµµετει΄χαν στις
διαβουλευ΄σεις. ∆εν ει΄ναι πα΄ντοτε σαφε΄ς το ποιες οργανω΄σεις ει΄χαν
προσκληθει΄ και ποια η΄ταν τα κριτη΄ρια της επιλογη΄ς τους. Οι
προαναφερθει΄σες οργανω΄σεις διαµαρτυρη΄θηκαν ορισµε΄νες φορε΄ς
διο΄τι οι απο΄ψεις τους ου΄τε συζητη΄θηκαν ου΄τε ελη΄φθησαν υπο΄ψη.

2.8.
Για κανε΄να απο΄ τα 19 κεφα΄λαια του κεκτηµε΄νου επι΄ των
οποι΄ων διεξα΄γονται διαπραγµατευ΄σεις η βουλγαρικη΄ κυβε΄ρνηση
δεν συνε΄ταξε καµι΄α εκτι΄µηση επιπτω΄σεων η οποι΄α θα µπορου΄σε
να χρησιµοποιηθει΄ ως κατευθυντη΄ριος γραµµη΄ για τις σχετικε΄ς
οργανω΄σεις. Το ΄διο
ι
ισχυ΄ει για τα προ΄σθετα κεφα΄λαια που δεν
΄εχουν ακο΄µη ανοι΄ξει, για τα οποι΄α ο΄µως ολοκληρω΄θηκε η΄δη το
΄εγγραφο µε την θε΄ση της κυβε΄ρνησης. Σ' αυτο΄ συµπεριλαµβα΄νεται
΄ενα σηµαντικο΄ ΄εγγραφο που αναφε΄ρεται στη γεωργι΄α. Οι εκτιµη΄σεις
των επιπτω΄σεων αποτελου΄ν βασικο΄ µε΄σο για ο΄σους ΄εχουν ειδικη΄
σχε΄ση µε τις αλλαγε΄ς που οφει΄λονται στην εφαρµογη΄ του
κεκτηµε΄νου. Χωρι΄ς αυτε΄ς θα ει΄ναι πολυ΄ δυ΄σκολο για αυτου΄ς να
αναπτυ΄ξουν τις απο΄ψεις τους για τον πιθανο΄ ρο΄λο τους στη
διαδικασι΄α εφαρµογη΄ς.

2.9.
Γενικο΄τερα, οι διαβουλευ΄σεις µε τις κεντρικε΄ς οργανω΄σεις
των εργοδοτω΄ν και των εργαζοµε΄νων, σε εθνικο΄ επι΄πεδο, πραγµατοποιη΄θηκαν κατα΄ το πλει΄στον κανονικα΄. Με εξαι΄ρεση τη δευ΄τερη
µεγαλυ΄τερη συνδικαλιστικη΄ οργα΄νωση του κε΄ντρου, Podkrepa, οι
οργανω΄σεις αυτε΄ς φαι΄νεται να ει΄ναι αρκετα΄ ικανοποιηµε΄νες για την
ευκαιρι΄α που ει΄χαν να εκφρα΄σουν τις απο΄ψεις τους και να
επηρεα΄σουν την κυβε΄ρνηση. ∆ιερωτω΄νται ο΄µως κατα΄ πο΄σον ει΄ναι
ικανε΄ς να συµβα΄λλουν αποδοτικα΄. Π.χ. η ΣΑΣΟΒ ανεφε΄ρθη στο
γεγονο΄ς ο΄τι θα µπορου΄σε να συµµετα΄σχει µο΄νο κατα΄ 50 %
στις οµα΄δες εργασι΄ας που συγκροτη΄θηκαν απο΄ την κυβε΄ρνηση.
Ορισµε΄νες φορε΄ς αυτο΄ οφει΄λεται στο γεγονο΄ς ο΄τι δεν ΄εχουν
επαρκει΄ς γνω΄σεις. 'Αλλες φορε΄ς διαθε΄τουν τις γνω΄σεις αλλα΄ οι
εµπειρογνω΄µονες αντιµετωπι΄ζουν ανυπε΄ρβλητα γλωσσικα΄ προβλη΄µατα ο΄ταν προ΄κειται για κει΄µενα της ΕΕ.

2.9.1. Με΄λη των οργανω΄σεων δεν φαι΄νεται να ει΄ναι το΄σο
ικανοποιηµε΄να ο΄πως οι επικεφαλει΄ς τους σε εθνικο΄ επι΄πεδο. Π.χ.,
απο΄ την πλευρα΄ των εργοδοτω΄ν (ιδι΄ως µεταξυ΄ των ΜΜΕ και των
εκπροσω΄πων της βιοτεχνι΄ας) εκφρα΄ζονται ανησυχι΄ες ο΄τι στις
διαβουλευ΄σεις λαµβα΄νονται υπο΄ψη κυρι΄ως θε΄σεις που καθορι΄ζονται απο΄ το κεντρικο΄ (διεπαγγελµατικο΄) και εθνικο΄ επι΄πεδο.
Υποστηρι΄ζουν ο΄τι στις θε΄σεις αυτε΄ς θα πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται
και ορισµε΄νες κλαδικε΄ς θε΄σεις και συµφε΄ροντα, που δεν ΄εχουν
σχε΄ση µε το κεφα΄λαιο.

17.9.2001

EL

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

3. Η ενταξιακη΄ διαδικασι΄α: ειδικα΄ σηµει΄α
3.1.
Ειδικο΄τερα, στην περι΄πτωση των διαβουλευ΄σεων ο΄σον
αφορα΄ το κεκτηµε΄νο των καταναλωτω΄ν και της προστασι΄ας της
υγει΄ας (εν τω µεταξυ΄ οι διαπραγµατευ΄σεις ΄εχουν προσωρινα΄
τερµατισθει΄), η µεγαλυ΄τερη οργα΄νωση των καταναλωτω΄ν ΟΚΤ
υιοθετει΄ κριτικη΄ στα΄ση ΄εναντι της βασικη΄ς νοµοθεσι΄ας που ΄εχει
ση΄µερα θεσπιστει΄, το΄σο ο΄σον αφορα΄ τους κανο΄νες προστασι΄ας ο΄σο
και την εφαρµογη΄ του υποχρεωτικου΄ µηχανισµου΄ που προβλε΄πεται
απο΄ το νο΄µο. Η ΟΚΤ διαµαρτυ΄ρεται διο΄τι δεν συµµετει΄χε επαρκω΄ς
στις διαβουλευ΄σεις, ο΄τι οι διαβουλευ΄σεις αυτε΄ς ει΄χαν καθαρα΄
τυπικο΄ χαρακτη΄ρα και ο΄τι η κυβε΄ρνηση αγνο΄ησε πλη΄ρως τις
προτα΄σεις της για βελτιω΄σεις οι οποι΄ες ο΄πως ισχυρι΄ζεται ευθυγραµµι΄ζονταν πλη΄ρως µε το σχετικο΄ κεκτηµε΄νο. Εξεπλα΄γησαν και
απογοητευ΄θηκαν σε µεγα΄λο βαθµο΄ βλε΄ποντας ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄ η΄ταν εµφανω΄ς ικανοποιηµε΄νη µε τις νοµοθετικε΄ς επιδο΄σεις της κυβε΄ρνησης. Εξε΄φρασαν την ανησυχι΄α για το γεγονο΄ς ο΄τι
η κυβε΄ρνηση θα µπορου΄σε να αποκρυ΄ψει, και θα το ΄εκανε, µεγα΄λες
αδυναµι΄ες του νο΄µου πι΄σω απο΄ την προφανη΄ ικανοποι΄ηση της
Επιτροπη΄ς.
3.1.1. 'Ενα α΄λλο σηµαντικο΄ σηµει΄ο κριτικη΄ς που α΄σκησε η
Οµοσπονδι΄α των Καταναλωτω΄ν η΄ταν το ο΄τι η κυβε΄ρνηση η΄ταν
απρο΄θυµη να συνεργαστει΄ µε ανεξα΄ρτητες οργανω΄σεις οι οποι΄ες
εκφρα΄ζουν διαφορετικε΄ς απο΄ψεις. Συ΄µφωνα µε τις οργανω΄σεις
αυτε΄ς, παρο΄µοιες απο΄ψεις ερµηνευ΄ονται ως «εχθρικε΄ς πρα΄ξεις»
(παρο΄µοια σχο΄λια που δεν αφορου΄σαν θε΄µατα καταναλωτω΄ν αλλα΄
την κοινωνικη΄ πολιτικη΄ ΄εγιναν και απο΄ τη συνοµοσπονδι΄α της
συνδικαλιστικη΄ς οργα΄νωσης Podkrepa).
3.2.
'Οσον αφορα΄ τις διαβουλευ΄σεις του κεφαλαι΄ου για τις
µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις (που τερµατι΄σθηκαν επι΄σης προσωρινα΄)
η κριτικη΄ επικεντρω΄θηκε γενικα΄ στην ΄ελλειψη προσοχη΄ς για τα
ειδικα΄ προβλη΄µατα που απασχολου΄ν τον κλα΄δο αυτο΄ και για την
προπαρασκευη΄ και υιοθε΄τηση συµπληρωµατικη΄ς νοµοθεσι΄ας χωρι΄ς
να κληθου΄ν προηγουµε΄νως για τη διεξαγωγη΄ διαβουλευ΄σεων οι
σχετικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων.
3.3.
Πε΄ντε µει΄ζονες εθνικε΄ς οµοσπονδι΄ες γεωργικω΄ν παραγωγω΄ν επισηµαι΄νουν ο΄τι η κυβε΄ρνηση δεν τους ζη΄τησε καθο΄λου τις
απο΄ψεις τους ο΄ταν προετοι΄µασε τελευται΄α το τελικο΄ ΄εγγραφο µε
τη θε΄ση της για το γεωργικο΄ κεκτηµε΄νο.
3.3.1. Συ΄µφωνα µε τις οµοσπονδι΄ες αυτε΄ς η κυβε΄ρνηση ζη΄τησε
τις απο΄ψεις πολλω΄ν µικρω΄ν οργανω΄σεων περιφερειακου΄ η΄ ακο΄µη
και τοπικου΄ επιπε΄δου, ορισµε΄νες εκ των οποι΄ων ει΄χαν µο΄λις ιδρυθει΄,
ο΄πως και απο΄ οµα΄δες ανταλλαγη΄ς απο΄ψεων και απο΄ ερευνητικα΄
ινστιτου΄τα που σχετι΄ζονται στενα΄ και υποστηρι΄ζονται απο΄ το
Υπουργει΄ο Γεωργι΄ας τα οποι΄α δεν µπορει΄ να θεωρηθου΄ν ο΄τι
εκπροσωπου΄ν την οργανωµε΄νη κοινωνι΄α των πολιτω΄ν.
3.3.2. Στην εξη΄γηση που ΄εδωσαν για τις πρακτικε΄ς αυτε΄ς, η
οποι΄α εµφανω΄ς διαφε΄ρει απο΄ την προηγουµε΄νως επισηµανθει΄σα
και επικληθει΄σα τα΄ση περιορισµου΄ των διαβουλευ΄σεων µε τις
κεντρικε΄ς οργανω΄σεις του εθνικου΄ επιπε΄δου, αναφε΄ρθηκαν σε
πολιτικα΄ κι΄νητρα της κυβε΄ρνησης. Τη΄ρησαν πολυ΄ επικριτικη΄ στα΄ση
ο΄σον αφορα΄ τη διαφα΄νεια της διαδικασι΄ας. 'Οσον αφορα΄ τον
ισχυρισµο΄ της κυβε΄ρνησης ο΄τι ο΄λες οι θε΄σεις της ΄εχουν καταχωρηθει΄ στην ιστοσελι΄δα του Υπουργει΄ου Γεωργι΄ας, παρατηρου΄ν ο΄τι
σ' αυτη΄ν περιε΄χεται µο΄νο το ΄εγγραφο της τελικη΄ς της θε΄σης.
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3.3.3. Στις εργασι΄ες της µικτη΄ς συµβουλευτικη΄ς επιτροπη΄ς
ΕΕ/Βουλγαρι΄α που ει΄χε ως αντικει΄µενο γεωργικα΄ θε΄µατα και
αφορου΄σε την ΄ενταξη της Βουλγαρι΄ας στην ΕΕ, ο Προ΄εδρος της
Οµοσπονδι΄ας Συνεταιρισµου΄ της Βουλγαρι΄ας, η οποι΄α εκπροσωπει΄
τις οµα΄δες συµφερο΄ντων της γεωργι΄ας στη µικτη΄ συµβουλευτικη΄
επιτροπη΄, δεν ΄εκανε καθο΄λου νυ΄ξη της εν λο΄γω κριτικη΄ς.

3.4.
Η ΟΚΕ δεν µπο΄ρεσε να διερευνη΄σει τις κοινωνικοοικονοµικε΄ς πτυχε΄ς των εξη΄ς δυ΄ο προβληµα΄των που κατελα΄µβαναν εξε΄χουσα θε΄ση στην ΄εκθεση προο΄δου της Επιτροπη΄ς: τη θε΄ση των
µειονοτη΄των στη Βουλγαρι΄α και τις µονα΄δες 1-4 του σταθµου΄
πυρηνικη΄ς ενε΄ργειας στο Kozloduy.

3.4.1. 'Οσον αφορα΄ τις µειονο΄τητες, και ιδιαι΄τερα τους Roma,
η ΟΚΕ ΄εχει την εντυ΄πωση ο΄τι η συµµετοχη΄ των κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων συµφερο΄ντων στην εξευ΄ρεση λυ΄σεων στα προβλη΄µατα
που επισηµαι΄νει η Επιτροπη΄ η΄ταν πολυ΄ περιορισµε΄νη µε΄χρι ση΄µερα.
Κρι΄νει ο΄τι ορισµε΄νες πτυχε΄ς του προβλη΄µατος των µειονοτη΄των
΄εχουν σχε΄ση µε τις οµα΄δες συµφερο΄ντων στη Βουλγαρι΄α, ιδι΄ως µε
τις οργανω΄σεις εργοδοτω΄ν και εργαζοµε΄νων (π.χ. πολιτικε΄ς αγορα΄ς
ενε΄ργειας, επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση). Θα επικροτου΄σε τη µεγαλυ΄τερη συµµετοχη΄ των εκπροσω΄πων τους στο µε΄λλον. Η κυβε΄ρνηση
θα µπορου΄σε να ωφεληθει΄ απο΄ τις προσπα΄θειε΄ς της προς την
κατευ΄θυνση αυτη΄.

3.4.2. Η προβλεπο΄µενη παυ΄ση της λειτουργι΄ας του πυρηνικου΄
εργοστασι΄ου του Kozloduy θα ΄εχει σηµαντικε΄ς συνε΄πειες για την
Κοινο΄τητα και τις γειτονικε΄ς της χω΄ρες. Αναµε΄νεται να απολεσθου΄ν
χιλια΄δες θε΄σεις εργασι΄ας. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να συµµετα΄σχουν
πλη΄ρως οι τοπικε΄ς αρχε΄ς, οι εργοδο΄τες (οργανω΄σεις και τα
εργατικα΄ σωµατει΄α των κρατω΄ν µελω΄ν, καθω΄ς και ΜΚΟ στις
προσπα΄θειες της κυβε΄ρνησης και της Επιτροπη΄ς για α΄µβλυνση των
οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν προβληµα΄των που θα προκληθου΄ν.
Προφανω΄ς, τα ΄εργα τα την παυ΄ση της λειτουργι΄ας του πυρηνικου΄
εργοστασι΄ου θα δηµιουργη΄σουν νε΄ες θε΄σεις εργασι΄ας, αλλα΄ στο
στα΄διο αυτο΄ δεν ει΄ναι σαφε΄ς σε ποιο βαθµο΄ θα καλυ΄ψουν επαρκω΄ς
το πλεονα΄ζον εργατικο΄ δυναµικο΄.

4. Συµπερα΄σµατα

΄ ν και κοινωνικω΄ν
Η συµπερι΄ληψη απο΄ τη κυβε΄ρνηση των οικονοµικω
οµα΄δων συµφερο΄ντων στις προετοιµασι΄ες της Βουλγαρι΄ας ενο΄ψει
της ΄ενταξης στην ΕΕ φαι΄νεται να υπη΄ρξε µε΄τρια µε΄χρι ση΄µερα.
Ωστο΄σο, δεν υπα΄ρχει λο΄γος να υποτεθει΄ ο΄τι η χω΄ρα ει΄ναι λιγο΄τερο
επιτυχη΄ς στον τοµε΄α αυτο΄ απο΄ τις α΄λλες υποψη΄φιες χω΄ρες. Η ΟΚΕ
προσπα΄θησε να σκιαγραφη΄σει µι΄α αντικειµενικη΄ και συγκεκριµε΄νη
εικο΄να της κατα΄στασης. Οι διαρθρω΄σεις και οι πρακτικε΄ς που
συζητη΄θηκαν συνεχι΄ζουν να ει΄ναι πολυ΄ νε΄ες για να εντοπισθου΄ν οι
τα΄σεις. Θα ει΄ναι πολυ΄ σηµαντικη΄ για το µε΄λλον η παρακολου΄θηση
εκ του συ΄νεγγυς και η το΄νωση των θετικω΄ν στοιχει΄ων.
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Γενικο΄τερα, οι διαβουλευ΄σεις που πραγµατοποι΄ησαν οι οικονοµικε΄ς
και κοινωνικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων για τις πολιτικε΄ς της κυβε΄ρνησης ο΄σον αφορα΄ την ΄ενταξη της Βουλγαρι΄ας στην ΕΕ:

—

να προβει΄ σε αξιολο΄γηση των επιπτω΄σεων λο΄γω της εισαγωγη΄ς του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου µε τη συµµετοχη΄ των
οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν οµα΄δων συµφερο΄ντων·

4.1. δεν η΄ταν το΄σο συστηµατικε΄ς και διεξοδικε΄ς ο΄σο αναµενο΄ταν
΄ ν και των αναφερθεισω
΄ν
λο΄γω της οργα΄νωσης των δοµω
προθε΄σεων·

—

να συµπεριλα΄βει τις οµα΄δες αυτε΄ς ο΄χι µο΄νο κατα΄ την
προετοιµασι΄α της µελλοντικη΄ς νοµοθετικη΄ς εργασι΄ας στο
πλαι΄σιο της ΄ενταξης αλλα΄ και στην παρακολου΄θηση της
εφαρµογη΄ς στην πρα΄ξη του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου·

—

να εντοπισθου΄ν απο΄ κοινου΄ µε τις οµα΄δες συµφερο΄ντων,
τοµει΄ς του κεκτηµε΄νου ο΄που οι οµα΄δες αυτε΄ς θα µπορου΄σαν
να διαδραµατι΄σουν κα΄ποιο ρο΄λο στην πρακτικη΄ εφαρµογη΄,
προσπαθω΄ντας να εξευρεθου΄ν οι βε΄λτιστοι τρο΄ποι για να
διαδραµατι΄σουν το ρο΄λο αυτο΄·

—

να συµµετα΄σχει πλη΄ρως η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ της Βουλγαρι΄ας στις ενταξιακε΄ς προετοιµασι΄ες.

4.2. η΄ταν µα΄λλον τυπικε΄ς, και σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις ΄σως
ι
και
εικονικε΄ς·
4.3. δεν ει΄χαν την κατα΄λληλη βα΄ση: δεν ανεπτυ΄χθησαν· βασικα΄
µε΄σα για ουσιαστικε΄ς διαβουλευ΄σεις (ο΄πως εκτι΄µηση
επιπτω΄σεων)·
4.4. η΄ταν ασαφει΄ς ο΄σον αφορα΄ τα κριτη΄ρια που χρησιµοποι΄ησε η
κυβε΄ρνηση για τις προσκλη΄σεις (µε εξαι΄ρεση τις οµοσπονδι΄ες
των συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων των εργοδοτω΄ν και
εργαζοµε΄νων)·
4.5. πραγµατοποιη΄θηκαν σε ΄ενα σχετικα΄ υψηλο΄ και γενικο΄
επι΄πεδο·
4.6. παρατηρη΄θηκε αδιαφορι΄α ο΄σον αφορα΄ τις επικρι΄σεις για τις
πολιτικε΄ς και τα σχε΄δια της κυβε΄ρνησης·
4.7. αποτε΄λεσαν βασικα΄ µια τεχνοκρατικη΄ και νοµικι΄στικη α΄σκηση
και δεν ακολου΄θησαν µια προσε΄γγιση που να προσδιορι΄ζει
και να επιλυ΄ει το προ΄βληµα·

5.2.
Οι οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων θα
΄επρεπε:
—

να επωφεληθου΄ν της ευκαιρι΄ας, που τους προσφε΄ρει το
ΑCCESS — προ΄γραµµα της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς, για την
απο΄κτηση ικανοτη΄των.

—

σε στενε΄ς διαβουλευ΄σεις µε τις σηµαντικε΄ς ευρωπαϊκε΄ς
κλαδικε΄ς οργανω΄σεις για να εξευ΄ρουν λυ΄σεις στα προβλη΄µατα
που δηµιουργει΄ σε ορισµε΄νους τοµει΄ς ΄ενα ευρυ΄ πλε΄γµα
οικονοµικω΄ν και κοινωνικω
΄ ν οµα΄δων συµφερο΄ντων ω΄στε να
συµµετα΄σχει αποτελεσµατικα΄ η οργανωµε΄νη κοινωνι΄α των
πολιτω΄ν στην ενταξιακη΄ διαδικασι΄α.

—

να εντατικοποιη΄σει το δια΄λογο µε τις ευρωπαϊκε΄ς κλαδικε΄ς
οργανω΄σεις µε στο΄χο τη συµµετοχη΄ τους στη διαδικασι΄α
διαβουλευ΄σεων, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τα κεφα΄λαια του κεκτηµε΄νου που ΄εχουν ιδιαι΄τερη σηµασι΄α για αυτε΄ς και για τις
οµολο΄γους τους της ΕΕ.

4.8. ορισµε΄νες φορε΄ς βρε΄θηκαν σε µειονεκτικη΄ θε΄ση λο΄γω ΄ελλειψης ικανοτη΄των των οργανω΄σεων που συµµετει΄χαν στις
διαβουλευ΄σεις.

5. Συστα΄σεις

5.1.
—

Η κυβε΄ρνηση θα ΄επρεπε:
να προβει΄ σε µια κοινη΄ εκτι΄µηση µε τις οικονοµικε΄ς και
κοινωνικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων σχετικα΄ µε την ΄εως τω΄ρα
ποιο΄τητα της διαδικασι΄ας διαβου΄λευσης και να εξαγα΄γει
συµπερα΄σµατα που θα βελτιω΄σουν την διαδικασι΄α στο
µε΄λλον·

5.3.
—

Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ θα ΄επρεπε:
να συµπεριλα΄βει τις απο΄ψεις των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν
οµα΄δων συµφερο΄ντων στις µελλοντικε΄ς τακτικε΄ς εκθε΄σεις της
σχετικα΄ µε την προ΄οδο που πραγµατοποι΄ησε η Βουλγαρι΄α.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
O Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

17.9.2001
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Οι διαπραγµατευ΄σεις της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης µε την Mercosur και τη Χιλη΄: οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς πτυχε΄ς»
(2001/C 260/13)
Την 1η Μαρτι΄ου 2001, και συ΄µφωνα µε το εδα΄φιο 3, του α΄ρθρου 23, του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄, η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για το ανωτε΄ρω θε΄µα.
Το τµη΄µα Εξωτερικω΄ν Σχε΄σεων, στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, ενε΄κρινε τη
γνωµοδο΄τηση΄ του στις 28 Ιουνι΄ου 2001 (εισηγητη΄ς: ο κ. Zufiaur).
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 12ης Ιουλι΄ου
2001), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ ενε΄κρινε µε 69 ψη΄φους υπε΄ρ, 4 κατα΄ και 9 αποχε΄ς, την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Απο΄ τις αρχε΄ς της δεκαετι΄ας του '90, η Οικονοµικη΄ και
Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ (ΟΚΕ) συµµετει΄χε ενεργω΄ς στην ενι΄σχυση των
σχε΄σεων µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης (ΕΕ) και της Λατινικη΄ς
Αµερικη΄ς, εκφραζο΄µενη για τις κυριο΄τερες πτυχε΄ς των διαπεριφερειακω΄ν σχε΄σεων και εκφρα΄ζοντας θετικη΄ γνω΄µη για τις πρωτοβουλι΄ες που ΄εχουν αναληφθει΄ υπε΄ρ της επε΄κτασης και εντατικοποι΄ησης
των σχε΄σεων µε τις χω΄ρες και τις υποπεριοχε΄ς της Λατινικη΄ς
Αµερικη΄ς. Ειδικο΄τερα, η ΟΚΕ συνε΄βαλε αποφασιστικα΄ στην προσε΄γγιση µεταξυ΄ της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν των δυ΄ο αυτω΄ν περιοχω΄ν
µε΄σω της συνεργασι΄ας µε τις οργανω΄σεις των οικονοµικω΄ν και
κοινωνικω΄ν παραγο΄ντων της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς. Μεταξυ΄ των πιο
προ΄σφατων πρωτοβουλιω΄ν της ΟΚΕ στα πλαι΄σια αυτα΄ ξεχωρι΄ζουν
η γνωµοδο΄τηση για τις «σχε΄σεις µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης,
της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς και της Καραϊβικη΄ς: ο διαπεριφερειακο΄ς
κοινωνικο-οικονοµικο΄ς δια΄λογος» (1) που υιοθετη΄θηκε µε την
ευκαιρι΄α της πρω΄της δια΄σκεψης κορυφη΄ς των αρχηγω΄ν κρατω΄ν και
κυβερνη΄σεων της ΕΕ, της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς και της Καραϊβικη΄ς,
που πραγµατοποιη΄θηκε στις 28 και 29 Ιουνι΄ου 1999 στο Rı́o de
Janeiro, και η οργα΄νωση της πρω΄της συνα΄ντησης εκπροσω΄πων της
κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν Ευρω΄πης/Λατινικη΄ Αµερικη΄-Καραϊβικη΄, που
πραγµατοποιη΄θηκε στο Rı́o στις 23 και 25 Ιουνι΄ου 1999.
1.2.
Η ΟΚΕ παρακολου΄θησε µε ιδιαι΄τερη προσοχη΄ την
ανα΄πτυξη των σχε΄σεων µεταξυ΄ της ΕΕ και της Κοινη΄ς Αγορα΄ς
Νο΄του (MERCOSUR) και της Χιλη΄ς, αντιστοι΄χως. Εκφρα΄σεις
αυτου΄ του ενδιαφε΄ροντος υπη΄ρξαν η ΄εγκριση, στις 15 Οκτωβρι΄ου
1995, της γνωµοδο΄τησης για την «Ανακοι΄νωση της Ευρωπαϊκη΄ς
Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο µε
θε΄µα»«Για την εντατικοποι΄ηση της πολιτικη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης ΄εναντι της MERCOSUR» (2), και της γνωµοδο΄τησης µε
θε΄µα «Η κοινωνικο-οικονοµικη΄ κατα΄σταση στη Χιλη΄ και οι σχε΄σεις
της µε την MERCOSUR και την ΕΕ», που υιοθετη΄θηκε στις
9 Σεπτεµβρι΄ου 1998 (3). Επιπλε΄ον, η ΟΚΕ διατηρει΄ πολλα΄ χρο΄νια
τω΄ρα θεσµικε΄ς επαφε΄ς µε τις αντιπροσωπευτικε΄ς οργανω΄σεις των
οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν κυ΄κλων της MERCOSUR και της
Χιλη΄ς, εµπλουτι΄ζοντας τη σχε΄ση συνεργασι΄ας που αποκαταστα΄θηκε
µε το οικονοµικο΄ και κοινωνικο΄ συµβουλευτικο΄ φο΄ρουµ (FCES)
της MERCOSUR, µε το οποι΄ο υπε΄γραψε «Υπο΄µνηµα Κατανο΄ησης
για την Θεσµικη΄ Συνεργασι΄α» το ∆εκε΄µβριο του 1997. Με την
ευκαιρι΄α της συνεδρι΄ασης των υπουργω΄ν Εξωτερικω΄ν Σχε΄σεων της
(1) ΕΕ C 169 της 16.6.1999.
(2) ΕΕ C 18 της 22.1.1996.
(3) ΕΕ C 407 της 28.12.1998.

MERCOSUR, της Χιλη΄ς και της Βολιβι΄ας, που πραγµατοποιη΄θηκε
στη Vilamoura στις 23 Φεβρουαρι΄ου 2000, η ΟΚΕ και το FCES
προω΄θησαν απο΄ κοινου΄ την συ΄σταση µιας Μικτη΄ς Συµβουλευτικη΄ς
Επιτροπη΄ς (ΜΣΕ) στα πλαι΄σια της συµφωνι΄ας συ΄νδεσης που
διαπραγµατευ΄εται την περι΄οδο αυτη΄ η ΕΕ µε την MERCOSUR. Η
προ΄ταση ΄εγινε δεκτη΄ απο΄ τα διαπραγµατευο΄µενα µε΄λη.

1.3.
Η υπογραφη΄ των συµφωνιω΄ν-πλαι΄σιο συνεργασι΄ας «τε΄ταρτης γενεα΄ς» µε την MERCOSUR (∆ιαπεριφερειακη΄ Συµφωνι΄αΠλαι΄σιο Συνεργασι΄ας, της 15ης ∆εκεµβρι΄ου 1995) και µε τη Χιλη΄
(Συµφωνι΄α-Πλαι΄σιο Συνεργασι΄ας µε τη Χιλη΄, της 21ης Ιουνι΄ου
1996) αποτε΄λεσε καµπη΄ στις σχε΄σεις της ΕΕ µε τις τε΄σσερις χω΄ρες
µε΄λη της MERCOSUR (Αργεντινη΄, Βραζιλι΄α, Παραγουα΄η και
Ουρουγουα΄η) και µε τη Χιλη΄, και αντιπροσωπευ΄ει ΄ενα ποιοτικο΄
α΄λµα στις ευρολατινοαµερικανικε΄ς σχε΄σεις. Ο τελικο΄ς στο΄χος των
συµφωνιω΄ν αυτω΄ν ει΄ναι η αποκατα΄σταση µιας διαπεριφερειακη΄ς
συ΄νδεσης, που θα βασι΄ζεται στην θεσµοθε΄τηση ενο΄ς µο΄νιµου
πολιτικου΄ διαλο΄γου, την διευ΄ρυνση και την ποικιλι΄α της συνεργασι΄ας και — ως καινοτο΄µο στοιχει΄ο — την αµοιβαι΄α και βαθµιαι΄α
απελευθε΄ρωση των εµπορικω΄ν συναλλαγω΄ν.

1.4.
Οι διαπραγµατευ΄σεις µε τη MERCOSUR και την Χιλη΄,
που α΄ρχισαν µε την ευκαιρι΄α της δια΄σκεψης κορυφη΄ς του Rı́o de
Janeiro, σχετικα΄ µε τις νε΄ες συµφωνι΄ες συ΄νδεσης α΄ρχισαν το
Νοε΄µβριο του 1999. Στους προσεχει΄ς µη΄νες, οι διαπραγµατευ΄σεις
θα υπεισε΄λθουν σε αποφασιστικη΄ φα΄ση, µε την ΄εναρξη των
συζητη΄σεων για την εξα΄λειψη των τελωνειακω΄ν δασµω΄ν που
προβλε΄πεται για τον Ιου΄λιο του 2001. Επι΄σης, εκφρα΄ζεται η
προσδοκι΄α ο΄τι θα υπα΄ρξουν σηµαντικε΄ς εξελι΄ξεις στις διαπραγµατευ΄σεις πριν απο΄ την πραγµατοποι΄ηση της δευ΄τερης δια΄σκεψης
κορυφη΄ς µεταξυ΄ της ΕΕ και της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς-Καραϊβικη΄ς
που θα πραγµατοποιηθει΄ στη Μαδρι΄τη στις 17 και 18 Μαι΅ου
2002 υπο΄ την ισπανικη΄ προεδρι΄α της ΕΕ.

1.5.
Μπροστα΄ σε αυτο΄ το νε΄ο στα΄διο στις σχε΄σεις της ΕΕ µε την
MERCOSUR και τη Χιλη΄, η παρου΄σα γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας
΄εχει ως στο΄χο να αναλυ΄σει το πλαι΄σιο των διαπραγµατευ΄σεων, να
προσδιορι΄σει τα κι΄νητρα των δυ΄ο πλευρω΄ν προκειµε΄νου να
επιδιω΄ξει την ενι΄σχυση των δεσµω΄ν τους, να εξετα΄σει ορισµε΄να απο΄
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τα κυριο΄τερα περιεχο΄µενα των διαπραγµατευ΄σεων καθω΄ς και τα
ζητη΄µατα που ει΄ναι κεντρικα΄ για την προω΄θηση µιας συµφωνι΄ας
συ΄νδεσης, ο΄πως επι΄σης να περιγρα΄ψει τις θε΄σεις των διαπραγµατευο΄µενων πλευρω΄ν στα πιο ουσιαστικα΄ ζητη΄µατα. Επι΄σης η
γνωµοδο΄τηση εµβαθυ΄νει ιδιαι΄τερα στις κοινωνικε΄ς πτυχε΄ς των
ενδεχο΄µενων µελλοντικω΄ν συµφωνιω΄ν συ΄νδεσης µε την
MERCOSUR και τη Χιλη΄.

1.6.
'Ετσι η γνωµοδο΄τηση προτι΄θεται να συµβα΄λει, αφενο΄ς, στο
να γνωρι΄σουν καλυ΄τερα τις υπο΄ εξε΄λιξη διαπραγµατευ΄σεις µε την
MERCOSUR και τη Χιλη΄ οι οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οργανω΄σεις και το συ΄νολο της ευρωπαϊκη΄ς οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των
πολιτω΄ν. Και αφετε΄ρου, η γνωµοδο΄τηση µπορει΄ να διευκολυ΄νει το
δια΄λογο µεταξυ΄ των ευρωπαϊκω΄ν κοινωνικω΄ν παραγο΄ντων και της
MERCOSUR και της Χιλη΄ς, για ορισµε΄να θε΄µατα που αποτελου΄ν
αντικει΄µενο των διαπραγµατευ΄σεων και ΄εχουν ιδιαι΄τερη κοινωνικοοικονοµικη΄ σηµασι΄α. Τε΄λος, η γνωµοδο΄τηση θα ενισχυ΄σει τον
προσδιορισµο΄ του περιεχοµε΄νου της κοινωνικη΄ς δια΄στασης των
µελλοντικω΄ν συµφωνιω΄ν, ο΄πως επι΄σης θα διευκολυ΄νει τη συ΄σταση
΄ ν συµφωνιω΄ν της ΕΕ µε τη
µιας ΜΣΕ στα πλαι΄σια των µελλοντικω
MERCOSUR και τη Χιλη΄.

2. Ιστορικο΄ και σηµερινη΄ κατα΄σταση των σχε΄σεων ΕΕMERCOSUR και ΕΕ-Χιλη΄
Η Συµφωνι΄α-Πλαι΄σιο της ∆ιαπεριφερειακη΄ς Συνεργασι΄ας µε την
MERCOSUR και η Συµφωνι΄α-Πλαι΄σιο Συνεργασι΄ας µε τη Χιλη΄
α΄ρχισαν να ισχυ΄ουν την 1η Ιουλι΄ου 1999 και στις 24 Απριλι΄ου
1999, αντιστοι΄χως. Και οι δυ΄ο ΄εχουν στο΄χο την εντατικοποι΄ηση
των σχε΄σεων στο εµπορικο΄, οικονοµικο΄ πεδι΄ο και στο πεδι΄ο
της συνεργασι΄ας ο΄πως επι΄σης και σε α΄λλα πεδι΄α αµοιβαι΄ου
ενδιαφε΄ροντος, προετοιµα΄ζοντας τις συνθη΄κες για τη δηµιουργι΄α
µιας ΄ενωσης (στην περι΄πτωση της MERCOSUR, µιας διαπεριφερειακη΄ς ΄ενωσης·στην περι΄πτωση της Χιλη΄ς µιας ΄ενωσης πολιτικου΄
και οικονοµικου΄ χαρακτη΄ρα). Οι δυ΄ο συµφωνι΄ες, που ει΄ναι αρκετα΄
ο΄µοιες, περιε΄χουν τρι΄α κυ΄ρια πεδι΄α:
—

Πολιτικο΄ πεδι΄ο: τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη θεσµοθετου΄ν ΄εναν
τακτικο΄ πολιτικο΄ δια΄λογο, µε στο΄χο την επι΄τευξη µιας
πιο στενη΄ς συνεννο΄ησης για διαπεριφερειακα΄ και πολυµελη΄
ζητη΄µατα αµοιβαι΄ου ενδιαφε΄ροντος, καταβα΄λοντας προσπα΄θεια να συντονι΄ζουν τις θε΄σεις τους στα διεθνη΄ ο΄ργανα. Ο
πολιτικο΄ς δια΄λογος πραγµατοποιει΄ται µε΄σω επαφω΄ν και
διαβουλευ΄σεων σε δια΄φορα επι΄πεδα.

—

Οικονοµικο΄ πεδι΄ο: τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεσµευ΄ονται να
ενισχυ΄σουν την αυ΄ξηση και την διαφοροποι΄ηση των εµπορικω΄ν συναλλαγω΄ν και να προετοιµα΄σουν την προοδευτικη΄
και αµοιβαι΄α φιλελευθεροποι΄ηση΄ τους, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη
την ευαισθησι΄α ορισµε΄νων προϊο΄ντων και σε συµφωνι΄α µε
τους κανο΄νες της Παγκο΄σµιας Οργα΄νωσης Εµπορι΄ου (ΠΟΕ).
Επι΄σης τα µε΄ρη συµφωνου΄ν να διατηρου΄ν ΄εναν περιοδικο΄
δια΄λογο για οικονοµικα΄ και εµπορικα΄ θε΄µατα, και επιπλε΄ον
να συνεργα΄ζονται σε τοµει΄ς ο΄πως ει΄ναι οι αγροεπισιτιστικοι΄
και βιοµηχανικοι΄ κανο΄νες, η πολιτικη΄ της ποιο΄τητος, η
αναγνω΄ριση της συµµο΄ρφωσης, τα τελωνειακα΄ ζητη΄µατα,
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η κατα΄ρτιση στατιστικω
΄ ν και τα ζητη΄µατα πνευµατικη΄ς
ιδιοκτησι΄ας, µεταξυ΄ των α΄λλων. Με την Χιλη΄ θεσπι΄στηκε
επιπλε΄ον συνεργασι΄α στα θε΄µατα των κρατικω΄ν προµηθειω΄ν.
—

2.1.

Πεδι΄ο συνεργασι΄ας: η συνεργασι΄α της ΕΕ µε τη MERCOSUR
και τη Χιλη΄ προσανατολι΄ζεται κυρι΄ως προς την οικονοµικη΄
συνεργασι΄α επιδιω΄κοντας στο΄χους ο΄πως ει΄ναι η ενι΄σχυση
της διεθνου΄ς ανταγωνιστικο΄τητας και της τεχνολογικη΄ς και
επιστηµονικη΄ς ανα΄πτυξης, η βελτι΄ωση των συνθηκω΄ν
δηµιουργι΄ας και ποιο΄τητος απασχο΄λησης και γενικο΄τερα η
ποικιλι΄α και η επε΄κταση των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν
δεσµω΄ν µεταξυ΄ των συµβαλλο΄µενων µερω΄ν. Στα πλαι΄σια των
γενικω΄ν αυτω΄ν στο΄χων, η δρα΄σεις συνεργασι΄ας θα λαµβα΄νουν
ιδιαι΄τερα υπο΄ψη την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος και
΄ θηση των
την κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη, ειδικο΄τερα την προω
θεµελιωδω΄ν ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των.

Πολιτικο΄ς δια΄λογος

2.1.1. Απο΄ το 1996, η ΕΕ, η MERCOSUR και η Χιλη΄
διατηρου΄ν ΄ενα θεσµοθετηµε΄νο πολιτικο΄ δια΄λογο που οδη΄γησε στην
πραγµατοποι΄ηση ΄εως ση΄µερα πε΄ντε συνεδρια΄σεων των Υπουργω΄ν
εξωτερικω΄ν της ΕΕ της MERCOSUR και της Χιλη΄ς, και σε
Συνα΄ντηση Κορυφη΄ς των αρχηγω΄ν κρατω΄ν και κυβερνη΄σεων στο
Rı́o de Janeiro. Απο΄ το 1998 ο πολιτικο΄ς δια΄λογος αναπτυ΄σσεται
επι΄σης µε΄σω συνεδρια΄σεων υψηλο΄βαθµων υπαλλη΄λων. Μετα΄ την
ει΄σοδο της Χιλη΄ς (και της Βολιβι΄ας) στον Μηχανισµο΄ ∆ιαβουλευ΄σεων και Πολιτικη΄ς Συνεργασι΄ας (MCCP) της MERCOSUR, απο΄
την 1η Ιουλι΄ου 1997, οι υπουργικε΄ς συνεδρια΄σεις µεταξυ΄ της ΕΕ
και της Χιλη΄ς αναπτυ΄σσονται απο΄ κοινου΄ µε τις συνεδρια΄σεις της
MERCOSUR.
2.1.2. Στην υπουργικη΄ συνεδρι΄αση που πραγµατοποιη΄θηκε
στην Vilamoura της Πορτογαλι΄ας στις 24 Φεβρουαρι΄ου 2000, η
MERCOSUR, η Χιλη΄ και η Βολιβι΄α παρουσι΄ασαν την επονοµαζο΄µενη «∆η΄λωση και Προ΄γραµµα ∆ρα΄σεων για την Πολιτικη΄ Συνεργασι΄α», που περιε΄χει προτα΄σεις για τη συνεργασι΄α σε τοµει΄ς ο΄πως η
προω΄θηση και η προστασι΄α των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που, η
δηµοκρατι΄α και το κρα΄τος δικαι΄ου, ο΄πως επι΄σης η προ΄ληψη των
κρι΄σεων και τα µε΄τρα ενι΄σχυσης της εµπιστοσυ΄νης και της
ασφα΄λειας. Η προ΄ταση αναλυ΄εται προς το παρο΄ν απο΄ υψηλο΄βαθµους υπαλλη΄λους των δυ΄ο περιοχω΄ν. Επι΄σης στην υπουργικη΄
συνεδρι΄αση που πραγµατοποιη΄θηκε στο Santiago της Χιλη΄ς στις
28 Μαρτι΄ου 2001, οι υπουργοι΄ των 21 χωρω΄ν το΄νισαν την
αναγκαιο΄τητα ενι΄σχυσης και ενδυνα΄µωσης του διαλο΄γου µε στο΄χο
την διασφα΄λιση µιας πιο στενη΄ς συνεννο΄ησης για τα διµερη΄ και
πολυµερη΄ ζητη΄µατα, και ειδικο΄τερα µε΄σω της συ΄γκλισης των
απο΄ψεων σε θε΄µατα κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος στα διεθνη΄ ο΄ργανα.
Απο΄ την πλευρα΄ της η ανακοι΄νωση της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς
προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο (ΕΚ) σχετικα΄
µε την συνε΄χεια της συνα΄ντησης κορυφη΄ς µεταξυ΄ της ΕΕ και της
Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς και της Καραϊβικη΄ς θεσπι΄ζει ως µια απο΄ τις
προτεραιο΄τητες για τη σχε΄ση µε την MERCOSUR και την Χιλη΄
την καθιε΄ρωση µηχανισµω΄ν ενισχυµε΄νης συνεργασι΄ας στα διεθνη΄
ο΄ργανα για στρατηγικα΄ ζητη΄µατα και α΄λλα θε΄µατα κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος (1).

(1) COM(2000) 670 τελικο΄, της 31.10.2000.
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2.1.3. Στο κοινοβουλευτικο΄ πεδι΄ο επι΄σης πραγµατοποιη΄θηκε η
θεσµοθε΄τηση της πολιτικη΄ς συνεργασι΄ας µεταξυ΄ της ΕΕ και της
MERCOSUR και της Χιλη΄ς, αντιστοι΄χως, µε΄σω των αντι΄στοιχων
δηλω΄σεων που επισηµοποιου΄ν τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ του ΕΚ και
της Κοινη΄ς Κοινοβουλευτικη΄ς Επιτροπη΄ς (ΚΚΕ) του MERCOSUR,
απο΄ τη µια πλευρα΄ και του Κογκρε΄σου της Χιλη΄ς, απο΄ την α΄λλη.

2.2.

Οικονοµικε΄ς σχε΄σεις: εµπο΄ριο και επενδυ΄σεις

2.2.1. Στο συ΄νολο΄ τους, η MERCOSUR και η Χιλη΄ αποτελου΄ν
τους κυριο΄τερους εµπορικου΄ς εται΄ρους της ΕΕ στη Λατινικη΄
Αµερικη΄. Το 1999 αντιπροσω΄πευαν το 59 % της αξι΄ας των
εµπορικω΄ν συναλλαγω΄ν της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς µε την ΕΕ (το
64 % των εξαγωγω΄ν της περιοχη΄ς στην ΕΕ και το 55 % των
λατινοαµερικανικω΄ν εισαγωγω΄ν απο΄ την Ευρω΄πη) ενω΄ το 3,2 %
του εξωκοινοτικου΄ εµπορι΄ου της ΕΕ αναπτυ΄χθηκε µε τις χω΄ρες
αυτε΄ς (1). Σε αντι΄θεση µε την υπο΄λοιπη περιφε΄ρεια, οι πε΄ντε αυτε΄ς
χω΄ρες του Νο΄τιου Κω΄νου κατα΄ παρα΄δοση ΄εχουν µεγαλυ΄τερες
εµπορικε΄ς σχε΄σεις µε την Ευρω΄πη παρα΄ µε τις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες
΄ τος εµπορικο΄ς εται΄ρος εκτο΄ς
και το 1999 η ΕΕ υπη΄ρξε ο πρω
Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς για ο΄λες αυτε΄ς τις χω΄ρες. Επι΄σης ο κυ΄ριος
πυρη΄νας των α΄µεσων εξωτερικω΄ν επενδυ΄σεων (ΑΕΕ) των χωρω΄ν της
ΕΕ προς τη Λατινικη΄ Αµερικη΄ κατευθυ΄νεται στην MERCOSUR και
τη Χιλη΄, και η ΕΕ ΄εχει µετατραπει΄ στην πρω΄τη πηγη΄ εξωτερικω΄ν
επενδυ΄σεων στην Αργεντινη΄ και τη Βραζιλι΄α. Ωστο΄σο, παρα΄ την
ευνοϊκη΄ εξε΄λιξη των οικονοµικω΄ν σχε΄σεων στη δια΄ρκεια της
τελευται΄ας δεκαετι΄ας, ειδικα΄ οι εµπορικε΄ς σχε΄σεις χαρακτηρι΄ζονται
απο΄ ανισορροπι΄ες που παρεµποδι΄ζουν την υλοποι΄ηση του δυναµικου΄ που αντιπροσωπευ΄ουν οι οικονοµικε΄ς σχε΄σεις της ΕΕ µε τη
MERCOSUR και τη Χιλη΄, αντιστοι΄χως.

2.2.2. Η MERCOSUR, συνολικα΄, ει΄ναι ΄ενας απο΄ τους κυριο΄τερους εξωκοινοτικου΄ς εται΄ρους της ΕΕ, και συγκροτει΄ την πρω΄τη
αγορα΄ της ΕΕ στην Λατινικη΄ Αµερικη΄ καθω΄ς και τον κυριο΄τερο
προµηθευτη΄ της ΕΕ στην περιοχη΄ αυτη΄. Οι διασυναλλαγε΄ς ΕΕMERCOSUR αυξη΄θηκαν σηµαντικα΄ στη δια΄ρκεια της δεκαετι΄ας
'90, µε συνολικη΄ αυ΄ξηση περι΄που 100 % µεταξυ΄ 1990 και 1999.
Το 1999 η MERCOSUR αντιπροσω΄πευε το 50,7 % ολο΄κληρου
του εµπορι΄ου της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς µε την ΕΕ, ενω΄ το ποσοστο΄
αυτο΄ η΄ταν µο΄νο 44 % το 1990. Η αυ΄ξηση αυτη΄ οφει΄λεται κατα΄
κυ΄ριο λο΄γο στην αυ΄ξηση των εισαγωγω΄ν της MERCOSUR απο΄ την
ΕΕ που αυξη΄θηκαν κατα΄ 246 %, ενω΄ οι πωλη΄σεις της MERCOSUR
στην Ευρω΄πη αυξη΄θηκαν µο΄νο κατα΄ 30,3 %. Απο΄ το 1995, οι
εξαγωγε΄ς της ΕΕ ΄εχουν παραµει΄νει στην ουσι΄α στα΄σιµες µε αυ΄ξηση
µο΄νο 5 %· µεταξυ΄ του 1998 και του 1999, µειω
΄ θηκαν περι΄που
κατα΄ 10 %. Συνεπω΄ς απο΄ το 1995 το εµπορικο΄ ισοζυ΄γιο της
MERCOSUR µε την ΕΕ ει΄ναι ελλειµµατικο΄.

2.2.3. Η ασθενη΄ς εξε΄λιξη των εξαγωγω΄ν στην Ευρω΄πη, σε
συνδυασµο΄ µε την σηµαντικη΄ επε΄κταση του εµπορι΄ου εντο΄ς της
MERCOSUR, συνεπα΄γεται ο΄τι η σχετικη΄ σηµασι΄α της ΕΕ ως αγορα΄ς
για τις οικονοµι΄ες της MERCOSUR ΄εχει µειωθει΄. Ταυτο΄χρονα οι

(1) Τα στοιχει΄α για το εµπο΄ριο διατι΄θενται απο΄ την ∆ιαµερικανικη΄ Τρα΄πεζα
Ανα΄πτυξης (BID) («Periodic Note on Integration and Trade in the
Americas», ∆εκε΄µβριος 2000) και το ΕUROSTAT.
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εξαγωγε΄ς στις ΗΠΑ και τον Καναδα΄ ΄εχουν επεκταθει΄ µε ρυθµο΄
υψηλο΄τερο απο΄ τις πωλη΄σεις στην ΕΕ, ιδιαι΄τερα τα τελευται΄α
χρο΄νια.

2.2.4. Συ΄µφωνα µε την α΄ποψη που κυριαρχει΄ στην
MERCOSUR, και εκφρα΄ζεται κυρι΄ως, µεταξυ΄ α΄λλων, απο΄ ορισµε΄νες οργανω΄σεις εξαγωγε΄ων, η µη ικανοποιητικη΄ εξε΄λιξη των
εξαγωγω΄ν στην ΕΕ οφει΄λεται σε µεγα΄λο βαθµο΄ στους υψηλου΄ς
τελωνειακου΄ς δασµου΄ς που εφαρµο΄ζονται σε τοµει΄ς ο΄πως η
γεωργι΄α και η αλιει΄α — που αντιπροσωπευ΄ουν πα΄νω απο΄ το 50 %
των εξαγωγω΄ν της MERCOSUR στην ΕΕ — στους οποι΄ους τα
προϊο΄ντα της MERCOSUR ει΄ναι πιο ανταγωνιστικα΄. 'Αλλη πτυχη΄
της εµπορικη΄ς πολιτικη΄ς της ΕΕ που κατα΄ παρα΄δοση επικρι΄νεται εκ
µε΄ρους της MERCOSUR ει΄ναι η υ΄παρξη διαφο΄ρων µη τελωνειακω΄ν
φραγµω΄ν που επηρεα΄ζουν αρνητικα΄ τις εξαγωγε΄ς ορισµε΄νων
µεταποιηµε΄νων προϊο΄ντων. Με την ΄εννοια αυτη΄ θα πρε΄πει να
επισηµανθει΄ ο΄τι ενω΄ τα τρο΄φιµα, τα κυ΄ρια γεωργικα΄ προϊο΄ντα και
τα µε΄ταλλα αντιπροσω΄πευαν το 1999 το 72 % των πωλη΄σεων της
MERCOSUR στην ΕΕ, αντιπροσωπευ΄ουν µο΄νο το 53 % των
συνολικω΄ν εξαγωγω΄ν της.

2.2.5. Η µει΄ωση του σχετικου΄ βα΄ρους της ευρωπαϊκη΄ς αγορα΄ς
στις χω΄ρες της MERCOSUR ΄ερχεται σε σαφη΄ αντι΄θεση µε την
αυξανο΄µενη σηµασι΄α της υποπεριοχη΄ς ως αγορα΄ για τις ευρωπαϊκε΄ς
επιχειρη΄σεις. Η ουσιαστικη΄ αυ΄ξηση των πωλη΄σεων της ΕΕ
MERCOSUR στη δεκαετι΄α 90 ει΄χε ως προϋπο΄θεση ο΄τι αυτη΄ η
οµα΄δα χωρω΄ν υπη΄ρξε η µο΄νη περιφε΄ρεια στη Λατινικη΄ Αµερικη΄
ο΄που η ΕΕ αυ΄ξησε τα ποσοστα΄ αγορα΄ς, πρα΄γµα που υποδεικνυ΄ει
ο΄τι η παγι΄ωση της MERCOSUR ως οικονοµικη΄ς ΄ενωσης υπη΄ρξε
επωφελη΄ς σχετικα΄ περισσο΄τερο στις ευρωπαϊκε΄ς εξαγωγικε΄ς επιχειρη΄σεις παρα΄ στους ανταγωνιστε΄ς τους σε α΄λλα µε΄ρη του κο΄σµου.

2.2.6. Η ανα΄πτυξη των διασυναλλαγω΄ν ΕΕ-MERCOSUR το
2000 υποδεικνυ΄ει µι΄α ενδεχο΄µενη ο΄ξυνση των ανισορροπιω΄ν στο
εµπορικο΄ πεδι΄ο, που θα επιφε΄ρει µια σχετικη΄ προ΄σθετη µει΄ωση των
εξαγωγω΄ν της MERCOSUR στην ΕΕ, καθω΄ς και σηµαντικη΄ µει΄ωση
των εισαγωγω΄ν της νοτιοαµερικανικη΄ς αυτη΄ς ΄ενωσης απο΄ την ΕΕ
παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι οι εξωτερικε΄ς αγορε΄ς αυξη΄θηκαν κατα΄ 7 %. Η
τα΄ση αυτη΄ αποδεικνυ΄ει τη σηµασι΄α της υιοθε΄τησης κατα΄λληλων
µε΄σων που θα ανταποκρι΄νονται στο αµοιβαι΄ο συµφε΄ρον προκειµε΄νου να ενθαρρυνθου΄ν οι εµπορικε΄ς συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ των δυ΄ο
περιοχω΄ν.

2.2.7. Σε αντι΄θεση µε τη µονιµο΄τητα ορισµε΄νων προβληµα΄των
στο εµπορικο΄ πεδι΄ο, οι ευρωπαϊκε΄ς επενδυ΄σεις διαδραµατι΄ζουν
΄εναν συνεχω΄ς αυξανο΄µενο ρο΄λο στην MERCOSUR. Παραδοσιακω΄ς, το µεγαλυ΄τερο τµη΄µα — περι΄που το 60 % την περι΄οδο
1990-1997 — των ευρωπαϊκω΄ν ΑΕΕ που πραγµατοποιη΄θηκαν
στη Λατινικη΄ Αµερικη΄ διοχετευ΄θηκαν στην MERCOSUR, και
ιδιαι΄τερα στην Αργεντινη΄ και τη Βραζιλι΄α. Τα τελευται΄α χρο΄νια
εντατικοποιη΄θηκε η συγκε΄ντρωση των ευρωπαϊκω΄ν ΑΕΕ στις χω΄ρες
αυτε΄ς οι οποι΄ες απο΄ κοινου΄ µε τη Χιλη΄ το 1999 ΄ελαβαν περι΄που
το 90 % των ευρωπαϊκω΄ν α΄µεσων επενδυ΄σεων στη Λατινικη΄
Αµερικη΄. Την ΄δια
ι χρονια΄, κρι΄νεται ο΄τι η Αργεντινη΄ και η Βραζιλι΄α
΄ελαβαν ΑΕΕ συνολικη΄ς αξι΄ας πα΄νω απο΄ 50 δισεκατοµµυ΄ρια
δολα΄ρια — πα΄νω απο΄ 5 φορε΄ς σε σχε΄ση µε το 1995 —, εκ των
οποι΄ων ΄ενα πολυ΄ σηµαντικο΄ τµη΄µα προε΄ρχεται απο΄ ευρωπαϊκε΄ς
επιχειρη΄σεις.
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2.2.8. Οι οικονοµικε΄ς σχε΄σεις της ΕΕ µε τη Χιλη΄ παρουσια΄ζουν
ορισµε΄να απο΄ τα χαρακτηριστικα΄ που ΄εχουν η΄δη επισηµανθει΄ για
τη MERCOSUR. Η εξε΄λιξη των εξαγωγω΄ν της Χιλη΄ς στην ΕΕ κατα΄
τη δια΄ρκεια της δεκαετι΄ας 90 δεν παρουσι΄ασε κανονικο΄τητα, µε
κυ΄ριο χαρακτηριστικο΄ απο΄ το 1996 την στασιµο΄τητα, πρα΄γµα που
αντικατοπτρι΄ζει τις διακυµα΄νσεις των διεθνω΄ν τιµω΄ν ενο΄ς σχετικα΄
περιορισµε΄νου αριθµου΄ προϊο΄ντων — και πα΄νω απο΄ ο΄λα του
χαλκου΄ — που συγκροτου΄ν την πλειοψηφι΄α των πωλη΄σεων της
Χιλη΄ς στην ΕΕ. Οι πωλη΄σεις της ΕΕ στη Χιλη΄ παρουσι΄ασαν σταθερη΄
αυ΄ξηση απο΄ το 1997, αντικατοπτρι΄ζοντας την ισχυρη΄ αυ΄ξηση της
΄ θηκαν λο΄γω της
οικονοµι΄ας της Χιλη΄ς, ωστο΄σο απο΄ το 1998 µειω
υ΄φεσης που γνω΄ρισε η χω΄ρα αυτη΄ απο΄ τα τε΄λη του ΄ετους εκει΄νου.
Οι τα΄σσεις αυτε΄ς ενδε΄χεται να ΄εχουν επιδεινωθει΄ το 2000, ΄ετος
στο οποι΄ο η αυ΄ξηση των πωλη΄σεων στην Ευρω΄πη η΄ταν κα΄τω απο΄
την αυ΄ξηση του συνο΄λου των εξαγωγω΄ν της Χιλη΄ς και στο οποι΄ο
οι εισαγωγε΄ς απο΄ την ΕΕ διατηρη΄θηκαν στα΄σιµες παρα΄ την αυ΄ξηση
των αγορω΄ν απο΄ το εξωτερικου΄ περι΄που κατα΄ 20 %.
2.2.9. Συνεπω΄ς, οι παραδοσιακα΄ σταθερε΄ς εµπορικε΄ς σχε΄σεις
µε τη Χιλη΄ ΄εχουν εξασθενι΄σει, και σε ΄ενα ορισµε΄νο βαθµο΄
επηρεα΄στηκαν αρνητικα΄ απο΄ τη δυναµικη΄ ανα΄πτυξη του εµπορι΄ου
της Χιλη΄ς µε τις ΗΠΑ καθω΄ς και µε τους νε΄ους εµπορικου΄ς
εται΄ρους της στην Ασι΄α και την ΄δια
ι τη Λατινικη΄ Αµερικη΄. Μεταξυ΄
1990 και 1999, η συµµετοχη΄ της ΕΕ στο συ΄νολο των εξαγωγω΄ν
της Χιλη΄ς περιορι΄στηκε απο΄ 38,5 % σε 26,2 %, ενω΄ τα ποσοστα΄
των ΗΠΑ και πα΄νω απο΄λα της υπο΄λοιπης Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς
αυξη΄θηκαν. Η 'Ενωση, που υπη΄ρξε ο πρω΄τος εµπορικο΄ς εται΄ρος
της Χιλη΄ς ΄εως το 1993, ει΄ναι ση΄µερα η δευ΄τερη αγορα΄ για τις
εξαγωγε΄ς της Χιλη΄ς, και η τρι΄τη πηγη΄ προε΄λευσης των εισαγωγω΄ν
της χω΄ρας. Επι΄σης οι ευρωπαϊκε΄ς εξαγωγικε΄ς επιχειρη΄σεις ΄εχασαν
θε΄σεις στην αγορα΄ της Χιλη΄ς, σε σχετικα΄ µικρο΄ ωστο΄σο βαθµο΄.
Αντιθε΄τως οι ευρωπαϊκε΄ς επενδυ΄σεις στη Χιλη΄ αποτε΄λεσαν
σηµαντικο΄ τµη΄µα των αυξανο΄µενων ροω΄ν ΑΕΕ προς την Χιλη΄ τα
τελευται΄α χρο΄νια.

2.3.

Συνεργασι΄α

2.3.1. Η ΕΕ αποτελει΄ την πρω΄τη πηγη΄ Επι΄σηµης Αναπτυξιακη΄ς
Βοη΄θειας (ΕΑΒ) στην MERCOSUR και τη Χιλη΄. Απο΄ το συ΄νολο
της ΕΑΒ που δε΄χθηκαν οι πε΄ντε χω΄ρες µεταξυ΄ του 1994 και του
1998, περι΄που 3,5 εκατοµµυ΄ρια δολα΄ρια, το 56 % διατε΄θηκε απο΄
την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ. Ωστο΄σο, παρα΄
το σχετικα΄ υψηλο΄ οικονοµικο΄ επι΄πεδο΄ τους, οι χω΄ρες αυτε΄ς δεν
ει΄ναι αυτε΄ς που επωφελου΄νται περισσο΄τερο απο΄ την ευρωπαϊκη΄
συνεργασι΄α για την ανα΄πτυξη και οι χρηµατικοι΄ πο΄ροι που
προορι΄ζονται για τη συνεργασι΄α µε τις χω΄ρες αυτε΄ς, το΄σο οι
κοινοτικε΄ς ο΄σο και οι εθνικε΄ς, παρουσια΄ζουν πτωτικη΄ τα΄ση τα
τελευται΄α χρο΄νια. Μεταξυ΄ του 1990 και του 1998, οι πε΄ντε αυτε΄ς
χω΄ρες ΄ελαβαν το 21,3 % του συνο΄λου της ευρωπαϊκη΄ς ΕΑΒ που
προορι΄ζεται για τη Λατινικη΄ Αµερικη΄ (η MERCOSUR το 15,8 %
και η Χιλη΄ το 5,5 %).
2.3.2. Παρο΄λα αυτα΄, τα τελευται΄α χρο΄νια το επι΄πεδο της
κοινοτικη΄ς συνεργασι΄ας υπη΄ρξε κατω΄τερο απο΄ το µε΄σο ο΄ρο της
δεκαετι΄ας του 90 και το 1999 η συµµετοχη΄ των πε΄ντε χωρω΄ν στη
συνεργασι΄α που προωθει΄ται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ µειω΄θηκε
στο 9,8 %. Ωστο΄σο, οι πε΄ντε αυτε΄ς χω΄ρες, λο΄γω της ΄εντασης των
οικονοµικω΄ν σχε΄σεω΄ν τους µε την ΕΕ, επωφελη΄θηκαν σε µεγα΄λο
βαθµο΄ απο΄ τα περιφερειακα΄ προγρα΄µµατα που καταρτι΄στηκαν µε
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στο΄χο την προω΄θηση των επενδυτικω΄ν δεσµω΄ν και της α΄µεσης
συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των οικονοµικω΄ν παραγο΄ντων του ιδιωτικου΄
τοµε΄α των δυ΄ο περιφερειω΄ν, ο΄πως ει΄ναι το ΑL-INVEST. Σε γενικε΄ς
γραµµε΄ς και συ΄µφωνα µε την αρχη΄ του αµοιβαι΄ου οφε΄λους, η
οικονοµικη΄ συνεργασι΄α κατε΄χει κεντρικη΄ θε΄ση στην κοινοτικη΄
συνεργασι΄α µε τη MERCOSUR και τη Χιλη΄: στο συ΄νολο των
πο΄ρων που προορι΄στηκαν για τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ του 1990 και
του 1998, οι δρα΄σεις στα πλαι΄σια αυτα΄ απορρο΄φησαν το 25 %
στην περι΄πτωση της MERCOSUR και το 20 % στην περι΄πτωση
της Χιλη΄ς.

2.3.3. 'Αλλο σηµαντικο΄ χαρακτηριστικο΄ της κοινοτικη΄ς συνεργασι΄ας µε τη MERCOSUR και τη Χιλη΄ ει΄ναι η αναζη΄τηση
µεγαλυ΄τερης διαφοροποι΄ησης των αποδεκτω΄ν και µεγαλυ΄τερης
συµµετοχη΄ς της ΄διας
ι
της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν. Σχετικα΄, εκτο΄ς
απο΄ τη λειτουργι΄α που διαδραµατι΄ζουν τα προγρα΄µµατα
οριζο΄ντιας συνεργασι΄ας για τη δηµιουργι΄α σχε΄σεων συνεργασι΄ας
µεταξυ΄ των διαφο΄ρων παραγο΄ντων του κοινωνικο-οικονοµικου΄
πεδι΄ου και της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν γενικο΄τερα, σηµαντικοι΄
ει΄ναι οι πο΄ροι που προορι΄ζονται για τη χρηµατοδο΄τηση των
δραστηριοτη΄των διαφο΄ρων µη κυβερνητικω΄ν οργανω΄σεων (ΜΚΟ).
Απο΄ ο΄λη τη συνεργασι΄α µε την MERCOSUR και τη Χιλη΄, µεταξυ΄
1994 και 1998, το 20 % ει΄χε ως στο΄χο την υποστη΄ριξη ενεργειω΄ν
που προωθου΄νται απο΄ τις ΜΚΟ, χωρι΄ς να λησµονει΄ται η σηµαντικη΄
αξι΄α της συνεργασι΄ας που επιτευ΄χθηκε απο΄ πολυ΄ καιρο΄ απο΄ πολλε΄ς
ευρωπαϊκε΄ς κοινωνικε΄ς οργανω΄σεις, ιδι΄ως συνδικαλιστικε΄ς.

2.3.4. Για την περι΄οδο 2000-2003 ΄εχουν οριστει΄ οι ακο΄λουθοι
πρωταρχικοι΄ τοµει΄ς για τη συνεργασι΄α ΕΕ-MERCOSUR: ο
µακροοικονοµικο΄ς συντονισµο΄ς στα πλαι΄σια της MERCOSUR, η
ανα΄πτυξη των υποδοµω΄ν και των δικτυ΄ων µεταφορω΄ν, η επιστη΄µη
και η τεχνολογι΄α, η διαµεθοριακη΄ συνεργασι΄α, η κοινωνι΄α των
πληροφοριω΄ν και η εκπαι΄δευση. Σε ο΄,τι αναφε΄ρεται στην περι΄οδο
΄εως το 2006, θα ενταθει΄ η συνεργασι΄α σε τοµει΄ς που συµβα΄λουν
στην προσαρµογη΄ της MERCOSUR και στην φιλελευθεροποι΄ηση
του εµπορι΄ου της µε την ΕΕ καθω΄ς και µε την τελειοποι΄ηση
της εσωτερικη΄ς της αγορα΄ς. Για ο΄λη την περι΄οδο 2000-2006,
προβλε΄πεται ο΄τι για την συνεργασι΄α µε τη MERCOSUR, ως ΄ενωση,
θα διατεθου΄ν περι΄που 48 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄.

2.3.5. Η υποστη΄ριξη στη διαδικασι΄α περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωσης ει΄ναι κεντρικο΄ πεδι΄ο της συνεργασι΄ας µε τη MERCOSUR.
Προς το σκοπο΄ αυτο΄, ΄εχουν προωθηθει΄ η΄ εκτελου΄νται προγρα΄µµατα σε τοµει΄ς ο΄πως η θεσµικη΄ υποστη΄ριξη· η εναρµο΄νιση των
τελωνειακω΄ν κανο΄νων, οι κανο΄νες και τα τεχνικα΄ προ΄τυπα καθω΄ς
και οι στατιστικε΄ς· η προσαρµογη΄ των κτηνιατρικω΄ν και φυτοθεραπευτικω΄ν κανο΄νων και η προετοιµασι΄α των επιχειρη΄σεων, ειδικο΄τερα
των ΜΜΕ, για την κοινη΄ αγορα΄. Με΄σω του σχεδι΄ου σχετικα΄ µε την
«Κοινωνικοεργασιακη΄ δια΄σταση της MERCOSUR», στην κατα΄ρτιση
του οποι΄ου συµµετει΄χε ενεργω΄ς η ΟΚΕ, προβλε΄πεται ο΄τι η ΕΕ θα
υποστηρι΄ζει την ανα΄πτυξη της κοινωνικη΄ς και συµµετοχικη΄ς
δια΄στασης της διαδικασι΄ας περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωσης στην
MERCOSUR µε΄σω της ενι΄σχυσης του διαρθρωµε΄νου διαλο΄γου
µεταξυ΄ των πολιτικω΄ν και των κοινωνικο-οικονοµικω΄ν παραγο΄ντων
και της θεσµικη΄ς ενι΄σχυσης των οργα΄νων της MERCOSUR που
συµµετε΄χουν στο δια΄λογο αυτο΄.
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3. Προοπτικε΄ς ενι΄σχυσης των σχε΄σεων ΕΕ-MERCOSUR και
ΕΕ-Χιλη΄ς

3.1.
Η προσε΄γγιση της ΕΕ µε την MERCOSUR και τη Χιλη΄
βασι΄ζεται στην πεποι΄θηση του αµοιβαι΄ου οφε΄λους που θα προκυ΄ψει απο΄ µια συ΄νδεση που θεµελιω΄νεται στην αµοιβαιο΄τητα και
στην στενη΄ συνεργασι΄α και η οποι΄α προχωρω΄ντας πε΄ρα απο΄ τις
οικονοµικε΄ς σχε΄σεις αποκτα΄ ΄εναν ολοκληρωµε΄νο χαρακτη΄ρα και
συµπεριλαµβα΄νει τους πολιτικου΄ς κοινωνικου΄ς και πολιτιστικου΄ς
δεσµου΄ς ως θεµελιω΄δεις διαστα΄σεις. Με την ΄εννοια αυτη΄ η συ΄νδεση
της ΕΕ µε τη MERCOSUR και τη Χιλη΄ µπορει΄ να µετατραπει΄ σε
παρα΄δειγµα ο΄χι µο΄νο για το µε΄λλον των σχε΄σεων µε α΄λλες
περιοχε΄ς της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς αλλα΄ και ως νε΄ος τυ΄πος σχε΄σεων
συνεργασι΄ας η΄ «στρατηγικη΄ς συµµαχι΄ας» µεταξυ΄ των βιοµηχανικω΄ν
και των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν σε ΄εναν πολυπολικο΄ κο΄σµο, που
θα αποτελει΄ ΄ενα σοβαρο΄ δυναµικο΄ για την εξασφα΄λιση ο΄τι η
οικονοµικη΄ παγκοσµιοποι΄ηση και η αυξανο΄µενη αλληλεξα΄ρτηση
µεταξυ΄ χωρω΄ν και περιφερειω΄ν θα µετατραπει΄ σε µε΄σο σταθερο΄τητας και οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ανα΄πτυξης.

3.2.
Για την ΕΕ, η ενι΄σχυση των υφιστα΄µενων δεσµω΄ν µε την
MERCOSUR και τη Χιλη΄ θα αποτελε΄σει απο΄δειξη της ικανο΄τητα΄ς
της να µετατρε΄ψει τους στο΄χους εξωτερικη΄ς πολιτικη΄ς και κοινη΄ς
ασφα΄λειας (ΚΕΠΑ) σε δεσµευ΄σεις και θα επιβεβαιω
΄ σει την διεθνη΄
οντο΄τητα της 'Ενωσης. Επι΄σης η συ΄νδεση µε τη MERCOSUR θα
ενισχυ΄σει την ΄ενωση αυτη΄ καθω΄ς και το ρο΄λο που διαδραµατι΄ζει
ως δυναµικο΄ς παρα΄γοντας της λατινοαµερικανικη΄ς ολοκλη΄ρωσης,
και θα αποτελε΄σει επιπλε΄ον ουσιαστικη΄ συµβολη΄ στην παγι΄ωση
ενο΄ς σχεδι΄ου ολοκλη΄ρωσης και περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας που
διαθε΄τει κοινα΄ χαρακτηριστικα΄ µε την ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση.
'Ετσι η συ΄νδεση που βασι΄ζεται σε ΄ενα προ΄τυπο ευρυ΄τερης
συνεργασι΄ας, θα πρε΄πει να συµβα΄λει στην επι΄τευξη των θεµελιωδω΄ν
στο΄χων που συµµερι΄ζονται και οι δυ΄ο ενω΄σεις: την προω΄θηση της
κοινωνικη΄ς και οικονοµικη΄ς προο΄δου και την ενι΄σχυση της
οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς, ο΄πως θεσπι΄ζει η Συνθη΄κη της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, ο΄πως επι΄σης και την οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη µε
κοινωνικη΄ δικαιοσυ΄νη που ει΄ναι ο στο΄χος της Συνθη΄κης για τη
συγκρο΄τηση της MERCOSUR.

3.3.
Στο οικονοµικο΄ πεδι΄ο, η εξε΄λιξη του εµπορι΄ου και οι ροε΄ς
επενδυ΄σεων κατα΄ τη δια΄ρκεια των τελευται΄ων ετω΄ν ΄εχουν τονι΄σει
τη σηµασι΄α των αµοιβαι΄ων σχε΄σεων. Οι εµπορικε΄ς διασυναλλαγε΄ς
µε την ΕΕ και οι ευρωπαϊκε΄ς επενδυ΄σεις ΄εχουν θεµελιω΄δη σηµασι΄α
για την ενι΄σχυση της ανα΄πτυξης των οικονοµιω΄ν της MERCOSUR
και της Χιλη΄ς, για την παγι΄ωση της αυξανο΄µενης συµµετοχη΄ς τους
στο παγκο΄σµιο εµπο΄ριο και για την περαιτε΄ρω διαφοροποι΄ηση των
εξαγωγικω΄ν τοµε΄ων τους. Για την ΕΕ, η σηµαντικη΄ ανα΄πτυξη των
εξαγωγω΄ν κυρι΄ως στη MERCOSUR, και η αυ΄ξηση των επενδυ΄σεων
που πραγµατοποιου΄νται στην περιοχη΄ αυτη΄ αποδεικνυ΄ουν τα
πλεονεκτη΄µατα της ενι΄σχυσης των οικονοµικω΄ν δεσµω΄ν. Με την
΄εννοια αυτη΄, ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικη΄ η υψηλη΄ συµµετοχη΄ των
ΜΜΕ — περι΄που γυ΄ρω στο 35 % — στις πωλη΄σεις προς την
MERCOSUR.

C 260/71

3.4.
Η MERCOSUR και η Χιλη΄, στο συ΄νολο΄ τους, συγκροτου΄ν
µια αγορα΄ περι΄που 220 εκατοµµυρι΄ων κατοι΄κων µε ακαθα΄ριστο
εγχω΄ριο προϊο΄ν (ΑΕΠ) που ξεπερνα΄ τον µε΄σο παγκο΄σµιο ο΄ρο.
Παρα΄ τις αβεβαιο΄τητες που ΄εχει προκαλε΄σει η φορολογικη΄ κρι΄ση
στην Αργεντινη΄, οι προβλε΄ψεις ει΄ναι ο΄τι η περιοχη΄ θα συνεχι΄σει
την οικονοµικη΄ ανα΄καµψη που α΄ρχισε το 2000 µετα΄ τη στασιµο΄τητα που ακολου΄θησε τη διεθνη΄ χρηµατοπιστωτικη΄ κρι΄ση του
1998-1999. Εα΄ν οι προβλε΄ψεις αυτε΄ς επαληθευθου΄ν οι επενδυτικε΄ς προοπτικε΄ς τα επο΄µενα χρο΄νια ει΄ναι θετικε΄ς, και αυτο΄ οφει΄λεται
µεταξυ΄ των α΄λλων στην απαι΄τηση σηµαντικω΄ν επενδυ΄σεων για
υποδοµε΄ς. Υπολογι΄ζεται ο΄τι ο Νο΄τιος Κω΄νος θα απαιτη΄σει επενδυ΄σεις ετη΄σιου µε΄σου ο΄ρου περι΄που 20 δισεκατοµµυ΄ρια δολα΄ρια
για την ανα΄πτυξη των δικτυ΄ων υποδοµη΄ς, τοµε΄ας στον οποι΄ον οι
ευρωπαϊκε΄ς επιχειρη΄σεις διαθε΄τουν ευρυ΄τατη εµπειρι΄α.

3.5.
Οι συµφωνι΄ες συ΄νδεσης µε τη MERCOSUR και τη
Χιλη΄, που περιλαµβα΄νουν την απελευθε΄ρωση του εµπορι΄ου, θα
χρησιµευ΄σουν για το λο΄γο αυτο΄ για την παγι΄ωση της ευρωπαϊκη΄ς
παρουσι΄ας στις δυναµικε΄ς και υποσχο΄µενες αγορε΄ς της Λατινικη΄ς
Αµερικη΄ς. Η εξα΄λειψη των τελωνειακω΄ν και α΄λλων φραγµω΄ν
στο εµπο΄ριο θα διευκολυ΄νει ειδικο΄τερα τις εξαγωγε΄ς προϊο΄ντων
επενδυ΄σεων, αγαθω΄ν εξοπλισµου΄ και εξοπλισµου΄ και υλικου΄
΄ ν και φαρµακευτικω΄ν προϊο΄ντων
µεταφορω΄ν, καθω΄ς και χηµικω
τοµει΄ς στους οποι΄ους MERCOSUR εφαρµο΄ζει ση΄µερα υψηλου΄ς
τελωνειακου΄ς δασµου΄ς και στους οποι΄ους οι ευρωπαϊκε΄ς επιχειρη΄σεις ει΄ναι ιδιαι΄τερα ανταγωνιστικε΄ς. Οι υπηρεσι΄ες — που
συµπεριλαµβα΄νουν τον τραπεζικο΄ και ασφαλιστικο΄ τοµε΄α, τη
θαλα΄σσια µεταφορα΄ και τις τηλεπικοινωνι΄ες, µεταξυ΄ των α΄λλων —
θα ενισχυθου΄ν επι΄σης απο΄ τη φιλελευθεροποι΄ηση του εµπορι΄ου
µε τη MERCOSUR και τη Χιλη΄. Επι΄σης, θα διευκολυνθει΄ η
΄ ρες αυτε΄ς µε
µετεγκατα΄σταση ευρωπαϊκω΄ν επιχειρη΄σεων στις χω
στο΄χο την παραγωγη΄ για τις αγορε΄ς της περιοχη΄ς, οι οποι΄ες
επιπλε΄ον θα επωφεληθου΄ν απο΄ τις δυνατο΄τητες εισαγωγη΄ς, χωρι΄ς
δασµου΄ς, εξαρτηµα΄των για την παραγωγη΄ τους.

3.6.
Για την MERCOSUR και τη Χιλη΄, η φιλελευθεροποι΄ηση
του εµπορι΄ου µε την ΕΕ ο΄χι µο΄νο αντιπροσωπευ΄ει µια καλυ΄τερη
προ΄σβαση στην ευρωπαϊκη΄ αγορα΄ — περι΄που το 60 % των
εισαγωγω΄ν της ΕΕ που προε΄ρχονται απο΄ την MERCOSUR εισε΄ρχονται η΄δη χωρι΄ς δασµου΄ς και µε προτιµησιακε΄ς συνθη΄κες βα΄σει
της ρη΄τρας του πλε΄ον ευνοου΄µενου κρα΄τους η΄ µε΄σω του συστη΄µατος γενικευµε΄νων προτιµη΄σεων (ΣΓΠ) —, αλλα΄ επι΄σης θα επιτρε΄ψει
στις εµπορικε΄ς σχε΄σεις τους µε την ΕΕ να διαθε΄τουν µεγαλυ΄τερη
προβλεπτικο΄τητα και σταθερο΄τητα µε΄σω µιας αµοιβαι΄ως δεσµευτικη΄ς συµφωνι΄ας. Επι΄σης για τις χω΄ρες αυτε΄ς πολυ΄ σηµαντικη΄ ει΄ναι
η δυνατο΄τητα εξα΄λειψης η΄ µει΄ωσης των δασµω΄ν εισαγωγη΄ς
ορισµε΄νων προϊο΄ντων, κυρι΄ως στον γεωργικο΄ και αλιευτικο΄ τοµε΄α
που αντιπροσωπευ΄ουν το µεγαλυ΄τερο τµη΄µα των πωλη΄σεων τους
στην ΕΕ και ο΄που διαθε΄τουν συγκριτικα΄ πλεονεκτη΄µατα. Σε γενικε΄ς
γραµµε΄ς, η µει΄ωση του κο΄στους των αγαθω΄ν κεφαλαι΄ου που
εισα΄γονται απο΄ την ΕΕ και οι µεγαλυ΄τερες διευκολυ΄νσεις για τις
ευρωπαϊκε΄ς επενδυ΄σεις θα ενισχυ΄σουν την ανταγωνιστικο΄τητα των
επιχειρη΄σεων της MERCOSUR και της Χιλη΄ς.

3.7.
Οι επενδυ΄σεις των ευρωπαϊκω΄ν επιχειρη΄σεων στην
MERCOSUR και τη Χιλη΄ ο΄χι µο΄νο προσφε΄ρουν στις ευρωπαϊκε΄ς
επιχειρη΄σεις τη δυνατο΄τητα να ωφεληθου΄ν απο΄ την ενι΄σχυση
των περιφερειακω΄ν αγορω΄ν και να ενσωµατω΄σουν το ανθρω΄πινο
κεφα΄λαιο και τους πο΄ρους της περιοχη΄ς στις παραγωγικε΄ς διαδικασι΄ες τους αλλα΄ επι΄σης τους αναθε΄τουν ΄ενα σηµαντικο΄ ρο΄λο
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στην ενι΄σχυση της παραγωγικη΄ς ανα΄πτυξης, στη δηµιουργι΄α
απασχο΄λησης, στην τεχνολογικη΄ καινοτοµι΄α και στην κατα΄ρτιση
των ανθρω΄πινων πο΄ρων. Με τον τρο΄πο αυτο΄ οι ευρωπαϊκε΄ς
επενδυ΄σεις θα πρε΄πει να διαδραµατι΄σουν επι΄σης θετικο΄ ρο΄λο στην
παγι΄ωση των βασικω΄ν χαρακτηριστικω΄ν της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας
της αγορα΄ς, ο΄πως ει΄ναι ο κυβερνητικο΄ς δια΄λογος, η προσοχη΄ που
δι΄νεται στην επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση και ειδι΄κευση, η κατα΄λληλη
κοινωνικη΄ προστασι΄α και ο σεβασµο΄ς των εργασιακω΄ν και θεµελιωδω΄ν κοινωνικω΄ν δικαιωµα΄των, µε τον ΄διο
ι τρο΄πο που ει΄ναι αναγκαι΄ο
να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι κοινωνικε΄ς και περιβαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις
των εµπορικω΄ν συναλλαγω΄ν και των επενδυ΄σεων µεταξυ΄ των δυ΄ο
περιφερειω΄ν. Με την ΄εννοια αυτη΄ ει΄ναι αναγκαι΄ο να γι΄νουν σεβαστε΄ς
οι αρχε΄ς που αναφε΄ρονται για παρα΄δειγµα στο «Ψη΄φισµα για την
υιοθε΄τηση κανο΄νων εκ µε΄ρους της ΕΕ για τις ευρωπαϊκε΄ς επιχειρη΄σεις που δρουν σε αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες. Προς ΄εναν ευρωπαϊκο΄
κω΄δικα συµπεριφορα΄ς», που υιοθετη΄θηκε απο΄ το ΕΚ στις 15 Ιανουαρι΄ου του 1999 (1), και των Κατευθυντη΄ριων Γραµµω΄ν του
Οργανισµου΄ Οικονοµικη΄ς Ανα΄πτυξης και Συνεργασι΄ας (ΟΟΣΑ)
που υιοθετη΄θηκε απο΄ τις χω΄ρες µε΄λη του ΟΟΣΑ, συν την
Αργεντινη΄, τη Βραζιλι΄α και τη Χιλη΄, στις 27 Ιουνι΄ου 2000.

επι΄σης και στην συ΄νταξη των κεφαλαι΄ων σχετικα΄ µε τη συνεργασι΄α
στο κοινωνικο΄ και πολιτιστικο΄ πεδι΄ο. Οι διαπραγµατευ΄σεις µε τη
Χιλη΄ ΄εχουν επι΄σης καταγρα΄ψει σηµαντικη΄ προ΄οδο σχετικα΄ µε τη
θεσµικη΄ δια΄ρθρωση της συµφωνι΄ας και το πολιτικο΄ πλαι΄σιο, ο΄πως
επι΄σης και σε δια΄φορα κεφα΄λαια συνεργασι΄ας µεταξυ΄ α΄λλων σε
τοµει΄ς ο΄πως η επιστη΄µη και η τεχνολογι΄α, η κοινωνικη΄, πολιτιστικη΄
και εκπαιδευτικη΄ συνεργασι΄α, επιπλε΄ον της οικονοµικη΄ς συνεργασι΄ας. Και στις δυ΄ο περιπτω΄σεις συζητη΄θηκε η ενδεχο΄µενη συµµετοχη΄ σε δια΄φορα προγρα΄µµατα της ΕΕ σε πεδι΄α ο΄πως η εκπαι΄δευση,
ο πολιτισµο΄ς, η ενε΄ργεια, η επιστη΄µη και η τεχνολογι΄α.

4.3.
Μολονο΄τι οι διαδικασι΄ες διαπραγµα΄τευσης προσεγγι΄ζουν
τις συµφωνι΄ες συνεργασι΄ας στο συ΄νολο΄ τους, η εµπορικη΄ φιλελευθεροποι΄ηση ει΄ναι η πτυχη΄ για την οποι΄α ΄εχει καταβληθει΄ ιδιαι΄τερη
προσοχη΄. Ενο΄ψει των τελωνειακω΄ν διαπραγµατευ΄σεων που συ΄µφωνα µε τη διαπραγµατευτικη΄ εντολη΄ της ΕΕ θα αρχι΄σουν απο΄ την
1η Ιουλι΄ου 2001, θεσπι΄στηκαν οι ακο΄λουθες βασικε΄ς αρχε΄ς των
µελλοντικω΄ν εµπορικω΄ν συµφωνιω΄ν:
—

οι συµφωνι΄ες θα περιλαµβα΄νουν ο΄χι µο΄νο τη φιλελευθεροποι΄ηση του εµπορι΄ου των αγαθω΄ν αλλα΄ επι΄σης ΄ενα
ευρυ΄τατο φα΄σµα εµπορικω΄ν τοµε΄ων: τις υπηρεσι΄ες, τις
επενδυ΄σεις, την πνευµατικη΄ ιδιοκτησι΄α, τις κυβερνητικε΄ς
αγορε΄ς, τις πολιτικε΄ς ανταγωνισµου΄ και εµπορικη΄ς α΄µυνας,
την επι΄λυση των διενε΄ξεων·

—

κανε΄νας τοµε΄ας δεν θα αποκλειστει΄ απο΄ τις διαπραγµατευ΄σεις
για τη φιλελευθεροποι΄ηση του εµπορι΄ου και κα΄θε φορα΄ η
συµφωνι΄α θα πρε΄πει να ει΄ναι συ΄µφωνη µε τους κανο΄νες του
ΠΟΕ·

—

θα ληφθει΄ υπο΄ψη η ευαισθησι΄α ορισµε΄νων προϊο΄ντων, συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες του ΠΟΕ·

—

η συµφωνι΄α θα επιδιωχθει΄ ως «ενιαι΄α δε΄σµευση» («single
undertaking») που θα εφαρµοστει΄ ως αδιαι΄ρετο ο΄λον.

4. Η διαδικασι΄α διαπραγµατευ΄σεων: οι βασικε΄ς προκλη΄σεις

4.1.
Οι διαπραγµατευ΄σεις των συµφωνιω΄ν συ΄νδεσης µε τη
΄ς
MERCOSUR και τη Χιλη΄ πραγµατοποιου΄νται µε τυπικω
ξεχωριστε΄ς ωστο΄σο παρα΄λληλες διαδικασι΄ες. Αυτο΄ς ο τρο΄πος
εφαρµο΄στηκε λο΄γω της οµοιο΄τητας των υπο΄ διαπραγµα΄τευση
συµφωνιω΄ν καθω΄ς και των στενω΄ν σχε΄σεων που υφι΄στανται µεταξυ΄
της Χιλη΄ς και της MERCOSUR, που διε΄πονται µεταξυ΄ των α΄λλων,
απο΄ τη συµφωνι΄α συ΄νδεσης του 1996 που θεσπι΄ζει τη δηµιουργι΄α
ζω΄νης ελευ΄θερου εµπορι΄ου εντο΄ς προθεσµι΄ας δε΄κα ετω΄ν και τη
συµµετοχη΄ της Χιλη΄ς απο΄ κοινου΄ µε τη Βολιβι΄α στα πολιτικα΄
ο΄ργανα της MERCOSUR. Επι΄σης, η κυβε΄ρνηση της Χιλη΄ς επιβεβαι΄ωσε την προ΄θεση΄ της να αποτελε΄σει η Χιλη΄ πλη΄ρες µε΄λος της
MERCOSUR, µολονο΄τι οι σχετικε΄ς συζητη΄σεις επηρεα΄στηκαν απο΄
την αρχη΄, το ∆εκε΄µβριο του 2000, απο΄ τις διαπραγµατευ΄σεις για
τη δηµιουργι΄α ελευ΄θερου εµπορι΄ου µεταξυ΄ Χιλη΄ς και ΗΠΑ. Ο
παρα΄λληλος χαρακτη΄ρας των διαπραγµατευ΄σεων µε τη
MERCOSUR και τη Χιλη΄ συνεπα΄γεται ο΄τι καταρχη΄ν πρε΄πει
να θεωρει΄ται ο΄τι θα λη΄ξουν ταυτο΄χρονα. Ωστο΄σο, ενο΄ψει της
δυνατο΄τητας οι διαπραγµατευ΄σεις µε τη Χιλη΄ να προχωρη΄σουν πιο
γρη΄γορα, λο΄γω του περιεχοµε΄νου των διαπραγµατευ΄σεων αυτω΄ν
και λο΄γω του γεγονο΄τος ο΄τι ει΄ναι πιο ευ΄κολο να διαπραγµατευθει΄
κανει΄ς µε µια χω΄ρα παρα΄ µε µια οµα΄δα τεσσα΄ρων χωρω΄ν, ει΄ναι
αναπο΄φευκτο ο΄τι κα΄ποια στιγµη΄ οι διαδικασι΄ες διαπραγµατευ΄σεων
θα προχωρη΄σουν µε ξεχωριστου΄ς ρυθµου΄ς.

4.2.
Οι γυ΄ροι διαπραγµατευ΄σεων που ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄
΄εως ση΄µερα επε΄τρεψαν την προσε΄γγιση των θε΄σεων µεταξυ΄ των
συµβαλλο΄µενων πλευρω΄ν σε δια΄φορους τοµει΄ς. Στις διαπραγµατευ΄σεις µε τη MERCOSUR, ΄εχει συντελεστει΄προ΄οδος στον ορισµο΄ του
νοµικου΄ πλαισι΄ου και της θεσµικη΄ς δια΄ρθρωσης της µελλοντικη΄ς
συµφωνι΄ας καθω΄ς και στα πλαι΄σια του πολιτικου΄ διαλο΄γου, ο΄πως

(1) A4-0508/1998 της 15.1.1999.
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4.4.
Επι΄σης, οι ανταλλαγε΄ς πληροφοριω΄ν για τις εµπορικε΄ς
πολιτικε΄ς και τα συµφε΄ροντα καθεµι΄ας απο΄ τις πλευρε΄ς επε΄τρεψαν
µι΄α πρω΄τη εξακρι΄βωση των αντι΄στοιχων θε΄σεω΄ν τους ΄εναντι της
ενα΄ρξεως των τελωνειακω΄ν διαπραγµατευ΄σεων στον πε΄µπτο γυ΄ρο
διαπραγµατευ΄σεων που πραγµατοποιη΄θηκε το πρω΄το η΄µισυ του
Ιουλι΄ου 2001 στο Μοντεβι΄ντεο και το Σαντια΄γκο της Χιλη΄ς,
αντιστοι΄χως.
4.5.
Ως πρω΄το µε΄τρο που αποβλε΄πει στην ενθα΄ρρυνση του
διαπεριφερειακου΄ εµπορι΄ου, η ΕΕ προω΄θησε µι΄α ευρυ΄τατη πρωτοβουλι΄α διευκο΄λυνσης των διαπραγµατευ΄σεων και µεταξυ΄ των
α΄λλων δια΄φορα µε΄τρα συνεργασι΄ας, ανταλλαγη΄ς και τεχνικη΄ς
ενι΄σχυσης σε πεδι΄α ο΄πως οι τελωνειακοι΄ κανο΄νες, τα προ΄τυπα,
οι υγειονοµικοι΄ και φυτοϋγειονοµικοι΄ κανο΄νες, το ηλεκτρονικο΄
εµπο΄ριο και ο ανταγωνισµο΄ς. Με στο΄χο να συµβα΄λει στην
µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια των εµπορικω΄ν σχε΄σεων µεταξυ΄ των µερω΄ν
και στην εξακρι΄βωση των φραγµω΄ν που τις παρεµποδι΄ζουν, η πρωτοβουλι΄α αυτη΄ προτι΄θεται να απαντη΄σει στις ανησυχι΄ες του ιδιωτικου΄
τοµε΄α και των δυ΄ο πλευρω΄ν του Ατλαντικου΄, ο΄πως ΄εχει εκφραστει΄
για παρα΄δειγµα στο εργοδοτικο΄ Φο΄ρουµ Ευρω΄πη-Mercosur
(MERCOSUR-Europe Business Forum, MEBF). Το MEBF, που
επιδιω΄κει στενε΄ς οικονοµικε΄ς και εµπορικε΄ς σχε΄σεις µεταξυ΄
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της ΕΕ και της MERCOSUR µε΄σω του διαλο΄γου και της α΄µεσης
συνεργασι΄ας των επιχειρηµατικω΄ν κοινοτη΄των, ο΄πως επι΄σης την
υποβολη΄ υποδει΄ξεων στα κυβερνητικα΄ ο΄ργανα, συγκρο΄τησε οµα΄δες
εργασι΄ας που αναφε΄ρονται στις κυριο΄τερες διαστα΄σεις του εµπορι΄ου ΕΕ-MERCOSUR: προ΄σβαση στις αγορε΄ς, επενδυ΄σεις, ιδιωτικοποιη΄σεις και υπηρεσι΄ες. Πε΄ρα απο΄ την συγκεκριµε΄νη συµβολη΄
της στην προω΄θηση των εµπορικω΄ν ροω΄ν, η πρωτοβουλι΄α αυτη΄
αποτελει΄ ΄ενα µε΄σο για την συµµετοχη΄ του ιδιωτικου΄ τοµε΄α στις
διαπραγµατευτικε΄ς διαδικασι΄ες και την ενεργο΄ προσχω΄ρηση΄ του
στους στο΄χους που αυτη΄ επιδιω΄κει.

4.6.
Οι διαπραγµατευ΄σεις για συµφωνι΄α ευρυ΄τατης και ισορροπηµε΄νης εµπορικη΄ς φιλελευθεροποι΄ησης µεταξυ΄ της ΕΕ και της
MERCOSUR — η πρω΄τη αυτου΄ του τυ΄που µεταξυ΄ των δυ΄ο
τελωνειακω΄ν ενω΄σεων — θα ει΄ναι πλη΄ρης, ο΄χι ο΄µως χωρι΄ς
δυσκολι΄ες. Η υ΄παρξη δια΄φορων ευαι΄σθητων προϊο΄ντων, επι΄ των
οποι΄ων τα δυ΄ο µε΄ρη εφαρµο΄ζουν ση΄µερα υψηλου΄ς τελωνειακου΄ς
δασµου΄ς, µπορει΄ να παρουσια΄σει δυσκολι΄ες. Στην περι΄πτωση της
MERCOSUR οι κυριο΄τερες δυσκολι΄ες πιθανο΄τατα συναντω΄νται
στους δια΄φορους βιοµηχανικου΄ς τοµει΄ς, που ση΄µερα προστατευ΄ονται απο΄ σχετικα΄ υψηλου΄ς τελωνειακου΄ς δασµου΄ς, καθω΄ς και
στον τοµε΄α των υπηρεσιω΄ν. Απο΄ την ευρωπαϊκη΄ πλευρα΄ προβλε΄πεται ο΄τι οι πιο δυ΄σκολες πτυχε΄ς των διαπραγµατευ΄σεων επικεντρω΄νονται στο γεωργικο΄ κεφα΄λαιο, τοµε΄α που περιλαµβα΄νει µεγα΄λο
αριθµο΄ ευαι΄σθητων για την ΕΕ προϊο΄ντων, και ταυτο΄χρονα αντιπροσωπευ΄ει το µεγαλυ΄τερο τµη΄µα των εξαγωγω΄ν της MERCOSUR.
Επιπλε΄ον, για τη MERCOSUR το κυριο΄τερο πλεονε΄κτηµα της
φιλελευθεροποι΄ησης του εµπορι΄ου της µε την ΕΕ ΄εγκειται ακριβω΄ς
στην καλυ΄τερη προ΄σβαση των προϊο΄ντων διατροφη΄ς και των
αγροβιοµηχανικω΄ν προϊο΄ντων της στην ευρωπαϊκη΄ αγορα΄.

συνεπω΄ς σε µει΄ωση των επενδυ΄σεων στην παραγωγη΄ και
αντικατα΄σταση΄ τους απο΄ πιο α΄µεσες ενισχυ΄σεις στους
παραγωγου΄ς. Επι΄σης τα προ΄σφατα προβλη΄µατα που ΄εχουν
πλη΄ξει την ευρωπαϊκη΄ γεωργι΄α, εν µε΄ρει ως συνε΄πεια της µη
συµµο΄ρφωσης µε τους υφιστα΄µενους κοινοτικου΄ς κανο΄νες,
΄ δη εγκεφαλοπα΄θεια
ειδικο΄τερα σε σχε΄ση µε την σπογγω
βοοειδω΄ν (ΣΕΒ) µπορει΄να ωθη΄σουν σε αλλαγε΄ς τα συστη΄µατα
γεωργικη΄ς και κτηνοτροφικη΄ς παραγωγη΄ς.

Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα στοιχει΄α αυτα΄ και αναγνωρι΄ζοντας
τη σηµασι΄α της γεωργι΄ας για την απασχο΄ληση και την
κοινωνικη΄ και περιφερειακη΄ συνοχη΄ στην Ευρω΄πη, ο΄πως
επι΄σης την αρχη΄ της πολυλειτουργικο΄τητας, η προ΄σθετη
αναθεω΄ρηση της ΚΓΠ, οι πτυχε΄ς της οποι΄ας αποτελου΄ν
αντικει΄µενο συζη΄τησης.

—

4.8.
4.7.
Λο΄γω του υψηλου΄ δυναµικου΄ ανα΄πτυξης της γεωργικη΄ς
παραγωγη΄ς της MERCOSUR και της ανταγωνιστικο΄τητας πολλω΄ν
απο΄ τα γεωργικα΄ προϊο΄ντα της, απο΄ τη σκοπια΄ ορισµε΄νων τοµε΄ων
της MERCOSUR, θεωρει΄ται ο΄τι η πλη΄ρης φιλελευθεροποι΄ηση του
εµπορι΄ου των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων δεν συµβιβα΄ζεται µε την
αµετα΄βλητη διατη΄ρηση της κοινη΄ς γεωργικη΄ς πολιτικη΄ς (ΚΓΠ) της
ΕΕ. Ωστο΄σο, τα γεωργικα΄ και αλιευτικα΄ προϊο΄ντα που ΄εχουν
ταξινοµηθει΄ ως ευαι΄σθητα αντιπροσωπευ΄ουν µο΄νο το 14 % των
εισαγωγω΄ν της ΕΕ απο΄ την MERCOSUR. Επιπλε΄ον, δια΄φοροι
παρα΄γοντες επιτρε΄πουν να ανοι΄ξει µια προοπτικη΄ που θα καταστη΄σει δυνατο΄ν να µην µετατραπου΄ν τα προβλη΄µατα στον γεωργικο΄
τοµε΄α σε αξεπε΄ραστο εµπο΄διο για τις νε΄ες συµφωνι΄ες συ΄νδεσης:

—

Οι µεταρρυθµι΄σεις της ΚΓΠ και η επι΄τευξη των υποχρεω΄σεων
που ΄εχουν αναληφθει΄ απο΄ το γυ΄ρο της Ουρουγουα΄ης
οδη΄γησε σε αισθητη΄ και συνεχη΄ µει΄ωση των γεωργικω΄ν
επιδοτη΄σεων στην ΕΕ. Πρα΄γµατι, αυτη΄ η εξε΄λιξη ΄ερχεται σε
αντι΄θεση για παρα΄δειγµα µε την αυ΄ξηση των επιδοτη΄σεων
στις ΗΠΑ και την αυ΄ξηση των εγγυη΄σεων στις πιστω΄σεις
εξαγωγω΄ν που παρε΄χονται στην γεωργι΄α αυτη΄ς της χω΄ρας,
που δεν υπο΄κειται σε πολυµελη΄ ΄ελεγχο. Επιπλε΄ον ει΄ναι
πιθανο΄ν ο΄τι οι σηµερινε΄ς γεωργικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις στα
πλαι΄σια του ΠΟΕ, που α΄ρχισαν το Μα΄ρτιο του 2000, και η
διαδικασι΄α διευ΄ρυνσης της ΕΕ, θα οδηγη΄σουν µεταξυ΄ των
α΄λλων εξελι΄ξεων και σε προ΄σθετη αναθεω΄ρηση της ΚΓΠ και
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Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, η εξα΄λειψη η΄ η µει΄ωση των τελωνειακω΄ν δασµω΄ν µπορει΄να δηµιουργη΄σει νε΄ες ευκαιρι΄ες εξαγωγω΄ν
στα ευρωπαϊκα΄ γεωργικα΄ προϊο΄ντα µε υψηλο΄ βαθµο΄ επεξεργασι΄ας και ποιο΄τητας που ση΄µερα υπο΄κεινται σε υψηλου΄ς
τελωνειακου΄ς δασµου΄ς (ο΄πως για παρα΄δειγµα τα γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα, τα κρασια΄ και τα οινοπνευµατω΄δη καθω΄ς
και τα η΄δη ζαχαροπλαστικη΄ς). Η χρη΄ση αυτω΄ν των ευκαιριω΄ν
θα συµβα΄λει στην εξισορρο΄πηση του σηµερινου΄ ευρωπαϊκου΄
ελλει΄µµατος στο γεωργικο΄ εµπο΄ριο µε τη MERCOSUR
και να µετρια΄σει τις αρνητικε΄ς συνε΄πειες που θα ΄εχει
βραχυπρο΄θεσµα η εµπορικη΄ φιλελευθεροποι΄ηση για την
ευρωπαϊκη΄ αγορα΄.

Το πλαι΄σιο των διαπραγµατευ΄σεων

4.8.1. Οι διαπραγµατευ΄σεις µε τη MERCOSUR και τη Χιλη΄
πραγµατοποιου΄νται σε ΄ενα πολυσυ΄νθετο πλαι΄σιο, που χαρακτηρι΄ζεται απο΄ α΄λλες διαδικασι΄ες διεθνω΄ν διαπραγµατευ΄σεων, στα πλαι΄σια
του ΠΟΕ η΄ επι΄σης στα πλαι΄σια της Ζω΄νης Ελευ΄θερου Εµπορι΄ου
των Αµερικανικω΄ν Περιοχω΄ν (ALCA).

4.8.2. Συ΄µφωνα µε τη διαπραγµατευτικη΄ εντολη΄ της ΕΕ, οι
διαπραγµατευ΄σεις µε τη MERCOSUR και τη Χιλη΄ µπορου΄ν να
ολοκληρωθου΄ν µο΄νο στο τε΄λος ενο΄ς νε΄ου γυ΄ρου εµπορικω΄ν
διαπραγµατευ΄σεων στα πλαι΄σια του ΠΟΕ. Ωστο΄σο, µετα΄ απο΄ την
αποτυχηµε΄νη προσπα΄θεια προω΄θησης ενο΄ς νε΄ου πολυµερου΄ς
γυ΄ρου µε την ευκαιρι΄α της υπουργικη΄ς συνεδρι΄ασης του ΠΟΕ στην
πο΄λη Seattle, το Νοε΄µβριο-∆εκε΄µβριο 1999, οι προοπτικε΄ς αυτω΄ν
των διαπραγµατευ΄σεων ει΄ναι αβε΄βαιες. Επι΄σης εα΄ν η τε΄ταρτη
υπουργικη΄ συνεδρι΄αση του ΠΟΕ που προ΄κειται να πραγµατοποιηθει΄ στο Qatar απο΄ τις 9 ΄εως τις 13 Νοεµβρι΄ου 2001, αποβλε΄πει
στην προω΄θηση ενο΄ς νε΄ου συνολικου΄ γυ΄ρου, δεν ει΄ναι το΄σο πιθανο΄
ο΄τι αυτο΄ς θα ολοκληρωθει΄ πριν απο΄ τα τε΄λη του 2004. Μολονο΄τι
υποστηρι΄ζεται ο΄τι οι συµφωνι΄ες µε τη MERCOSUR και την Χιλη΄
θα πρε΄πει να συµβιβα΄ζονται µε τους κανο΄νες του ΠΟΕ και τις
α΄λλες πολυµελει΄ς δεσµευ΄σεις των συµβαλλο΄µενων πλευρω΄ν η το΄σο
µεγα΄λη παρα΄ταση των υπο΄ εξε΄λιξη διαπραγµατευ΄σεων µπορει΄ να
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΄εχει αρνητικε΄ς συνε΄πειες. Με την ΄εννοια αυτη΄, τι΄θεται η δυνατο΄τητα
τροποποι΄ησης της διαπραγµατευτικη΄ς εντολη΄ς. Ειδικο΄τερα το ΕΚ
στα αντι΄στοιχα ψηφι΄σµατα (1) ζη΄τησε να εξαλειφθει΄ η απαι΄τηση
υπαγωγη΄ς των διαπραγµατευ΄σεων µε την MERCOSUR και τη Χιλη΄
στην ολοκλη΄ρωση του γυ΄ρου του ΠΟΕ, θεωρω΄ντας επιπλε΄ον ο΄τι
αυτη΄ η απαι΄τηση αποτελει΄ στοιχει΄ο δια΄κρισης σε σχε΄ση µε α΄λλες
συµφωνι΄ες συ΄νδεσης. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την ιδε΄α ο΄τι η
ηµεροµηνι΄α ολοκλη΄ρωσης των διαπραγµατευ΄σεων µε τη
MERCOSUR και τη Χιλη΄ δεν θα πρε΄πει να εξαρτηθει΄ απο΄ την
ολοκλη΄ρωση του γυ΄ρου διαπραγµατευ΄σεων στον ΠΟΕ, αλλα΄
αντιθε΄τως να επιταχυνθει΄ ο΄σο γι΄νεται η επι΄τευξη συµφωνιω΄ν µε τη
Χιλη΄ και τη MERCOSUR που θα ενισχυ΄σουν τις διαπεριφερειακε΄ς
σχε΄σεις.

4.8.3. Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄ απο΄ το Σεπτε΄µβριο του 1998, η
MERCOSUR και η Χιλη΄, απο΄ κοινου΄ µε 29 α΄λλες χω΄ρες του
Ηµισφαιρι΄ου, διαπραγµατευ΄ονται µε την ΑLCA. Μολονο΄τι οι
διαπραγµατευ΄σεις βρι΄σκονται στην τεχνικη΄ φα΄ση και παρο΄τι
εκφρα΄ζονται αµφιβολι΄ες για το κατα΄ πο΄σον η κυβε΄ρνηση των ΗΠΑ
θα πετυ΄χει την ΄εγκριση του Κογκρε΄σου για την διαπραγµα΄τευση
εµπορικω΄ν συµφωνιω΄ν µε΄σω της «ταχει΄ας διαδικασι΄ας» (fast track),
η διαδικασι΄α της ΑLCA ακολουθει΄ την προγραµµατισµε΄νη πορει΄α
της. 'Ετσι η τρι΄τη συνα΄ντηση κορυφη΄ς των αµερικανικω΄ν περιοχω΄ν
που πραγµατοποιη΄θηκε στο Quebec απο΄ τις 20 ΄εως τις 22 Απριλι΄ου 2001, διαπι΄στωσε την προ΄οδο που ΄εχει επιτευχθει΄ για την
θε΄σπιση της ΑLCA, στην οποι΄α περιλαµβα΄νεται η κατα΄ρτιση ενο΄ς
προσχεδι΄ου συµφωνι΄ας. Επι΄σης οι εξουσιοδοτηµε΄νοι εκπρο΄σωποι
των 34 χωρω΄ν που συµµετε΄χουν στη διαδικασι΄α, επιβεβαι΄ωσαν το
χρονοδια΄γραµµα που θεσπι΄στηκε για πρω΄τη φορα΄ το 1994 για
τη συγκρο΄τηση της ΑLCA, αναλαµβα΄νοντας την δε΄σµευση να
ολοκληρω΄σουν τις διαπραγµατευ΄σεις το αργο΄τερο τον Ιανουα΄ριο
του 2005 προκειµε΄νου η συµφωνι΄α να αρχι΄σει να ισχυ΄ει το
αργο΄τερο στις 31 ∆εκεµβρι΄ου του ΄ετους αυτου΄.

4.8.4. Μολονο΄τι δια΄φορες αξιολογη΄σεις υποδεικνυ΄ουν ο΄τι το
ελευ΄θερο εµπο΄ριο µε την ΕΕ θα επιφε΄ρει στις χω΄ρες της
MERCOSUR µεγαλυ΄τερο καθαρο΄ ο΄φελος απο΄τι η ΑLCA, οι
κυβερνη΄σεις της 'Ενωσης αυτη΄ς θεωρου΄ν τις δυ΄ο διαδικασι΄ες
ως συµπληρωµατικε΄ς και συµβατε΄ς. Επιπλε΄ον η ταυτο΄χρονη
συµµετοχη΄ και οι διαπραγµατευ΄σεις ελευ΄θερου εµπορι΄ου µε τα
δυ΄ο κυριο΄τερα οικονοµικα΄ στρατο΄πεδα του κο΄σµου παρε΄χει
δυνατο΄τητες στις λατινοαµερικανικε΄ς χω΄ρες να ενισχυ΄σουν την
διαπραγµατευτικη΄ τους θε΄ση και στις δυ΄ο διαδικασι΄ες και να
ελαχιστοποιη΄σουν το κο΄στος του ανοι΄γµατος των αγορω΄ν τους.
Για την ΕΕ, η εγκαθι΄δρυση µιας παναµερικανικη΄ς ζω΄νης ελευ΄θερου
εµπορι΄ου χωρι΄ς να επιτευχθει΄ µια συµφωνι΄α εµπορικη΄ς φιλελευθεροποι΄ησης µε τους κυριο΄τερους εται΄ρους της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς
µπορει΄ να οδηγη΄σει σε σοβαρη΄ εξασθε΄νιση των ευρωπαϊκω΄ν θε΄σεων
στις οικονοµι΄ες του Νο΄τιου Κω΄νου ΄εναντι των ανταγωνιστω΄ν τους
των ΗΠΑ, και να επιταχυ΄νουν τις τα΄σεις που ει΄ναι η΄δη αισθητε΄ς
στις εµπορικε΄ς σχε΄σεις τα τελευται΄α χρο΄νια. Με την ΄εννοια αυτη΄
θα πρε΄πει να υπενθυµι΄σουµε ο΄τι ΄ενα σηµαντικο΄ κι΄νητρο για τις
διαπραγµατευ΄σεις συµφωνιω΄ν συ΄νδεσης µε τη MERCOSUR και τη
Χιλη΄ υπη΄ρξε η προσπα΄θεια να αποφευχθει΄ ο΄τι η ΑLCA θα

(1) A5-0049/2001 και Α5-0050/2001, της 6.2.2001.
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οδηγη΄σει στα ΄δια
ι αποτελε΄σµατα απω΄λειας ποσοστω΄ν αγορα΄ς που
κατεγρα΄φησαν στην περι΄πτωση του εµπορι΄ου µε το Μεξικο΄ µετα΄
την ΄εναρξη της ισχυ΄ος της συνθη΄κης ελευ΄θερου εµπορι΄ου της
Βο΄ρειας Αµερικη΄ς (TLCAN).

4.8.5. Η ΑLCA αποτελει΄ προ΄κληση για την ΕΕ πε΄ρα απο΄ το
οικονοµικο΄ πεδι΄ο. Στο µε΄τρο που η συγκρο΄τηση µιας ζω΄νης
ελευ΄θερου εµπορι΄ου στο ηµισφαι΄ριο αυτο΄, λο΄γω της ασυµµετρι΄ας
µεταξυ΄ του οικονοµικου΄, πολιτικου΄ και πολιτιστικου΄ βα΄ρους των
ΗΠΑ και των υπο΄λοιπων χωρω΄ν του ηµισφαιρι΄ου και λο΄γω του
γεγονο΄τος ο΄τι αποτελει΄ διαδικασι΄α πολυµερω΄ν διαπραγµατευ΄σεων,
που θα οδηγη΄σει σε ενι΄σχυση της αµερικανικη΄ς επιρροη΄ς για
την λατινοαµερικανικη΄ περιοχη΄, η ΑLCA θε΄τει το ζη΄τηµα της
προοπτικη΄ς µιας εξασθε΄νισης της ευρωπαϊκη΄ς επιρροη΄ς στην
περιοχη΄ αυτη΄ ειδικο΄τερα στις χω΄ρες της MERCOSUR και της
Χιλη΄ς που κατα΄ παρα΄δοση ΄εχουν διατηρη΄σει ισχυρου΄ς δεσµου΄ς µε
την Ευρω΄πη. Μπροστα΄ στην προοπτικη΄ αυτη΄, η συ΄νδεση µε την ΕΕ,
που θεωρει΄ται ως προ΄τυπο κοινωνι΄ας και βασι΄ζεται στην κοινωνικη΄
οικονοµι΄α της αγορα΄ς, αποκτα΄ ειδικη΄ σηµασι΄α, ως εκπροσω΄πηση
ενο΄ς τυ΄που πιο ολοκληρωµε΄νης διαπεριφερειακη΄ς συνεργασι΄ας,
χωρι΄ς ηγεµονικε΄ς βλε΄ψεις και η οποι΄α ο΄χι µο΄νο ει΄ναι συµβατη΄ αλλα΄
και διευκολυ΄νει την εµβα΄θυνση της διαδικασι΄ας ολοκλη΄ρωσης στο
Νο΄τιο Κω΄νο και ο΄λης της λατινοαµερικανικη΄ς περιοχη΄ς. Με την
΄εννοια αυτη΄ θα πρε΄πει να αναφερθει΄ η αντι΄θεση που εκφρα΄ζεται
απο΄ διαφο΄ρους κυ΄κλους της MERCOSUR και της Χιλη΄ς για την
ΑLCA, στο βαθµο΄ που αυτη΄ θεωρει΄ται µια καθαρα΄ «µερκαντιλιστικη΄» η΄ «οικονοµιστικη΄» πρωτοβουλι΄α που αντιτι΄θεται σε ΄ενα
προ΄τυπο ολοκλη΄ρωσης µε κοινωνικε΄ς, πολιτικε΄ς και πολιτιστικε΄ς
διαστα΄σεις, πε΄ρα απο΄ τις οικονοµικε΄ς και εµπορικε΄ς.

4.8.6. Για την MERCOSUR, κεντρικη΄ προϋπο΄θεση για την
επιτυχι΄α των διαπραγµατευ΄σεων µε την ΕΕ υπερα΄νω της ΑLCA
ει΄ναι οι εσωτερικη΄ συνοχη΄ της οµα΄δας. Προ΄σφατα οι επιπτω΄σεις
που προε΄κυψαν απο΄ την υποτι΄µηση στην Βραζιλι΄α το 1999 και
απο΄ την φορολογικη΄ κρι΄ση στην Αργεντινη΄ επε΄τρεψαν να φανει΄
µια ορισµε΄νη ανησυχι΄α ο΄σον αφορα΄ το µε΄λλον της MERCOSUR,
και ΄εθεσαν σαφω΄ς την αναγκαιο΄τητα εµβα΄θυνσης του συντονισµου΄
των οικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν των µελω΄ν της, ενι΄σχυσης των θεσµικω΄ν
µηχανισµω΄ν της και παγι΄ωσης της τελωνειακη΄ς ΄ενωσης. Με την
΄εννοια αυτη΄ δεν µπορει΄ να αποκλειστει΄ το φαινο΄µενο να οδηγη΄σει
η διαδικασι΄α συγκρο΄τησης της ΑLCA σε προ΄σθετες κεντρο΄φυγες
τα΄σεις που θα απειλη΄σουν την εσωτερικη΄ συνοχη΄ της οµα΄δας και
τον ρο΄λο της ως δυναµικο΄ παρα΄γοντα της λατινοαµερικανικη΄ς
ολοκλη΄ρωσης, προοπτικη΄ που ενισχυ΄θηκε µε το α΄νοιγµα των
διαπραγµατευ΄σεων ελευ΄θερου εµπορι΄ου µεταξυ΄ της Χιλη΄ς και των
ΗΠΑ, στο περιθω΄ριο της διαδικασι΄ας ΑLCA.

4.8.7. Αντιθε΄τως, η διαπραγµατευτικη΄ διαδικασι΄α µε την ΕΕ,
το΄σο λο΄γω του γενικου΄ χαρακτη΄ρα της 'Ενωσης ο΄σο και λο΄γω των
συγκεκριµε΄νων στο΄χων της συνεργασι΄ας ΕΕ-MERCOSUR, αναµφισβη΄τητα κατευθυ΄νεται προς την ενι΄σχυση αυτου΄ του σκοπου΄,
πρα΄γµα που στις σηµερινε΄ς περιστα΄σεις ει΄ναι ακο΄µη πιο σηµαντικο΄
απο΄ ο΄σο ποτε΄ α΄λλοτε. Σε σχε΄ση µε µια απο΄ τις µεγαλυ΄τερες προτεραιο΄τητες που ΄εχει ση΄µερα η MERCOSUR, την επιτυχι΄α δηλαδη΄
µεγαλυ΄τερου συντονισµου΄ µεταξυ΄ των οικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν των
χωρω΄ν µελω΄ν, η ΕΕ µπορει΄ να επιφε΄ρει σηµαντικη΄ συµβολη΄ στην
παγι΄ωση της MERCOSUR ως περιφερειακου΄ χω΄ρου, λαµβα΄νοντας
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υπο΄ψη τις ευρωπαϊκε΄ς εµπειρι΄ες της Ενιαι΄ας Ευρωπαϊκη΄ς Αγορα΄ς
(ΕΕΑ) και της Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης (ΟΝΕ). Με
την ΄εννοια αυτη΄ µια απο΄ τις προτεραιο΄τητες που περιλαµβα΄νονται
στην ανακοι΄νωση της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο
και το ΕΚ σχετικα΄ µε τη συνε΄χεια της Πρω΄της ∆ια΄σκεψης Κορυφη΄ς
που πραγµατοποιη΄θηκε µεταξυ΄ της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς, της
Καραϊβικη΄ς και της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης (1) ει΄ναι ακριβω΄ς η
υποστη΄ριξη για µεγαλυ΄τερη συνεργασι΄α στο µακροοικονοµικο΄
πλαι΄σιο, µε στο΄χο να συµβα΄λει στη χρηµατοπιστωτικη΄ σταθερο΄τητα
της περιοχη΄ς και να ενισχυ΄σει την περιφερειακη΄ ολοκλη΄ρωση στον
οικονοµικο΄ και νοµισµατικο΄ τοµε΄α.
4.8.8. Η σηµασι΄α που ΄εχει το να αποφευχθει΄, να οδηγη΄σουν οι
µακροοικονοµικε΄ς ανισορροπι΄ες στη λη΄ψη µε΄τρων που ΄εχουν
αρνητικο΄ αντι΄κτυπο στη διαδικασι΄α περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωσης
της MERCOSUR και επι΄σης ενδεχοµε΄νως αρνητικε΄ς συνε΄πειες για
τις τρι΄τες χω΄ρες, γι΄νεται ακο΄µη πιο επιτακτικη΄ απο΄ την απο΄φαση
της κυβε΄ρνησης της Αργεντινη΄ς να αυξη΄σει προσωρινα΄ κατα΄ 35%
τους τελωνειακου΄ς δασµου΄ς για τα καταναλωτικα΄ αγαθα΄ και να
µειω΄σει σε 0% τους δασµου΄ς που ισχυ΄ουν για τα κεφαλαιουχικα΄
αγαθα΄, για τα προϊο΄ντα που προε΄ρχονται απο΄ χω΄ρες εκτο΄ς
MERCOSUR ως τµη΄µα του προγρα΄µµατος προσαρµογη΄ς που
α΄ρχισε να εφαρµο΄ζεται απο΄ τις αρχε΄ς του Μαρτι΄ου 2001.
Μολονο΄τι η αξιολο΄γηση των συνεπειω΄ν αυτου΄ του µε΄τρου — που
πλη΄ττει τους κοινου΄ς εξωτερικου΄ς δασµου΄ς της MERCOSUR —
για τις ευρωπαϊκε΄ς εξαγωγε΄ς θα εξαρτηθει΄ απο΄ µια πιο λεπτοµερη΄
εξε΄ταση των επιπτω΄σεω΄ν του στους δια΄φορους τοµει΄ς, ωστο΄σο η
απο΄φαση τονι΄ζει τη σηµασι΄α που ΄εχει για την ΕΕ το να βασιστου΄ν
οι οικονοµικε΄ς σχε΄σεις µε την MERCOSUR σε αµοιβαι΄ες και
υποχρεωτικε΄ς δεσµευ΄σεις.

5. H κοινωνικη΄ δια΄σταση και η συµµετοχη΄ της κοινωνι΄ας
΄ν
των πολιτω

5.1.
Η εµβα΄θυνση των σχε΄σεων µε τη MERCOSUR και τη Χιλη΄
θα πρε΄πει να αποτελε΄σει στο΄χο µεγα΄λης στρατηγικη΄ς σηµασι΄ας για
την εξωτερικη΄ πολιτικη΄ της ΕΕ καθω΄ς και προτεραιο΄τητα για τις
σχε΄σεις της µε τη Λατινικη΄ Αµερικη΄. Οι υπο΄ εξε΄λιξη διαπραγµατευ΄σεις παρε΄χουν την ευκαιρι΄α στην ΕΕ να αποδει΄ξει τη βου΄ληση για
στενε΄ς σχε΄σεις µε µια περιοχη΄ µε την οποι΄α ΄εχει βαθιε΄ς ιστορικε΄ς
και πολιτιστικε΄ς διασυνδε΄σεις, ο΄πως επι΄σης να εµβαθυ΄νει τη
συνεργασι΄α, που ει΄ναι αµοιβαι΄ου οφε΄λους, µε µια απο΄ τις πιο
σηµαντικε΄ς περιοχε΄ς του κο΄σµου. Ο πολυπεριφερειακο΄ς χαρακτη΄ρας των διαπραγµατευ΄σεων µε τη MERCOSUR, δεδοµε΄νου ο΄τι
προ΄κειται για διαπραγµατευ΄σεις µεταξυ΄ δυ΄ο οργανισµω΄ν ολοκλη΄ρωσης, και η ολοκληρωτικη΄ φυ΄ση των διαδικασιω΄ν συ΄νδεσης που
προωθου΄νται µε τη MERCOSUR και τη Χιλη΄ ει΄ναι στοιχει΄α που
υποδεικνυ΄ουν ΄ενα νε΄ο τυ΄πο σχε΄σεων µεταξυ΄ περιοχω΄ν, που
µπορει΄ να χρησιµευ΄σει ως προ΄τυπο σε ΄ενα ολοε΄να και πιο
παγκοσµιοποιηµε΄νο και αλληλεξαρτω΄µενο κο΄σµο.

5.2.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι το΄σο η σηµερινη΄ φα΄ση προω΄θησης
στενω΄ν σχε΄σεων µε τη MERCOSUR και τη Χιλη΄ ο΄σο και οι
µελλοντικε΄ς συµφωνι΄ες συ΄νδεσης µε τη MERCOSUR και τη Χιλη΄
αποτελου΄ν ευκαιρι΄α πρω΄της τα΄ξεως για να τεθου΄ν σε εφαρµογη΄ οι

(1) COM(2000) 670 της 31.10.2000.
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διατα΄ξεις της ευρωπαϊκη΄ς κοινωνικη΄ς ατζε΄ντας που υιοθετη΄θηκε
απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Νι΄καιας (7 και 9 ∆εκεµβρι΄ου
2000) και στην οποι΄α υποδεικνυ΄εται η ενι΄σχυση της κοινωνικη΄ς
δια΄στασης των εξωτερικω΄ν σχε΄σεων της ΕΕ. Στα πλαι΄σια αυτα΄, η
ΕΕ µπορει΄ να προσφε΄ρει σηµαντικη΄ συµβολη΄ στην ανα΄πτυξη της
κοινωνικη΄ς δια΄στασης της περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωσης στον Νο΄τιο
Κω΄νο, ειδικο΄τερα σε σχε΄ση µε την εφαρµογη΄ των αρχω΄ν που
περιε΄χονται στην κοινωνικοεργασιακη΄ δη΄λωση της MERCOSUR
που υιοθετη΄θηκε το 1998. Σχετικα΄, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για την πρωτοβουλι΄α υποστη΄ριξης ενο΄ς σχεδι΄ου
συνεργασι΄ας που αποβλε΄πει στην ενι΄σχυση της κοινωνικο-εργασιακη΄ς δια΄στασης της MERCOSUR που θα τεθει΄ σε εφαρµογη΄ στα
πλαι΄σια της διαπεριφερειακη΄ς συµφωνι΄ας-πλαι΄σιο συνεργασι΄ας µε
τη MERCOSUR.

5.3.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την πλη΄ρη συµφωνι΄α της µε τον ορισµο΄
που δι΄δεται στην ανακοι΄νωση της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς προς το
Συµβου΄λιο και το ΕΚ σχετικα΄ µε τη συνε΄χεια της συνα΄ντησης
κορυφη΄ς µεταξυ΄ της ΕΕ και της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς και της
Καραϊβικη΄ς µε την ΄εννοια ο΄τι η υποστη΄ριξη στις πιο αδυ΄ναµες
οµα΄δες της κοινωνι΄ας και η καταπολε΄µηση της φτω΄χειας θα πρε΄πει
να αποτελε΄σουν µε΄γιστη προτεραιο΄τητα στη συνεργασι΄α µε τη
MERCOSUR και τη Χιλη΄. Σχετικα΄ µε αυτο΄ διαπιστω΄νει την πλη΄ρη
συ΄µπτωση µεταξυ΄ των στο΄χων της ΕΕ και της MERCOSUR και της
Χιλη΄ς, ο΄πως αυτοι΄ ΄εχουν εκφρασθει΄, για παρα΄δειγµα στη Χα΄ρτα
του Buenos Aires για την Κοινωνικη΄ ∆ε΄σµευση στη MERCOSUR,
Βολιβι΄α και Χιλη΄, που υιοθετη΄θηκε απο΄ τους προε΄δρους των ΄εξι
χωρω΄ν στις 30 Ιουνι΄ου 2000, και στην οποι΄α αναγνωρι΄ζεται η
πρωταρχικη΄ ευθυ΄νη του κρα΄τους στην κατα΄ρτιση πολιτικω΄ν που
αποβλε΄πουν στην καταπολε΄µηση της φτω΄χειας και στην υποστη΄ριξη των δρα΄σεων της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν που κατευθυ΄νονται
προς το στο΄χο αυτο΄. Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, σε σχε΄ση µε τη µει΄ωση
των ευρωπαϊκω΄ν πο΄ρων που προορι΄ζονται για τη συνεργασι΄α µε τη
MERCOSUR και τη Χιλη΄ τα τελευται΄α χρο΄νια, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει
την αναγκαιο΄τητα να ανακτη΄σει η δε΄σµευση της ΕΕ στα πλαι΄σια
αυτα΄ τουλα΄χιστον το επι΄πεδο των πιστω΄σεων που δι΄δονταν
την περι΄οδο των πιο υψηλω
΄ ν ποσω΄ν προκειµε΄νου να υπα΄ρξει
αποτελεσµατικη΄ συµβολη΄ στη µει΄ωση της φτω΄χειας στις χω
΄ ρες
αυτε΄ς.

5.4.
Η ΟΚΕ δε΄χεται µε ικανοποι΄ηση την Προεδρικη΄ ∆η΄λωση
Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των των Καταναλωτω΄ν της MERCOSUR
που εγκρι΄θηκε στις 15 ∆εκεµβρι΄ου 2000 και µε την οποι΄α τα
κρα΄τη δεσµευ΄ονται σε µια σειρα΄ θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των ο΄πως
ει΄ναι το δικαι΄ωµα στην αποτελεσµατικη΄ προστασι΄α της ζωη΄ς, της
υγει΄ας, και της ασφα΄λειας του καταναλωτη΄ και του περιβα΄λλοντος·
την παροχη΄ δηµο΄σιων και ιδιωτικω΄ν υπηρεσιω΄ν και προϊο΄ντων σε
κατα΄λληλες και ασφαλει΄ς συνθη΄κες· και την διευκο΄λυνση της
προ΄σβασης στα δικαστικα΄ και διοικητικα΄ ο΄ργανα για την προστασι΄α
των ατοµικω΄ν και συλλογικω΄ν συµφερο΄ντων των καταναλωτω΄ν. Η
∆η΄λωση αυτη΄ αποτελει΄ σηµαντικη΄ προ΄οδο προς την κατευ΄θυνση
της προσε΄γγισης της περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωσης στα συµφε΄ροντα
΄ ν, βρι΄σκεται σε πλη΄ρη συµφωνι΄α µε
για τις ανησυχι΄ες των πολιτω
τις προσπα΄θειες που προωθου΄νται απο΄ την ΕΕ προκειµε΄νου να γι΄νει
συµβατη΄ η ολοκλη΄ρωση των αγορω΄ν µε την προστασι΄α των
καταναλωτω΄ν και παρε΄χει νε΄ες ευκαιρι΄ες περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας.
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5.5.
Θεωρω΄ντας ο΄τι ο τελικο΄ς στο΄χος της φιλελευθεροποι΄ησης
του εµπορι΄ου και του ανοι΄γµατος των αγορω΄ν θα πρε΄πει να ει΄ναι
η ενι΄σχυση της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ανα΄πτυξης, η ΟΚΕ
υποδεικνυ΄ει να αναφε΄ρονται ρητα΄ οι µελλοντικε΄ς συµφωνι΄ες
συ΄νδεσης µε τη MERCOSUR και τη Χιλη΄ στους θεµελιω΄δεις
κανο΄νες εργασι΄ας που περιλαµβα΄νονται στη δη΄λωση αρχω΄ν της
∆ιεθνου΄ς Οργα΄νωσης Εργασι΄ας (∆ΟΕ) του 1998, ως τµη΄µα του
σω΄µατος των αρχω΄ν στις οποι΄ες θα βασισθου΄ν οι νε΄ες συµφωνι΄ες,
απο΄ κοινου΄ µε τα υπο΄λοιπα θεµελιω΄δη ανθρω΄πινα δικαιω΄µατα και
την προσχω΄ρηση στις αρχε΄ς της δηµοκρατι΄ας και του κρα΄τους
δικαι΄ου. Η ενσωµα΄τωση των αρχω΄ν αυτω΄ν θα αποτελε΄σει σηµαντικη΄
συµβολη΄ στην πρακτικη΄ υλοποι΄ηση της προτεραιο΄τητας που η
ανακοι΄νωση της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο και το
ΕΚ, για τη συνε΄χεια της Πρω΄της Συνα΄ντησης Κορυφη΄ς που
πραγµατοποιη΄θηκε µεταξυ΄ Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς, Καραϊβικη΄ς και
ΕΕ, αναγνωρι΄σει την προω΄θηση και την προστασι΄α των δικαιωµα΄των
του ανθρω΄που, συµπεριλαµβανοµε΄νων των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν δικαιωµα΄των.

5.6.
Η ενεργο΄ς συµµετοχη΄ των διαφο΄ρων παραγο΄ντων της
κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν ει΄ναι θεµελιω΄δης για να επιτευχθει΄ η µο΄νιµη
ενι΄σχυση των σχε΄σεων µεταξυ΄ της ΕΕ και της MERCOSUR και της
Χιλη΄ς, προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ ο΄τι οι µελλοντικε΄ς συµφωνι΄ες
συ΄νδεσης θα θεµελιω΄νονται σε πα΄γιες σχε΄σεις µεταξυ΄ των κοινωνιω΄ν
των δυ΄ο περιφερειω΄ν. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για
την προ΄σφατη αναγνω΄ριση της σηµασι΄ας που ΄εχει η συµµετοχη΄
των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν παραγο΄ντων, ο΄πως επι΄σης α΄λλων
τοµε΄ων της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν, στα δια΄φορα
Φο΄ρουµ συνεργασι΄ας και στο διαπεριφερειακο΄ δια΄λογο, και
ειδικο΄τερα στις ακο΄λουθες εκφρα΄σεις του διαλο΄γου αυτου΄:

—

Η δη΄λωση της συνεδρι΄ασης των Υπουργω΄ν Εξωτερικω΄ν
Σχε΄σεων της ΕΕ και τη Οµα΄δας του Ρι΄ο, που πραγµατοποιη΄θηκε στις 23 Μαρτι΄ου 2001 στο Σαντια΄γκο της Χιλη΄ς,
το΄νισε τη σηµασι΄α της προω΄θησης και εντατικοποι΄ησης των
συναλλαγω΄ν και της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ της κοινωνι΄ας των
πολιτω΄ν των δυ΄ο περιοχω΄ν.

—

Το ανακοινωθε΄ν της συνεδρι΄ασης των Υπουργω΄ν Εξωτερικω΄ν
Σχε΄σεων της ΕΕ και της MERCOSUR, Χιλη΄ς και Βολιβι΄ας,
που πραγµατοποιη΄θηκε στη Vilamoura το Φεβρουα΄ριο του
2000, και στην οποι΄α τονι΄ζεται η σηµασι΄α της συµβολη΄ς των
νε΄ων παραγο΄ντων, εται΄ρων και πο΄ρων της κοινωνι΄ας των
πολιτω΄ν καθω΄ς και η σηµασι΄α της ενι΄σχυσης των αµοιβαι΄ων
συναλλαγω΄ν και της συνεργασι΄ας της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν
των δυ΄ο περιοχω΄ν.

—

Η προ΄ταση της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς, στην ανακοι΄νωση΄ της
για τη συνε΄χεια της δια΄σκεψης κορυφη΄ς µεταξυ΄ της ΕΕ και
της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς και της Καραϊβικη΄ς, να αποτελε΄σει η
ενι΄σχυση του διαλο΄γου και της συνεργασι΄ας µε την κοινωνι΄α
των πολιτω΄ν και τους οικονοµικου΄ς παρα΄γοντες προτεραιο΄τητα στις σχε΄σεις µε τη MERCOSUR και τη Χιλη΄.

17.9.2001

—

Η εκδη΄λωση εκ µε΄ρους της τελευται΄ας συνα΄ντησης κορυφη΄ς
των Προε΄δρων της MERCOSUR, της Βολιβι΄ας και της Χιλη΄ς,
που πραγµατοποιη΄θηκε στις 14 και 15 ∆εκεµβρι΄ου 2000,
της σηµασι΄ας που αποδι΄δεται στη συµµετοχη΄ της κοινωνι΄ας
των πολιτω΄ν στη διαδικασι΄α ολοκλη΄ρωσης, τονι΄ζοντας ως
προς αυτο΄, τον ρο΄λο του FCES.

—

Η υπο΄δειξη του ΕΚ, στα αντι΄στοιχα ψηφι΄σµατα που υιοθετη΄θηκαν την 1η Μαρτι΄ου 2001, ο΄τι οι µελλοντικε΄ς συµφωνι΄ες
συ΄νδεσης θα πρε΄πει να επιτρε΄ψουν τη διαρθρωµε΄νη συµµετοχη΄ της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν στον πολιτικο΄ δια΄λογο, που
θα περιλαµβα΄νει την οργα΄νωση τακτικω΄ν διασκε΄ψεων µε τους
εκπροσω΄πους της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν της
ΕΕ, της MERCOSUR και της Χιλη΄ς, και τη συµµετοχη΄
τους ως παρατηρητε΄ς στις υπουργικε΄ς διασκε΄ψεις και α΄λλα
φο΄ρουµ διαλο΄γου και διαπεριφερειακη΄ς συνεργασι΄ας.

5.7.
Για να ΄εχουν αι΄σιο πε΄ρας οι υπο΄ εξε΄λιξη διαπραγµατευ΄σεις
µεταξυ΄ της ΕΕ, της MERCOSUR και της Χιλη΄ς, ει΄ναι απαραι΄τητο
να διατηρηθει΄ ΄ενα υψηλο΄ επι΄πεδο ενηµε΄ρωσης για την εξε΄λιξη΄
τους, ενηµε΄ρωση που απευθυ΄νεται γενικο΄τερα στην κοινωνι΄α των
πολιτω΄ν και ειδικο΄τερα στις οργανω΄σεις που εκπροσωπου΄ν τα
συµφε΄ροντα ο΄σων κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο θα επηρεασθου΄ν απο΄ τις
αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται στα πλαι΄σια΄ τους. Η µεγαλυ΄τερη
δυνατη΄ διαφα΄νεια και η υ΄παρξη κατα΄λληλων µηχανισµω΄ν για τη
διοχε΄τευση των προσδοκιω΄ν και των υποδει΄ξεων των διαφο΄ρων
τοµε΄ων της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν θα πρε΄πει να
θεωρηθου΄ν ως αποφασιστικοι΄ παρα΄γοντες για την ενι΄σχυση της
νοµιµο΄τητας, της διαπραγµατευτικη΄ς διαδικασι΄ας και τη βελτι΄ωση
της κοινωνικη΄ς υποστη΄ριξης στους στο΄χους που επιδιω΄κονται µε
τις διαπραγµατευ΄σεις αυτε΄ς.
5.8.
Με την ΄εννοια αυτη΄ η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της
για τη συµφωνι΄α, που υιοθετη΄θηκε στην τελευται΄α υπουργικη΄
συνεδρι΄αση µεταξυ΄ της ΕΕ, της MERCOSUR, της Βολιβι΄ας και της
Χιλη΄ς στο Σαντια΄γκο της Χιλη΄ς στις 23 Μαρτι΄ου 2001, να
ενισχυθου΄ν οι τακτικε΄ς συναντη΄σεις µε εκπροσω΄πους και απο΄ τις
δυ΄ο πλευρε΄ς της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν, που θα αποβλε΄πει στη
διευκο΄λυνση των αµοιβαι΄ων συναλλαγω΄ν και τη συνεργασι΄α των
δυ΄ο πλευρω΄ν, ενηµερω΄νοντας ταυτο΄χρονα για την εξε΄λιξη των
διαπραγµατευ΄σεων ο΄πως και για την υποδοχη΄ των υποδει΄ξεω΄ν τους
σχετικα΄ µε την ανα΄πτυξη΄ τους. Με τον ΄διο
ι
τρο΄πο η ΟΚΕ
εκφρα΄ζει την επιθυµι΄α της να τεθου΄ν σε εφαρµογη΄ συγκεκριµε΄νες
πρωτοβουλι΄ες βα΄σει αυτη΄ς της συµφωνι΄ας. Επι΄σης, η ΟΚΕ δε΄χεται
θετικα΄ το ενδιαφε΄ρον που ΄εχει επιδειχθει΄ απο΄ την Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄ για τη συ΄νδεση της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν
στη διαδικασι΄α διαπραγµατευ΄σεων µε τη MERCOSUR και τη
Χιλη΄, ο΄πως εκφρα΄σθηκε στη δια΄σκεψη που οργανω΄θηκε απο΄ την
Επιτροπη΄ στις 12 Οκτωβρι΄ου 2000 και στην οποι΄α συµµετει΄χε ΄ενα
ευρυ΄τατο φα΄σµα εκπροσω΄πων της ευρωπαϊκη΄ς κοινωνι΄ας των
πολιτω΄ν, και εκφρα΄σθηκε η ελπι΄δα στο µε΄λλον και µε τακτικο΄
τρο΄πο να προωθηθου΄ν πρωτοβουλι΄ες αυτου΄ του τυ΄που. Προς την
΄δια
΄ νει την υποστη΄ριξη΄ της στην παγι΄ωση
ι κατευ΄θυνση η ΟΚΕ δηλω
των δραστηριοτη΄των του MEBF υπε΄ρ της προσε΄γγισης µε τη
MERCOSUR, και την ικανοποι΄ηση΄ της για την πραγµατοποι΄ηση
της πρω΄της εργοδοτικη΄ς δια΄σκεψης κορυφη΄ς µεταξυ΄ της ΕΕ, της
Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς και της Καραϊβικη΄ς που πραγµατοποιη΄θηκε
στη Μαδρι΄τη στις 20 και 21 Νοεµβρι΄ου 2000, και η οποι΄α
επιβεβαι΄ωσε το θετικο΄ ρο΄λο που η εργοδοτικη΄ συνεργασι΄α µπορει΄
να ΄εχει για τη διευκο΄λυνση των διαπεριφερειακω΄ν διαπραγµατευ΄σεων. Ει΄ναι αναγκαι΄ο να διευκολυνθου΄ν παρο΄µοιες πρωτοβουλι΄ες,
συνε΄χειας και υποστη΄ριξης των υπο΄ εξε΄λιξη διαπραγµατευτικω΄ν
διαδικασιω΄ν που προωθου΄νται και απο΄ α΄λλους τοµει΄ς (εργαζο΄µενους, καταναλωτε΄ς, γεωργου΄ς) που εκπροσωπου΄ν οικονοµικα΄ και
κοινωνικα΄ συµφε΄ροντα.
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5.9.
Οι µελλοντικε΄ς συµφωνι΄ες συ΄νδεσης µε τη MERCOSUR
και τη Χιλη΄ θα πρε΄πει να διευκολυ΄νουν τη συνεργασι΄α και τις
α΄µεσες επαφε΄ς µεταξυ΄ των παραγο΄ντων της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν
και να τους διασφαλι΄σουν µια κεντρικη΄ θε΄ση στο συ΄νολο των
διαπεριφερειακω΄ν σχε΄σεων. Εκτο΄ς απο΄ τη συγκρο΄τηση µιας ΜΣΕ
που ΄εχει η΄δη εγκριθει΄ στα πλαι΄σια της θεσµικη΄ς δια΄ρθρωσης των
συµφωνιω΄ν, οι αντιπροσωπευτικε΄ς οργανω΄σεις των κοινωνικω΄ν
συµφερο΄ντων θα πρε΄πει να αναλα΄βουν κεντρικο΄ και δραστη΄ριο
ρο΄λο, ο΄σον αφορα΄ την εκτε΄λεση των διαφο΄ρων προγραµµα΄των και
δρα΄σεων συνεργασι΄ας, συµβα΄λλοντας στις αρχε΄ς της οικονοµικη΄ς

C 260/77

και κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς και ανταποκρινο΄µενες στην αναγκαιο΄τητα
µει΄ωσης των ανισορροπιω΄ν µεταξυ΄ των κοινωνικω΄ν τοµε΄ων και των
περιφερειω΄ν. Επι΄σης, θα πρε΄πει να θεωρηθει΄πρωταρχικη΄ η ενι΄σχυση
των δραστηριοτη΄των που πραγµατοποιου΄νται κατευθει΄αν απο΄
τους οικονοµικου΄ς και κοινωνικου΄ς παρα΄γοντες, µε στο΄χο τη
διευκο΄λυνση µιας πιο α΄µεσης συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των οργανω΄σεων
που εκπροσωπου΄ν οι πολι΄τες της ΕΕ, της MERCOSUR και της
Χιλη΄ς, καθιστω΄ντας ΄ετσι τους πολι΄τες πραγµατικου΄ς πρωταγωνιστε΄ς των νε΄ων σχε΄σεων συ΄νδεσης.

Βρυξε΄λλες, 12 Ιουλι΄ου 2001.
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΄λουθη τροπολογι΄α, που ΄ελαβε τουλα΄χιστον το 1/4 των ψη΄φων που εκφρα΄στηκαν, απορρι΄φθηκε κατα΄ την πορει΄α των
συζητη΄σεων.

Σηµει΄ο 4.7
Να αντικατασταθει΄ απο΄ τα εξη΄ς:
«Οι χω΄ρες της MERCOSUR ει΄ναι παραγωγοι΄ γεωργικω΄ν προϊο΄ντων τροπικω΄ν και ευ΄κρατων κλιµα΄των. Το 1999, ΄εγιναν ο
τρι΄τος προµηθευτη΄ς της ΕΕ για τα ευρωπαϊκα΄ γεωργικα΄ προϊο΄ντα ευ΄κρατων ζωνω΄ν (12 % των εισαγωγω΄ν προε΄ρχονται απο΄
τη MERCOSUR και τη Χιλη΄). Οι εν λο΄γω εισαγωγε΄ς επικεντρω΄νονται σε προϊο΄ντα που καλυ΄πτονται λι΄γο η΄ καθο΄λου απο΄
προστατευτικα΄ µε΄τρα (οπωρολαχανικα΄ και ελαιου΄χοι σπο΄ροι). Εντου΄τοις, οι δει΄κτες παραγωγικο΄τητας που µπορου΄ν να
αναπτυ΄σσουν ακο΄µη οι γεωργοι΄ των χωρω΄ν MERCOSUR αφορου΄ν α΄λλες παραγωγε΄ς της ΕΕ οι οποι΄ες υπο΄κεινται σε ΄εντονο
ανταγωνισµο΄:
—

το βο΄ειο κρε΄ας που αντιµετωπι΄ζει την κρι΄ση εµπιστοσυ΄νης του καταναλωτη΄,

—

τα πουλερικα΄ που αντιµετωπι΄ζουν ΄εντονο ανταγωνισµο΄ στις διεθνει΄ς αγορε΄ς,

—

τα ελαιοπρωτεϊνου΄χα που χρεια΄ζεται να αναπτυχθου΄ν σε ΄ενα πλαι΄σιο ευρωπαϊκη΄ς εξα΄ρτησης ΄εναντι των φυτικω΄ν
πρωτεϊνω΄ν.

Εξα΄λλου, τα ενδεχο΄µενα κε΄ρδη απο΄ την εξαγωγη΄ για την ευρωπαϊκη΄ γεωργι΄α και τον αγροβιοµηχανικο΄ τοµε΄α της φαι΄νεται
πως ει΄ναι πολυ΄ περιορισµε΄να στο µε΄τρο που ο τοµε΄ας αυτο΄ς βρι΄σκεται σε πλη΄ρη ανα΄πτυξη στις χω΄ρες της MERCOSUR. Για
το λο΄γο αυτο΄, το γεωργικο΄ κεφα΄λαιο των σχε΄σεων ΕΕ-MERCOSUR ει΄ναι ευαι΄σθητο για την ευρωπαϊκη΄ γεωργι΄α.Επιπλε΄ον, η
λειτουργι΄α και η διαχει΄ριση της αγορα΄ς της MERCOSUR ει΄ναι πολυ΄ διαφορετικε΄ς απο΄ την κατα΄σταση που υφι΄σταται στα
πλαι΄σια της ενιαι΄ας ευρωπαϊκη΄ς αγορα΄ς και της προσδοκι΄ας των καταναλωτω΄ν ο΄σον αφορα΄ την ανιχνευσιµο΄τητα των
προϊο΄ντων καθο΄λη την αλυσι΄δα και τον εντοπισµο΄ της ποιο΄τητας.Τε΄λος, οι διαδοχικε΄ς µεταρρυθµι΄σεις της ΚΓΠ και η τη΄ρηση
των δεσµευ΄σεων που αναλη΄φθηκαν κατα΄ το Γυ΄ρο της Ουρουγουα΄ης επε΄τρεψαν τη σηµαντικη΄ και τακτικη΄ µει΄ωση των
γεωργικω΄ν επιδοτη΄σεων της ΕΕ. Η εν λο΄γω εξε΄λιξη ΄ερχεται σε αντι΄θεση κυρι΄ως µε την αυ΄ξηση των ενισχυ΄σεων που παρε΄χονται
απο΄ τις ΗΠΑ και την αυ΄ξηση των πιστωτικω΄ν εγγυη΄σεων κατα΄ την εξαγωγη΄ που παρε΄χονται στη γεωργι΄α των χωρω΄ν αυτω΄ν,
µε΄τρα που δεν υπο΄κεινται σε πολυµερη΄ ΄ελεγχο. Η ΚΓΠ οφει΄λει εξι΄σου να αντιµετωπι΄σει προθεσµι΄ες και διακυβευ΄µατα που
συνδε΄ονται µε την επιτυχι΄α της διευ΄ρυνσης της ΕΕ και τα µελη΄µατα υγει΄ας. Οι συζητη΄σεις µε τις χω΄ρες MERCOSUR, που
εντα΄σσονται σε µια ευρυ΄τερη διεργασι΄α στην οποι΄α λαµβα΄νονται εξι΄σου υπο΄ψη οι κοινωνικε΄ς πτυχε΄ς και τα δικαιω΄µατα του
ανθρω΄που, πρε΄πει να λα΄βουν υπο΄ψη και α΄λλες πτυχε΄ς εκτο΄ς των εµπορικω΄ν (υγει΄α, συνθη΄κες παραγωγη΄ς, καλη΄ µεταχει΄ριση
των ζω΄ων) και να αναγνωρι΄σει το γεωργικο΄ και τροφικο΄ προ΄τυπο της Ευρω΄πης. Για το λο΄γο αυτο΄, η ανα΄πτυξη των γεωργικω΄ν
εµπορικω΄ν σχε΄σεων µεταξυ΄ ΕΕ και MERCOSUR δεν πρε΄πει να περιορι΄ζονται στην προβληµατικη΄ και µο΄νο της προ΄σβασης
στην αγορα΄.»
Αιτιολογι΄α
Η ευρωπαϊκη΄ γεωργι΄α αντιµετωπι΄ζει α΄µεσο ανταγωνισµο΄ απο΄ τα γεωργικα΄ προϊο΄ντα των χωρω΄ν της MERCOSUR που δεν
υπο΄κεινται στους ΄διους
ι
περιορισµου΄ς παραγωγη΄ς ο΄σον αφορα΄ την υγειονοµι΄α, το περιβα΄λλον και την καλη΄ µεταχει΄ριση των
ζω΄ων. Στο µε΄τρο που οι σχε΄σεις µε τη MERCOSUR δεν αφορου΄ν µο΄νο τις εµπορικε΄ς πτυχε΄ς, οι γεωργικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις
δεν πρε΄πει να περιορι΄ζονται µο΄νο στους εµπορικου΄ς ο΄ρους.
Αποτελε΄σµατα ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 19, ψη΄φοι κατα΄: 43 κατα΄ αποχε΄ς: 11.
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΄ πινα δικαιω
΄ µατα στην
Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Τα ανθρω
εργασι΄α»
(2001/C 260/14)
Κατα΄ τη συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της της 30η΄ς Νοεµβρι΄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 ανωτε΄ρω θε΄µα.
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 4, και το α΄ρθρο 19, παρα΄γραφος 1, του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄ της, η
ΟΚΕ αποφα΄σισε να συγκροτη΄σει υποεπιτροπη΄ στην οποι΄α ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν.
Η υποεπιτροπη΄ υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ της στις 11 Ιουνι΄ου 2001 (εισηγητη΄ς: ο κ. Putzhammer,
συνεισηγητη΄ς: ο κ. Gafo Fernandez).
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της της 12ης και 13ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 12ης Ιουλι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση µε 120 ψη΄φους υπε΄ρ, 10 ψη΄φους
κατα΄ και 23 αποχε΄ς.
1. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
1.1.
Στις 18 Οκτωβρι΄ου 2000, ο Επι΄τροπος κ. Lamy ζη΄τησε
απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να προβει΄ στην
κατα΄ρτιση διερευνητικη΄ς γνωµοδο΄τησης µε θε΄µα «Τα ανθρω΄πινα
δικαιω΄µατα στο χω΄ρο εργασι΄ας».

2. Ο στο΄χος της γνωµοδο΄τησης
2.1.
Κυ΄ριος στο΄χος της γνωµοδο΄τησης ει΄ναι να διευκρινιστει΄ η
α΄ποψη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για το θε΄µα
«Εµπο΄ριο και κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη» υ΄στερα απο΄ διαβουλευ΄σεις µε
την οργανωµε΄νη κοινωνι΄α των πολιτω΄ν, καθω΄ς και να ενταχθει΄ η
α΄ποψη αυτη΄ στη διαπραγµατευτικη΄ θε΄ση της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.
Η ΟΚΕ ΄εχει η΄δη ασχοληθει΄ µε το θε΄µα αυτο΄ σε δια΄φορες
παλαιο΄τερες γνωµοδοτη΄σεις.
2.2.
Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, αφου΄ αναλυθου΄ν οι πολυ΄πλοκες
σχε΄σεις που υφι΄στανται µεταξυ΄ του εµπορι΄ου και της κοινωνικη΄ς
ανα΄πτυξης, καθω΄ς και µεταξυ΄ του εµπορι΄ου και της καταπολε΄µησης
της φτω΄χιας, θα καταστει΄ δυνατο΄ να χαραχθει΄ µι΄α γενικη΄ στρατηγικη΄ και να διευκρινισθει΄ ο΄τι οι βασικοι΄ κανο΄νες εργασι΄ας δεν
ει΄ναι — και δεν θα πρε΄πει οι αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες να θεωρη΄σουν
ο΄τι ει΄ναι — µι΄α λανθα΄νουσα πολιτικη΄ προστατευτισµου΄ που
ασκει΄ται απο΄ τις βιοµηχανικε΄ς χω΄ρες.
2.3.
Επι΄σης θα ΄εχει ιδιαι΄τερο ενδιαφε΄ρον να εξεταστου΄ν οι
σχε΄σεις µεταξυ΄ των κοινωνικω΄ν προτυ΄πων και της ροη΄ς του
εµπορι΄ου, καθω΄ς και η αλληλεπι΄δραση µεταξυ΄ οικονοµικη΄ς
ανα΄πτυξης και βελτι΄ωσης των συνθηκω΄ν εργασι΄ας.

3. Θε΄µατα που εξετα΄ζονται στη γνωµοδο΄τηση
3.1.

Επισκο΄πηση της κατα΄στασης:

Το διεθνε΄ς εµπο΄ριο ΄εχει ανα΄γκη απο΄ διεθνει΄ς κανο΄νες. Στους
κανο΄νες αυτου΄ς υπα΄γονται και τα θεµελιω΄δη δικαιω΄µατα των

εργαζοµε΄νων. Επιπλε΄ον, οι εκτεταµε΄νες επιπτω΄σεις της παγκοσµιοποι΄ησης στον τοµε΄α της εργασι΄ας ο΄ξυναν τη συζη΄τηση σχετικα΄ µε
τα θεµελιω΄δη δικαιω΄µατα των εργαζοµε΄νων.
3.1.1. Απο΄ το ∆ευ΄τερο Παγκο΄σµιο Πο΄λεµο και µετα΄, η συ΄νδεση
του εµπορι΄ου µε την κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη αποτε΄λεσε σηµαντικη΄
πτυχη΄ των διεθνω΄ν σχε΄σεων, γεγονο΄ς το οποι΄ο θεµελιω΄θηκε,
εξα΄λλου, και ως βασικη΄ αρχη΄ του Χα΄ρτη της Αβα΄νας της ∆ιεθνου΄ς
Οργα΄νωσης Εµπορι΄ου. Ωστο΄σο, η Γενικη΄ Συµφωνι΄α ∆ασµω΄ν και
Εµπορι΄ου του 1948 (ΓΣ∆Ε) ΄εδωσε κυρι΄ως ΄εµφαση στην ελευθε΄ρωση του εµπορι΄ου ως µε΄σου στη΄ριξης της ανα΄πτυξης και της
απασχο΄λησης.
3.1.2. Η ΟΚΕ τονι΄ζει τη σηµασι΄α που το ελευ΄θερο εµπο΄ριο ΄εχει
για την παγκο΄σµια οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη. Η οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη
αποτελει΄ τον θεµελιω΄δη συντελεστη΄ της ευηµερι΄ας δεδοµε΄νου
ο΄τι αυξα΄νει τον πλου΄το, δηµιουργει΄ θε΄σεις απασχο΄λησης και
επιτυγχα΄νει µει΄ωση της φτω΄χιας. Ει΄ναι ωστο΄σο απαραι΄τητο να
προβλεφθει΄ ΄ενα πλαι΄σιο για την ανα΄πτυξη το οποι΄ο να οδηγη΄σει
στην επι΄τευξη αυτω΄ν των στο΄χων. Ως προς το θε΄µα αυτο΄, η ΟΚΕ
επιβεβαιω΄νει τη σηµασι΄α µια΄ς αειφο΄ρου και κοινωνικα΄ υπευ΄θυνης
ανα΄πτυξης.
3.1.3. Τα στοιχει΄α του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου
καταδεικνυ΄ουν ο΄τι οι αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες (µε εξαι΄ρεση τις
χω΄ρες που βρι΄σκονται σε εµπο΄λεµη κατα΄σταση και τα πρω΄ην
κοµµουνιστικα΄ κρα΄τη), οι οποι΄ες συµµετε΄χουν στις ελευ΄θερες
συναλλαγε΄ς σε παγκο΄σµια κλι΄µακα, σηµει΄ωσαν ετη΄σια αυ΄ξηση των
εξαγωγω΄ν της τα΄ξης του 4,3 % κατα΄ µε΄σο ο΄ρο τη δεκαετι΄α του
'80 και της τα΄ξης του 6,4 % κατα΄ τη δεκαετι΄α του '90. Πρα΄γµατι,
το ποσοστο΄ των εξαγωγω΄ν στο ΑΕΠ των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν
΄εχει συνολικα΄ αυξηθει΄, η αυ΄ξηση ωστο΄σο αυτη΄ ΄εχει συγκεντρωθει΄
΄ ρες (τρεις της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς και δε΄κα
αποκλειστικα΄ σε 13 χω
στην Ανατολικη΄ και Νοτιοανατολικη΄ Ασι΄α), οι οποι΄ες απο΄ πλευρα΄ς
οικονοµικη΄ς ευρωστι΄ας και επιπε΄δου ανα΄πτυξης βρι΄σκονται πλε΄ον
πλησιε΄στερα στις ανεπτυγµε΄νες βιοµηχανικε΄ς χω΄ρες. Στις α΄λλες δε
αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες, οι εξαγωγε΄ς συνι΄στανται κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο
απο΄ πρω΄τες υ΄λες και ο΄χι απο΄ βιοµηχανικα΄ αγαθα΄. Αυτο΄ οφει΄λεται
µεταξυ΄ α΄λλων στο γεγονο΄ς ο΄τι οι αναπτυγµε΄νες χω΄ρες ελα΄χιστα
΄εχουν ανοι΄ξει τις αγορε΄ς τους σε γεωργικα΄ προϊο΄ντα προερχο΄µενα
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Η σηµασι΄α της εφαρµογη΄ς βασικω
΄ ν κανο΄νων εργασι΄ας
΄ ν της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς
ως κατευθυντη΄ριων αρχω
οργα΄νωσης

απο΄ τις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες, ενω΄ η µεταποιητικη΄ βιοµηχανι΄α
βρι΄σκεται αντιµε΄τωπη µε τεχνολογικε΄ς δυσκολι΄ες και τεχνικα΄
εµπο΄δια που δεν της επιτρε΄πουν να ει΄ναι ανταγωνιστικη΄ στις εν
λο΄γω αγορε΄ς.

3.2.

3.1.4. Απο΄ την ΄εκθεση της ∆ια΄σκεψης των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν
για το Εµπο΄ριο και την Ανα΄πτυξη (Unctad) του 1997 προκυ΄πτει
ο΄τι η προ΄σβαση στην αγορα΄ και η ελευθε΄ρωση του εµπορι΄ου δεν
οδηγου΄ν αυτο΄µατα σε αυ΄ξηση της ανα΄πτυξης στις αναπτυσσο΄µενες
χω΄ρες. Οι λο΄γοι ει΄ναι η µει΄ωση των τιµω΄ν των πρω΄των υλω΄ν, η
περιορισµε΄νη οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη των αναπτυγµε΄νων χωρω΄ν στη
δεκαετι΄α του ενενη΄ντα, καθω΄ς και η ακαµψι΄α των προγραµµα΄των
φορολογι΄ας και σταθεροποι΄ησης των τιµω΄ν στις αναπτυγµε΄νες
χω΄ρες, γεγονο΄ς που οδη΄γησε σε εξασθε΄νηση της εγχω΄ριας ζη΄τησης.

3.2.1. Πολλοι΄ ει΄ναι οι παρα΄γοντες που µπορου΄ν να οδηγη΄σουν
σε βελτι΄ωση της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς κατα΄στασης, ο΄πως
περιγρα΄φηκε στο προηγου΄µενο κεφα΄λαιο. Για παρα΄δειγµα, οι
βασικοι΄ κανο΄νες εργασι΄ας της ∆ΟΕ, που καθορι΄στηκαν σε διεθνη΄
κλι΄µακα το 1998, αποτελου΄ν ΄ενα σηµαντικο΄ µε΄σο δεδοµε΄νου ο΄τι:

3.1.5. Η υ΄παρξη αντικρουο΄µενων συµφερο΄ντων και διαφορετικω΄ν αντιλη΄ψεων δεν µπορει΄ να θε΄σει υπο΄ αµφισβη΄τηση το γεγονο΄ς
ο΄τι η παγκοσµιοποι΄ηση θα οδηγη΄σει, κανονικα΄, σε γενικη΄ βελτι΄ωση
της ποιο΄τητας διαβι΄ωσης. Ωστο΄σο, υπα΄ρχουν ενδει΄ξεις ο΄τι η
΄ νει πα΄ντοτε τους δει΄κτες ανα΄πτυοικονοµικη΄ ανα΄πτυξη δεν βελτιω
ξης (ο΄πως η φτω΄χια, το µορφωτικο΄ επι΄πεδο, το ποσοστο΄ βρεφικη΄ς
θνησιµο΄τητας, η γενικη΄ προ΄σβαση στην υγειονοµικη΄ περι΄θαλψη).
Η ενισχυµε΄νη ανα΄πτυξη εξακολουθει΄ να αποτελει΄ την κινητη΄ρια
δυ΄ναµη της βελτι΄ωσης της κατα΄στασης της απασχο΄λησης. Αλλα΄
ανα΄πτυξη δεν σηµαι΄νει αυτο΄µατα περισσο΄τερες θε΄σεις απασχο΄λησης και λιγο΄τερη φτω΄χια. Υπα΄ρχουν δια΄φορα ει΄δη ανα΄πτυξης. Εα΄ν
η ανα΄πτυξη οδηγει΄ — ο΄πως συµβαι΄νει στην Βραζιλι΄α, την
Κολοµβι΄α, την Κε΄νυα η΄ την Νο΄τιο Αφρικη΄ — σε µεγαλυ΄τερη
κοινωνικη΄ ανισο΄τητα απο΄ πλευρα΄ς αποδοχω΄ν και εισοδη΄µατος,
το΄τε η φτω΄χια µα΄λλον αυξα΄νεται και κατ' επε΄κταση τι΄θενται
εµπο΄δια στην ανα΄πτυξη (1).

3.1.6. Σε πολλα΄ µε΄ρη στον κο΄σµο δεν ΄εχει καταστει΄ δυνατο΄ να
µειωθει΄ σηµαντικα΄ η φτω΄χια η΄ το χα΄σµα, σε ο΄ρους ανα΄πτυξης και
ευηµερι΄ας, που χωρι΄ζει τις φτωχε΄ς απο΄ τις πλου΄σιες χω΄ρες.
Το 1960, το κατα΄ κεφαλη΄ν ακαθα΄ριστο εγχω΄ριο προϊο΄ν στις
20 πλουσιο΄τερες χω΄ρες του κο΄σµου η΄ταν 18 φορε΄ς υψηλο΄τερο
απο΄ αυτο΄ των 20 φτωχο΄τερων χωρω΄ν. Το 1995, το ΑΕΠ των
20 πλουσιοτε΄ρων χωρω΄ν η΄ταν πλε΄ον 37 φορε΄ς υψηλο΄τερο.
Ση΄µερα, σε περισσο΄τερες απο΄ 80 χω΄ρες στον κο΄σµο το πραγµατικο΄
κατα΄ κεφαλη΄ν εισο΄δηµα ει΄ναι χαµηλο΄τερο απο΄ ο΄τι η΄ταν πριν απο΄
10 χρο΄νια (1).

3.1.7. Συ΄µφωνα µε την ΄εκθεση της ∆ΟΕ για την απασχο΄ληση
΄ πων
στον κο΄σµο κατα΄ το 2000 (2), το ΄ενα τρι΄το των ανθρω
που ζητου΄ν εργασι΄α δεν ΄εχει απασχο΄ληση η΄ υποαπασχολει΄ται.
Περισσο΄τερα απο΄ 3 δισεκατοµµυ΄ρια α΄νθρωποι (δηλαδη΄ περι΄που ο
µισο΄ς πληθυσµο΄ς της γης) ζουν ση΄µερα µε λιγο΄τερο απο΄ 2 δολα΄ρια
ΗΠΑ την ηµε΄ρα.

(1) Werner Sengenberger, Globale Trends bei Arbeit, Beschöftigung
und Einkommen — Herausforderungen für die soziale
Entwicklung, ∆ΟΕ, Γενευ΄η, 2001.
(2) The World Employment Report: Life at Work in the Information
Economy, ∆ΟΕ, Γενευ΄η, 2001.

—

προωθου΄ν την ανα΄πτυξη µια΄ς κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας της
αγορα΄ς, της νοµικη΄ς βα΄σης της και των θεσµω΄ν της·

—

ενισχυ΄ουν την αναγνω΄ριση των ενω΄σεων εργοδοτω΄ν και των
συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων και, κατα΄ συνε΄πεια, συµβα΄λλουν στην οικοδο΄µηση µια΄ς κοινωνι΄ας πολιτω΄ν·

—

΄εχουν την τα΄ση να βελτιω΄νουν τη συνολικη΄ θε΄ση των
περιθωριοποιηµε΄νων οµα΄δων και την κοινωνικη΄ και οικονοµικη΄ τους κατα΄σταση (των εργαζοµε΄νων χωρι΄ς α΄δεια εργασι΄ας, των παιδιω΄ν, των γυναικω΄ν, της καταναγκαστικη΄ς
εργασι΄ας)·

—

΄εχουν θετικα΄ αποτελε΄σµατα στην κατανοµη΄ εργασι΄ας των
εργαζοµε΄νων γυναικω΄ν (στην επι΄σηµη οικονοµι΄α).

3.2.2. Το παγκο΄σµιο εµπο΄ριο θα πρε΄πει να ΄εχει θετικα΄ αποτελε΄σµατα για ο΄λους. Θα πρε΄πει να αποφευχθει΄ κα΄θε ει΄δους σκληρο΄ς
ανταγωνισµο΄ς µεταξυ΄ των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν ο οποι΄ος
στηρι΄ζεται στα συγκριτικα΄ πλεονεκτη΄µατα που βασι΄ζονται
αποκλειστικα΄ στους πολυ΄ χαµηλου΄ς µισθου΄ς και την εκµετα΄λλευση
των εργαζοµε΄νων. Σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις, οι χω΄ρες αυτε΄ς δεν
µπορου΄ν να συναγωνισθου΄ν τις βιοµηχανικε΄ς χω΄ρες σε ο΄,τι αφορα΄
την ποιο΄τητα της παραγωγη΄ς. Προκειµε΄νου να µπορε΄σουν οι
φτωχο΄τερες χω΄ρες να αποφυ΄γουν την παγι΄δα αυτη΄, θα πρε΄πει να
τεθου΄ν τα θεµε΄λια για µι΄α αυ΄ξηση της παραγωγικο΄τητας και
της ικανο΄τητας καινοτοµι΄ας, θεµε΄λια τα οποι΄α βασι΄ζονται στον
εργαζο΄µενο α΄νθρωπο. Η παραβι΄αση του δικαιω΄µατος του συνεταιρι΄ζεσθαι και των δικαιωµα΄των που απορρε΄ουν απο΄ συλλογικε΄ς
συµβα΄σεις εργασι΄ας, ο΄πως και η παιδικη΄ και η καταναγκαστικη΄
εργασι΄α, δεν αποτελου΄ν πραγµατικα΄ συγκριτικα΄ πλεονεκτη΄µατα
για τις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες.

Κατα΄ συνε΄πεια, οι α΄µεσες εξωτερικε΄ς επενδυ΄σεις (ΑΕΕ) ευνοου΄ν τις
δυναµικε΄ς αγορε΄ς που αναπτυ΄σσονται σε σταθερο΄ περιβα΄λλον.
Συ΄µφωνα µε τον ΟΟΣΑ, κατα΄ το 1998 το 55 % των ΑΕΕ (3) στις
αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες (µε εξαι΄ρεση ο΄µως την Κι΄να και την
Ινδονησι΄α), πραγµατοποιη΄θηκαν σε αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες που
παρουσι΄αζαν βελτι΄ωση του πολιτικου΄ και κοινωνικου΄ περιβα΄λλοντο΄ς τους, δηλαδη΄ σε χω΄ρες ο΄πως η Βραζιλι΄α, το Μεξικο΄ και η
Σιγκαπου΄ρη. Αντι΄θετα, οι 48 φτωχο΄τερες αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες
΄ελαβαν συνολικα΄ µο΄λις 1 % των ΑΕΕ.

(3) ΑΕΕ = 'Αµεσες Εξωτερικε΄ς Επενδυ΄σεις.
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3.2.3. Οι δια΄φορες εκµεταλλευτικε΄ς µορφε΄ς το΄σο της παιδικη΄ς,
ο΄σο και της καταναγκαστικη΄ς εργασι΄ας, εµποδι΄ζουν την αειφο΄ρο
οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη αφου΄ ΄εχουν ως αποτε΄λεσµα ο πληθυσµο΄ς να
παραµε΄νει σε χαµηλο΄ επι΄πεδο κατα΄ρτισης. Με τον τρο΄πο αυτο΄ν
δι΄νεται ΄εµφαση αποκλειστικα΄ στο συγκριτικο΄ πλεονε΄κτηµα των
εξαιρετικα΄ χαµηλω΄ν, για να µην που΄µε των µηδαµινω΄ν, αποδοχω΄ν,
δι΄χως να επιδιω΄κεται αυ΄ξηση της παραγωγικο΄τητας της εργασι΄ας.
Η ελευθε΄ρωση του εµπορι΄ου, καθω΄ς και οι νε΄ες τεχνολογι΄ες,
περιο΄ρισαν τις ανα΄γκες της αγορα΄ς εργασι΄ας σε εργαζοµε΄νους
µε κατα΄ρτιση χαµηλου΄ επιπε΄δου. Ο ρυθµο΄ς της οικονοµικη΄ς
δραστηριο΄τητας και οι τεχνολογικε΄ς µεταβολε΄ς απαιτου΄ν καινοτοµι΄α και γνω΄ση, που σηµαι΄νει ο΄τι το ανθρω΄πινο κεφα΄λαιο καθι΄σταται
ολοε΄να σηµαντικο΄τερο. Το ∆ιεθνε΄ς Προ΄γραµµα για την Εξα΄λειψη
της Παιδικη΄ς Εργασι΄ας, το οποι΄ο καταρτι΄στηκε το 1991, αποτελει΄
΄ενα παρα΄δειγµα του τρο΄που µε τον οποι΄ο µπορει΄ να προωθηθει΄ το
ζη΄τηµα της κατα΄ργησης της παιδικη΄ς εργασι΄ας. Για την διεθνη΄
κοινο΄τητα, η συµµετοχη΄ στο προ΄γραµµα αυτο΄ αποτελει΄ απο΄δειξη
ο΄τι οι ενδιαφερο΄µενες χω΄ρες ΄εχουν δεσµευθει΄ να εξαλει΄ψουν το
φαινο΄µενο αυτο΄. Το εν λο΄γω προ΄γραµµα, το οποι΄ο αποτελει΄
το σηµαντικο΄τερο προ΄γραµµα τεχνικη΄ς συνεργασι΄ας της ∆ΟΕ,
αποδεικνυ΄ει ο΄τι εα΄ν υπα΄ρχει πολιτικη΄ βου΄ληση, οι βασικοι΄ κανο΄νες
εργασι΄ας µπορου΄ν να εφαρµοστου΄ν µε διαφα΄νεια µε΄σω της
συνεργασι΄ας (1).
3.2.4. Η ∆η΄λωση για τις Θεµελιω΄δεις Αρχε΄ς και τα Θεµελιω΄δη
∆ικαιω΄µατα στο Χω΄ρο Εργασι΄ας κα΄νει ρητη΄ αναφορα΄ στους
διακινου΄µενους εργαζο΄µενους. Πολλοι΄απο΄ αυτου΄ς τους εργαζο΄µενους απασχολου΄νται σε χω΄ρες η΄ σε τοµει΄ς οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας στους οποι΄ους οι αλλοδαποι΄ υπο΄κεινται σε ιδιαι΄τερους
περιορισµου΄ς σε ο΄,τι αφορα΄ την συ΄σταση συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων η΄ την ΄ενταξη σε ανα΄λογη οργα΄νωση (π.χ. στο Κουβε΄ιτ),
εξαιρου΄νται σαφω΄ς απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της εργατικη΄ς
νοµοθεσι΄ας (π.χ. στο Κιρκιζιστα΄ν) η΄, ακο΄µη, υπο΄κεινται σε υπερβολικου΄ς περιορισµου΄ς σε ο΄,τι αφορα΄ τον ρο΄λο που µπορου΄ν να
διαδραµατι΄σουν σε επαγγελµατικε΄ς ενω΄σεις (ο΄πως στη Μαυριτανι΄α,
τη Νικαρα΄γουα, τη Ρουα΄ντα η΄ τη Βενεζουε΄λα). Κατα΄ συνε΄πεια, οι
βασικοι΄ κανο΄νες εργασι΄ας µπορου΄ν να προσφε΄ρουν µια συνολικη΄
ελα΄χιστη προστασι΄α στους διακινου΄µενους εργαζοµε΄νους (2).
3.2.5. Χα΄ρη στο δικαι΄ωµα του συνεταιρι΄ζεσθαι και στα δικαιω΄µατα που απορρε΄ουν απο΄ τις συλλογικε΄ς συµβα΄σεις, οι εργαζο΄µενοι ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να αγωνι΄ζονται για αποδοχε΄ς που να
ανταποκρι΄νονται στην παραγωγικο΄τητα της εργασι΄ας τους.
Ωστο΄σο, σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο οι διαφορε΄ς σε ο΄,τι αφορα΄ το
επι΄πεδο των εισοδηµα΄των των εργαζοµε΄νων δεν ΄εχουν εξαλειφθει΄
και εποµε΄νως τα συγκριτικα΄ πλεονεκτη΄µατα παραµε΄νουν. Το
δικαι΄ωµα του συνεταιρι΄ζεσθαι και τα δικαιω΄µατα που απορρε΄ουν
απο΄ τις συλλογικε΄ς συµβα΄σεις θα µπορου΄σαν να ενισχυ΄σουν την
ικανο΄τητα καινοτοµι΄ας και την απασχολησιµο΄τητα των εργαζοµε΄νων, καθω΄ς και την µακροπρο΄θεσµη αφοσι΄ωση΄ τους στην ΄δια
ι
εταιρει΄α.

3.2.7. Οι διεθνει΄ς κανο΄νες εργασι΄ας αποτελου΄ν ολοε΄να περισσο΄τερο αντικει΄µενο πολυµερω΄ν και διµερω΄ν διαπραγµατευ΄σεων:
—

Το 1995, κατα΄ την διεθνη΄ συνα΄ντηση κορυφη΄ς στην Κοπεγχα΄γη, οι αρχηγοι΄ κρατω΄ν και κυβερνη΄σεων που συµµετει΄χαν
στη συνα΄ντηση δεσµευ΄θηκαν να σε΄βονται τα θεµελιω΄δη
δικαιω΄µατα των εργαζοµε΄νων, δηλαδη΄:
—

το δικαι΄ωµα του συνε΄ρχεσθαι και το δικαι΄ωµα στην
απεργι΄α·

—

την απαγο΄ρευση της καταναγκαστικη΄ς εργασι΄ας·

—

την απαγο΄ρευση της παιδικη΄ς εργασι΄ας·

—

τα ΄σα
ι δικαιω΄µατα στον χω΄ρο εργασι΄ας.

—

Το 1996, κατα΄ τη συνα΄ντηση υπουργω΄ν στη Σιγκαπου΄ρη,
η γραµµατει΄ες του ΠΟΕ και της ∆ΟΕ, αποφα΄σισαν να
συνεργασθου΄ν σε ο΄,τι αφορα΄ την κοινωνικη΄ πτυχη΄ των
διεθνω΄ν συναλλαγω΄ν. Ωστο΄σο δεν υπη΄ρξε πραγµατικη΄ τυπικη΄
συνεργασι΄α.

—

Το 1998, χα΄ρη στη δη΄λωση της ∆ΟΕ για τις θεµελιω΄δεις
΄ δη δικαιω΄µατα στο χω΄ρο εργασι΄ας,
αρχε΄ς και τα θεµελιω
κατε΄στη δυνατο΄ να επιτευχθει΄ µια γενικο΄τερη συναι΄νεση ως
προς την ανα΄γκη να οριστει΄ ΄ενα κοινω΄ς αποδεκτο΄ κατω΄τατο
ο΄ριο, προκειµε΄νου ο διεθνη΄ς ανταγωνισµο΄ς σε ο΄,τι αφορα΄ τον
το΄πο εγκατα΄στασης να µην οδηγη΄σει σε επιδει΄νωση των
συνθηκω΄ν εργασι΄ας και διαβι΄ωσης. Το ελα΄χιστο αυτο΄ ο΄ριο
καθορι΄στηκε σε παγκο΄σµια κλι΄µακα και, στην ουσι΄α, αυτο΄
ει΄ναι το πραγµατικο΄ αντικει΄µενο του κειµε΄νου που ακολουθει΄.
Η ∆ιεθνη΄ς Οργα΄νωση Εργασι΄ας (∆ΟΕ) ανε΄λαβε την δε΄σµευση
να παρε΄χει τεχνικη΄ βοη΄θεια, να καταρτι΄ζει προγρα΄µµατα
οικονοµικη΄ς ενι΄σχυσης και να παρακολουθει΄ κατα΄ πο΄σον
τηρου΄νται οι συµβα΄σεις της ∆ΟΕ που ΄εχουν κυρωθει΄, ΄ετσι
ω΄στε να ενθαρρυνθει΄ η εφαρµογη΄ των βασικω΄ν κανο΄νων
εργασι΄ας. Η ∆ΟΕ ΄εχει ο΄µως επι΄σης το δικαι΄ωµα να εξετα΄ζει
την κατα΄σταση που επικρατει΄, απο΄ πλευρα΄ς βασικω΄ν κανο΄νων
εργασι΄ας, στις χω΄ρες που δεν ΄εχουν κυρω΄σει τις συµβα΄σεις.
Η κυ΄ρωση των συµβα΄σεων της ∆ΟΕ ΄εχει συνταγµατικο΄
χαρακτη΄ρα και, απο΄ τα 184 κρα΄τη µε΄λη, περι΄που τα 150
΄εχουν δεσµευτει΄ να τηρου΄ν τις οκτω
΄ βασικε΄ς συµβα΄σεις που
αφορου΄ν τις τε΄σσερις κατηγορι΄ες κανο΄νων εργασι΄ας που
αναφε΄ρονται πιο΄ πα΄νω.

—

Το΄σο το προοι΄µιο, ο΄σο και το α΄ρθρο 50 της νε΄ας συµφωνι΄ας
του Cotonou της 23ης Ιουνι΄ου 2000 αναφε΄ρονται στη
σχε΄ση µεταξυ΄ εµπορι΄ου και βασικω΄ν κανο΄νων εργασι΄ας.
Κυ΄ριοι στο΄χοι της συµφωνι΄ας ει΄ναι η εξα΄λειψη της φτω΄χιας,
η αειφο΄ρος ανα΄πτυξη και η βαθµιαι΄α ΄ενταξη των χωρω΄ν
ΑΚΕ στην παγκο΄σµια οικονοµι΄α, ενω΄ οι χω΄ρες ΑΚΕ ΄εχουν
δεσµευθει΄ απο΄ την πλευρα΄ς τους να θε΄σουν σε εφαρµογη΄ µι΄α
αναπτυξιακη΄ στρατηγικη΄.

—

Η συµφωνι΄α ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν µεταξυ΄ της ΕΕ και της
Νοτι΄ου Αφρικη΄ς, καθω΄ς και οι κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς
για τη συ΄ναψη συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν µε την
Mercosur, περιλαµβα΄νουν για πρω΄τη φορα΄ βασικου΄ς κανο΄νες
εργασι΄ας, καθω΄ς και διατα΄ξεις για την παρακολου΄θηση της
τη΄ρηση΄ς τους σε σχε΄ση µε τις ελευ΄θερες συναλλαγε΄ς.

3.2.6. Η τη΄ρηση των βασικω΄ν κανο΄νων εργασι΄ας της ∆ΟΕ
ενισχυ΄εται περαιτε΄ρω και απο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι οι καταναλωτε΄ς ει΄ναι
πλε΄ον πιο΄ συνειδητοι΄ και στρε΄φονται ο΄λο και πιο΄ πολυ΄ προς
προϊο΄ντα που παρα΄γονται µε βα΄ση τα κριτη΄ρια του θεµιτου΄
εµπορι΄ου.
(1) Το κει΄µενο για την απαγο΄ρευση της παιδικη΄ς εργασι΄ας περιλαµβα΄νει
ορισµο΄ ορισµε΄νων µορφω΄ν εκµεταλλευτικη΄ς εργασι΄ας. Σε αυτε΄ς
περιλαµβα΄νεται το δουλεµπο΄ριο παιδιω΄ν που υφι΄σταται σε ορισµε΄νες
αφρικανικε΄ς χω΄ρες.
(2) Γενικη΄ ΄εκθεση που καταρτι΄στηκε στο πλαι΄σιο των µε΄τρων που
υιοθετη΄θηκαν µετα΄ απο΄ τη δη΄λωση της ∆ΟΕ, Γενευ΄η, 2000.
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—

Τα συστη΄µατα γενικευµε΄νων προτιµη΄σεων (ΣΓΠ) της ΕΕ και
των ΗΠΑ παρε΄χουν προ΄σθετα κι΄νητρα στις αναπτυσσο΄µενες
χω΄ρες, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι τηρου΄ν τους βασικου΄ς κανο΄νες
εργασι΄ας.

—

Οι διαδηλω΄σεις που πραγµατοποιη΄θηκαν κατα΄ την Τρι΄τη
Υπουργικη΄ ∆ια΄σκεψη του ΠΟΕ στο Σια΄τλ καταδεικνυ΄ουν ο΄τι
τα θεµελιω΄δη ανθρω΄πινα δικαιω΄µατα και τα θεµελιω΄δη
δικαιω΄µατα των εργαζοµε΄νων παραµε΄νουν στο επι΄κεντρο
του δηµο΄σιου διαλο΄γου και συνεπω΄ς εξακολουθου΄ν να
περιλαµβα΄νονται στην ηµερη΄σια δια΄ταξη των διαφο΄ρων πολιτικω΄ν.

3.2.8. Η εφαρµογη΄ των βασικω΄ν κανο΄νων εργασι΄ας, καθω΄ς και
η επι΄τευξη περαιτε΄ρω κοινωνικη΄ς προο΄δου στις αναπτυσσο΄µενες
χω΄ρες, απαιτου΄ν χρο΄νο και χρη΄µα, αλλα΄ και φυσικα΄ να αναλα΄βουν
οι κυβερνη΄σεις στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες τη σχετικη΄ πολιτικη΄
δε΄σµευση και να ΄εχει η εν λο΄γω διαδικασι΄α την στη΄ριξη της
κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν σε παγκο΄σµια κλι΄µακα. Για το λο΄γο αυτο΄,
η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο η διαδικασι΄α να συνοδευτει΄, κατα΄
στα΄δια, απο΄ µε΄τρα στη΄ριξης της ΕΕ και α΄λλων διεθνω΄ν οργανισµω΄ν.

3.3.

Προσπα΄θειες κατα΄ρτισης µια΄ς «κοινωνικη΄ς ατζε΄ντας» για
τον νε΄ο γυ΄ρο διαπραγµατευ΄σεων.

3.3.1. Οι βιοµηχανικε΄ς χω΄ρες καταβα΄λλουν προσπα΄θειες
προκειµε΄νου να σηµειωθει΄ προ΄οδος σε ο΄,τι αφορα΄ την ελευθε΄ρωση
του διεθνου΄ς εµπορι΄ου στους κο΄λπους του ΠΟΕ και συνεπω΄ς
΄εχουν αναλα΄βει τη δε΄σµευση να πει΄σουν τις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες
να συµµετα΄σχουν στο νε΄ο γυ΄ρο διαπραγµατευ΄σεων που θα αρχι΄σει
τον Νοε΄µβριο στο Κατα΄ρ. Προβλε΄πεται να πραγµατοποιηθει΄ ΄ενας
γυ΄ρος διαπραγµατευ΄σεων µε θε΄µα την ανα΄πτυξη, µε στο΄χο να
γι΄νουν ορισµε΄νες παραχωρη΄σεις στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες σε
ο΄,τι αφορα΄ την προ΄σβαση΄ τους στην αγορα΄ και να υποστηριχθει΄ η
΄ενταξη των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν στην παγκο΄σµια οικονοµι΄α
µε΄σω της αντιµετω΄πισης της δια΄στασης «ανα΄πτυξη» του εµπορι΄ου.
Η ΟΚΕ προωθει΄την ιδε΄α µι΄ας διεθνου΄ς και διοργανικη΄ς «κοινωνικη΄ς
ατζε΄ντας», εκ παραλλη΄λου µε την ατζε΄ντα του ΠΟΕ. Στο «πακε΄το»
των διαπραγµατευ΄σεων θα πρε΄πει, κατ' ουσι΄α, να περιληφθου΄ν τα
πιο΄ κα΄τω µε΄τρα:
3.3.1.1. Στη΄ριξη της πρωτοβουλι΄ας του κ. Kofi Annan µε
τι΄τλο «Το ∆ιεθνε΄ς Συ΄µφωνο: µι΄α προ΄κληση για την οικονοµι΄α». Η
∆ΟΕ προσπαθει΄, απο΄ κοινου΄ µε την πλειοψηφι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν
της και των οικονοµικω΄ν εται΄ρων της, να πει΄σει τις επιχειρη΄σεις να
εφαρµο΄ζουν τους διεθνω΄ς αναγνωρισµε΄νους ελα΄χιστους κανο΄νες
στον τοµε΄α της εργασι΄ας και του περιβα΄λλοντος. Ωστο΄σο, το
∆ιεθνε΄ς Συ΄µφωνο δεν αποτελει΄ κω΄δικα συµπεριφορα΄ς και συνεπω΄ς
δεν περιλαµβα΄νει διαδικασι΄ες για τον ΄ελεγχο της τη΄ρησης των
δεσµευ΄σεων που οι επιχειρη΄σεις ΄εχουν αναλα΄βει µε δικη΄ τους
πρωτοβουλι΄α. Εντου΄τοις, αποτελει΄ σηµαντικο΄ µε΄σο στον τοµε΄α των
δηµοσι΄ων σχε΄σεων.
3.3.1.2. ∆ιασφα΄λιση της τη΄ρησης των διεθνω΄ν κανο΄νων στους
τοµει΄ς, π.χ., της εργασι΄ας και του περιβα΄λλοντος η΄ α΄λλων
κανο΄νων. Προβλε΄πεται ο΄τι µι΄α διαδικασι΄α ελε΄γχου, στην οποι΄α θα
συµµετε΄χουν τα εθνικα΄ κε΄ντρα επαφω΄ν, θα υποστηρι΄ζει την
συµµο΄ρφωση προς τις κατευθυντη΄ριες αυτε΄ς γραµµε΄ς. 'Εναν
κατα΄λληλο, εναλλακτικο΄ τρο΄πο διασφα΄λισης της αποτελεσµατικη΄ς
εφαρµογη΄ς των εν λο΄γω γραµµω΄ν σε επι΄πεδο επιχειρη΄σεων θα
µπορου΄σε, επι΄σης, να αποτελε΄σει η εθελοντικη΄ υιοθε΄τηση κωδι΄κων
συµπεριφορα΄ς.
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3.3.1.3. Με΄τρα στη΄ριξης, ο΄πως απονοµη΄ βραβει΄ων διεθνου΄ς
αναγνω΄ρισης η΄ προνοµιακη΄ προ΄σβαση στους διεθνει΄ς δανειοδοτικου΄ς οργανισµου΄ς δηµο΄σιου χαρακτη΄ρα, των πολυεθνικω΄ν επιχειρη΄σεων που δεσµευ΄ονται, ει΄τε µε βα΄ση ΄εναν κω΄δικα συµπεριφορα΄ς
τον οποι΄ο ΄εχουν υιοθετη΄σει οικειοθελω΄ς, ει΄τε µε «κοινωνικε΄ς
συµβα΄σεις» στις οποι΄ες διευκρινι΄ζονται οι ο΄ροι παραγωγη΄ς των
προϊο΄ντων τους, να τηρου΄ν τους διεθνει΄ς κανο΄νες εργασι΄ας,
συ΄µφωνα µε την Τριµερη΄ ∆η΄λωση της ∆ΟΕ.
3.3.1.4. Καταρχη΄ν, το΄σο η τη΄ρηση των διεθνω΄ν κανο΄νων
εργασι΄ας, ο΄σο και η παρακολου΄θηση΄ της, ει΄ναι σκο΄πιµο να
περιληφθου΄ν, σταδιακα΄, στις διµερει΄ς συµφωνι΄ες ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν που συνα΄πτει η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. Το ισχυ΄ον συ΄στηµα
γενικευµε΄νων προτιµη΄σεων (ΣΓΠ) της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης παρε΄χει
ειδικα΄ προνο΄µια στις χω΄ρες οι οποι΄ες εφαρµο΄ζουν τις συµβα΄σεις
της ∆ΟΕ σε ο΄,τι αφορα΄ το δικαι΄ωµα του συνεταιρι΄ζεσθαι και το
δικαι΄ωµα απεργι΄ας και οι οποι΄ες εφαρµο΄ζουν το ελα΄χιστο ο΄ριο
ηλικι΄ας που προβλε΄πεται για την προ΄σληψη στην περι΄πτωση των
παιδιω΄ν (συµβα΄σεις της ∆ΟΕ αριθ. 87, 98 και 138). Στην
περι΄πτωση της Βιρµανι΄ας, η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση απε΄συρε ορισµε΄να
ειδικα΄ προνο΄µια, µετα΄ απο΄ δοκιµαστικη΄ περι΄οδο 10 ετω΄ν, διο΄τι
διαπι΄στωσε σοβαρε΄ς παραβια΄σεις των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των
εξαιτι΄ας ακριβω΄ς της καταναγκαστικη΄ς και της παιδικη΄ς εργασι΄ας.
Ωστο΄σο, η οικονοµικη΄ µεγε΄θυνση που µπορει΄ να επιτευχθει΄ µε την
παροχη΄ κινη΄τρων πρε΄πει να ενισχυθει΄. Το ΣΓΠ της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης, το οποι΄ο παρε΄χει στους δικαιου΄χους εκπτω΄σεις στους
τελωνειακου΄ς δασµου΄ς ο΄ταν τηρου΄νται οι διεθνει΄ς κανο΄νες εργασι΄ας, θα πρε΄πει εµβαθυνθει΄ και να αναπτυχθει΄ περαιτε΄ρω µε τη
βοη΄θεια προ΄σθετων κινη΄τρων. Για το σκοπο΄ αυτο΄ επει΄γει να
καταρτιστου΄ν µελε΄τες σκοπιµο΄τητας.
3.3.1.5. Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει την πρωτοβουλι΄α του Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν της ΕΕ «Τα πα΄ντα εκτο΄ς απο΄ ο΄πλα» («Ενerything
but Arms»), δηλαδη΄ την α΄µεση κατα΄ργηση των τελωνειακω΄ν
΄ ν στις εισαγωγε΄ς για τις 49 λιγο΄τερο
δασµω΄ν και των περιορισµω
αναπτυγµε΄νες χω΄ρες, δεδοµε΄νου ο΄τι η πρωτοβουλι΄α αυτη΄ αποτελει΄
σηµαντικη΄ χειρονοµι΄α απε΄ναντι στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες. Στο
µε΄λλον, αυτου΄ του ει΄δους οι παραχωρη΄σεις πρε΄πει να επεκταθου΄ν
περαιτε΄ρω και να συνδεθου΄ν µε την τη΄ρηση των βασικω΄ν συµβα΄σεων της ∆ΟΕ.

3.3.1.6. Κατα΄ τον επο΄µενο γυ΄ρο του ΠΟΕ ει΄ναι σκο΄πιµο
να περιληφθου΄ν και α΄λλα θε΄µατα στην ηµερη΄σια δια΄ταξη των
διαβουλευ΄σεων µε τις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες, τα οποι΄α να συµβα΄λουν στην βελτι΄ωση της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς τους κατα΄στασης. Σε αυτα΄ περιλαµβα΄νονται:
—

νε΄α διαπραγµα΄τευση της συµφωνι΄ας για τις εµπορικε΄ς πτυχε΄ς
των δικαιωµα΄των πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας (TRIPS)·

—

καλυ΄τερη προ΄σβαση στην αγορα΄ των εξαγωγω΄ν των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν·

—

απαλλαγε΄ς κατα΄ κατηγορι΄α των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν
— µε΄χρι να ικανοποιηθου΄ν ορισµε΄νες αντικειµενικε΄ς και
αιτιολογηµε΄νες απαιτη΄σεις — απο΄ ορισµε΄νες υποχρεω΄σεις
ελευθε΄ρωσης, µε βα΄ση τους κανο΄νες του ΠΟΕ, προκειµε΄νου
να ληφθου΄ν υπο΄ψη τα διαφορετικα΄ επι΄πεδα ανα΄πτυξης·
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στη΄ριξη των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν σε ο΄,τι αφορα΄ την χρη΄ση
του µηχανισµου΄ διευθε΄τησης των εµπορικω΄ν διαφορω΄ν.

Η ΟΚΕ θα αναφερθει΄ αναλυτικο΄τερα στις συστα΄σεις αυτε΄ς σε
γνωµοδο΄τηση που ετοιµα΄ζει µε θε΄µα «Η προετοιµασι΄α της
4ης Υπουργικη΄ς Συνδια΄σκεψης του ΠΟΕ στο Κατα΄ρ — Η θε΄ση
της ΟΚΕ».
3.3.2. Ει΄ναι προφανε΄ς ο΄τι ο΄ταν οι βασικοι΄ κανο΄νες εργασι΄ας
εντα΄σσονται σε ΄ενα γενικο΄τερο «πακε΄το» διαπραγµατευ΄σεων αυτου΄
του ει΄δους, δεν αποτελου΄ν — και δεν πρε΄πει οι αναπτυσσο΄µενες
χω΄ρες να θεωρου΄ν ο΄τι αποτελου΄ν — προστατευτικη΄ πολιτικη΄ των
βιοµηχανικω΄ν χωρω΄ν. Εα΄ν η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση αποφασι΄σει το
ζη΄τηµα της τη΄ρησης των κανο΄νων αυτω΄ν να αποτελε΄σει καθοριστικο΄ στοιχει΄ο των πολιτικω΄ν της, το΄τε ει΄ναι ευνο΄ητο ο΄τι θα
πρε΄πει να ασκει΄ µι΄α πολιτικη΄ που να στηρι΄ζεται στις αρχε΄ς αυτε΄ς
και να τις εφαρµο΄ζει το΄σο στο εσωτερικο΄ της, ο΄σο και στις
εξωτερικε΄ς της σχε΄σεις.
3.3.3. 'Ολοι οι διεθνει΄ς οργανισµοι΄ — ο΄πως η ∆ΟΕ, η ∆ιεθνη΄ς
Τρα΄πεζα, το ∆ΝΤ, ο ΠΟΕ, η ∆ΗΕΕΑ και α΄λλοι — που ασκου΄ν
α΄µεση επιρροη΄ στην πολιτικη΄ των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν θα
πρε΄πει να φε΄ρουν την ευθυ΄νη για τα κοινωνικα΄ θε΄µατα. Κατα΄ τις
τελευται΄ες τρεις δεκαετι΄ες, το΄σο το ∆ιεθνε΄ς Νοµισµατικο΄ Ταµει΄ο,
ο΄σο και η ∆ιεθνη΄ς Τρα΄πεζα, οδη΄γησαν τις αναπτυσσο΄µενες
χω΄ρες προς µι΄α προσε΄γγιση κατα΄ βα΄ση προσανατολισµε΄νη στην
προσφορα΄, µε΄σω δανει΄ων, καθω΄ς και µε΄σω της ενι΄σχυσης των
α΄µεσων επενδυ΄σεων και της µει΄ωσης των χρεω΄ν των φτωχω΄ν χωρω΄ν
στις οποι΄ες η΄ταν αναγκαι΄ο να πραγµατοποιηθου΄ν µεταρρυθµι΄σεις
και οι οποι΄ες υπο΄κειντο σε ανα΄λογες περιοριστικε΄ς νοµισµατικε΄ς,
φορολογικε΄ς και µισθολογικε΄ς πολιτικε΄ς που ει΄χαν σχεδιαστει΄ µε
στο΄χο την αναχαι΄τιση του πληθωρισµου΄ και τον περιορισµο΄
του ελλει΄µµατος του ισοζυγι΄ου τρεχουσω΄ν συναλλαγω΄ν. Τα
προγρα΄µµατα αναδια΄ρθρωσης — δηλαδη΄ η ιδιωτικοποι΄ηση του
δηµο΄σιου τοµε΄α και η µει΄ωση του ρυθµιστικου΄ παρεµβατισµου΄
στις αγορε΄ς αγαθω΄ν και συντελεστω
΄ ν παραγωγη΄ς — αποσκοπου΄σαν στην το΄νωση των ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν και της αποτελεσµατικο΄τητας της αγορα΄ς. Το αποτε΄λεσµα η΄ταν µι΄α πενιχρη΄ — η΄, στις
καλυ΄τερες περιπτω΄σεις, µι΄α µικρη΄ — α΄νοδος της οικονοµικη΄ς
ανα΄πτυξης και των θε΄σεων απασχο΄λησης (σε ορισµε΄νες δε
΄ ση), µι΄α διο΄γκωση του
περιπτω΄σεις σηµειω΄θηκε µε΄χρι και πτω
εξωτερικου΄ χρε΄ους των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν, καθω΄ς και µια
διευ΄ρυνση του χα΄σµατος των ανισοτη΄των και, κατα΄ συνε΄πεια,
αυ΄ξηση της φτω΄χιας. Αυτα΄ οφει΄λονται, επι΄σης, και στο γεγονο΄ς ο΄τι
τα εν λο΄γω µε΄τρα δεν στηρι΄χθηκαν επαρκω΄ς µε συνοδευτικα΄ µε΄τρα
βελτι΄ωσης της ικανο΄τητας διακυβε΄ρνησης των χωρω
΄ ν αυτω΄ν. Με
βα΄ση τις εµπειρι΄ες αυτε΄ς, για να υπα΄ρξει αειφο΄ρος οικονοµικη΄
ανα΄πτυξη στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες θα χρειαστει΄ να εισαχθει΄
µι΄α «κοινωνικη΄ δια΄σταση» στα προγρα΄µµατα αναδια΄ρθρωσης των
διεθνω΄ν οργανισµω΄ν χρηµατοδο΄τησης, δια΄σταση που θα επιτρε΄ψει
να ληφθει΄ υπο΄ψη η κοινωνικη΄ κατα΄σταση των χωρω΄ν αυτω΄ν,
καθω΄ς και να δοθει΄ ΄εµφαση στην καλη΄ διακυβε΄ρνηση΄ τους. Οι
βιοµηχανικε΄ς χω΄ρες θα πρε΄πει, επι΄σης, να συµπεριλα΄βουν µε΄τρα
΄ ν των εν λο΄γω
στη΄ριξης στα προγρα΄µµατα µει΄ωσης των χρεω
χωρω΄ν.
΄ ν, η δε΄σµευση
3.3.4. Σε ο΄,τι αφορα΄ την κοινωνι΄α των πολιτω
που ανε΄λαβε η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση ως προς την κοινωνικη΄ ατζε΄ντα
θα πρε΄πει να αποτελε΄σει την αφετηρι΄α για την ενσωµα΄τωση των
βασικω΄ν κανο΄νων εργασι΄ας στις διαπραγµατευ΄σεις που ΄εχουν
σχε΄ση µε την καθιε΄ρωση ενο΄ς ανανεωµε΄νου διεθνου΄ς συστη΄µατος
συναλλαγω΄ν. Κρι΄νεται αναγκαι΄ο να προβλεφθει΄ η παροχη΄ βοη΄θειας
— το΄σο τεχνικου΄, ο΄σο και οικονοµικου΄ χαρακτη΄ρα — προς τις
αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες µε στο΄χο να διασφαλισθει΄ ο προσδιορισµο΄ς
το΄σο των ελα΄χιστων αυτω΄ν κανο΄νων, ο΄σο και των αντι΄στοιχων
κατα΄λληλων προθεσµιω΄ν. Οι µικτε΄ς συµβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς για
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τις συµφωνι΄ες ελευθε΄ρων συναλλαγω΄ν της ΕΕ η΄ α΄λλα φο΄ρουµ θα
µπορου΄σαν να παρα΄σχουν σηµαντικη΄ τεχνικη΄ βοη΄θεια στο θε΄µα
αυτο΄. Σε διεθνε΄ς επι΄πεδο, η΄δη λειτουργου΄ν ορισµε΄νες µικτε΄ς
συµβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς ο΄πως ει΄ναι π.χ. οι συναντη΄σεις των
οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν εται΄ρων ΑΚΕ — ΕΕ, η συνα΄ντηση
κορυφη΄ς των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν συµβουλι΄ων και
συναφω΄ν οργανισµω΄ν των χωρω΄ν της Μεσογει΄ου, οι τακτικε΄ς
συναντη΄σεις µε το οικονοµικο΄ και κοινωνικο΄ φο΄ρουµ της
Mercosur, καθω΄ς και ο κοινωνικο΄ς δια΄λογος µεταξυ΄ ΟΚΕ/Συµβουλι΄ου και της Χιλη΄ς. Το ΄διο
ι ισχυ΄ει και σε ο΄,τι αφορα΄ τις σχε΄σεις µε
την Ινδι΄α και ορισµε΄νες απο΄ τις προς ΄ενταξη χω΄ρες.
3.4.
Ποιο΄ς θα µπορου΄σε να ει΄ναι ο καταλληλο΄τερος τρο΄πος µε
τον οποι΄ο το διεθνε΄ς συ΄στηµα να προωθη΄σει την τη΄ρηση, σε διεθνη΄
κλι΄µακα, των βασικω΄ν κανο΄νων εργασι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νης
και της θετικη΄ς αλληλεπι΄δρασης µε το εµπο΄ριο και την ελευθε΄ρωση
των επενδυ΄σεων;
3.4.1. Οι βασικοι΄ κανο΄νες εργασι΄ας θα µπορου΄σαν να περιληφθου΄ν ως προληπτικη΄ αρχη΄ σε κοινη΄ δη΄λωση στην οποι΄α να
προβου΄ν ο΄σο το δυνατο΄ν περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη της ∆ΟΕ και
του ΠΟΕ.
3.4.2. Για το σκοπο΄ αυτο΄ ει΄ναι επιτακτικα΄ αναγκαι΄ο να εξεταστει΄ η σχε΄ση που υφι΄σταται ανα΄µεσα στα µε΄τρα εµπορικου΄
χαρακτη΄ρα, την ελευθε΄ρωση των συναλλαγω΄ν και τους βασικου΄ς
κανο΄νες εργασι΄ας στο πλαι΄σιο ενο΄ς µο΄νιµου φο΄ρουµ ∆ΟΕ —
ΠΟΕ, ο΄πως προ΄τεινε, στα συµπερα΄σµατα΄ του, το Συµβου΄λιο της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης τον Οκτω΄βριο του 1999. Κατα΄ την ΟΚΕ, για
να ει΄ναι αυτο΄ το φο΄ρουµ πραγµατικα΄ αντιπροσωπευτικο΄, θα
πρε΄πει να διευρυνθει΄ κατα΄ τρο΄πο που να συµπεριλα΄βει διεθνει΄ς
αναπτυξιακου΄ς η΄/και χρηµατοπιστωτικου΄ς οργανισµου΄ς ο΄πως η
∆ια΄σκεψη των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για το Εµπο΄ριο και την Ανα΄πτυξη
(Unctad), το Προ΄γραµµα Ανα΄πτυξης των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν
(UNDP), η ∆ιεθνη΄ς Τρα΄πεζα και το ∆ΝΤ. Επι΄σης, οι εργασι΄ες του
εν λο΄γω φο΄ρουµ θα πρε΄πει να προβλε΄πουν τη συµµετοχη΄ των
διεθνω΄ν κοινωνικω΄ν εται΄ρων και α΄λλων τµηµα΄των της οργανωµε΄νης
κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.
3.4.3. Το εν λο΄γω µο΄νιµο φο΄ρουµ πρε΄πει να διαθε΄τει την
αρµοδιο΄τητα να αναλυ΄ει την αλληλεπι΄δραση ελευθε΄ρωσης του
εµπορι΄ου και κοινωνικη΄ς ανα΄πτυξης προκειµε΄νου να προσδιοριστου΄ν οι ορθε΄ς πρακτικε΄ς και να συµφωνηθου΄ν τα µε΄σα µε τα
οποι΄α θα προαχθει΄ ΄ενα συ΄στηµα συναλλαγω΄ν που να υποστηρι΄ζει
την κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη.
΄ ν της υποεπιτροπη΄ς και
4. Προγραµµατισµο΄ς των εργασιω
παρακολου΄θηση΄ τους
4.1.
Επειδη΄ το θε΄µα ΄εχει διεθνει΄ς διαστα΄σεις και επειδη΄ κρι΄θηκε
αναγκαι΄ο να αναπτυχθει΄ ο δια΄λογος µε τους εκπροσω΄πους τρι΄των
χωρω΄ν, ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ εργασι΄ες σε συνεργασι΄α µε τις
δια΄φορες οµα΄δες της ΟΚΕ που διατηρου΄ν επι΄σηµες σχε΄σεις µε τις
εν λο΄γω χω΄ρες, ο΄πως ει΄ναι:
4.1.1. η εταιρικη΄ σχε΄ση Εuromed: η ΟΚΕ καταρτι΄ζει ενηµερωτικη΄ ΄εκθεση µε θε΄µα «∆ιεθνε΄ς εµπο΄ριο και κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη»,
ενω΄, στις 5 Μαι΅ου 2001, διοργανω΄θηκε, στην Αλεξα΄νδρεια,
ακρο΄αση της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν της Αιγυ΄πτου·
4.1.2. οι σχε΄σεις ΑΚΕ-ΕΕ: το΄σο η ΟΚΕ, ο΄σο και οι χω
΄ ρες
ΑΚΕ, ετοιµα΄ζουν την συνεισφορα΄ τους µε θε΄µα «Ισορροπηµε΄νες
εµπορικε΄ς σχε΄σεις και οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη». Επι΄σης,
διοργανω΄θηκε ακρο΄αση των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω
΄ ν οµα΄δων
συµφερο΄ντων των 15 χωρω΄ν της Καραϊβικη΄ς, στις 22 και 23 Μαι΅ου
2001, στο Santo Domingo.
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4.1.3. Η ∆ιεθνη΄ς 'Ενωση των Οικονοµικω
΄ ν και Κοινωνικω
΄ν
Συµβουλι΄ων και συναφω΄ν οργανισµω΄ν, η οποι΄α απαρτι΄ζεται απο΄
40 περι΄που οργανω΄σεις απο΄ δια΄φορα µε΄ρη του κο΄σµου: το
θε΄µα που εξετα΄στηκε φε΄τος η΄ταν «Η κυριαρχι΄α πα΄νω στην
παγκοσµιοποι΄ηση, αναγκαιο΄τητα για τους ασθενε΄στερους» (CES
326/2001 fin rév.).

οποι΄α ΄ελαβαν µε΄ρος συνδικαλιστικε΄ς ενω΄σεις και εκπρο΄σωποι των
εργοδοτω΄ν απο΄ την Αφρικη΄, την Ασι΄α και τη Λατινικη΄ Αµερικη΄.

4.1.4. Στο πλαι΄σιο της επεξεργασι΄ας της γνωµοδο΄τησης αυτη΄ς,
΄εχουν διοργανωθει΄ αρκετε΄ς ακροα΄σεις, µε πιο΄ αξιο΄λογη την
΄ θηκε στη Γενευ΄η, στην ΄εδρα της ∆ΟΕ, στην
ακρο΄αση που διοργανω

4.3.
Το Προεδρει΄ο προτει΄νει να διοργανωθει΄ τελικη΄ δια΄σκεψη
στις Βρυξε΄λλες προκειµε΄νου να δοθει΄ δηµοσιο΄τητα στις εργασι΄ες
της ΟΚΕ στον τοµε΄α αυτο΄.

4.2.
Προτει΄νεται η παρου΄σα γνωµοδο΄τηση «Τα ανθρω΄πινα
δικαιω΄µατα στο χω΄ρο εργασι΄ας» να υποβληθει΄ σε δια΄φορα φο΄ρουµ
που ΄εχουν σχε΄ση µε την εφαρµογη΄ της στρατηγικη΄ς και να
συνεχισθει΄ ο σχετικο΄ς δια΄λογος που α΄νοιξε µε εκπροσω΄πους των
τρι΄των χωρω΄ν.

Βρυξε΄λλες, 12 Ιουλι΄ου 2001.
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΄α που απορρι΄φθηκε
Κατα΄ τη δια΄ρκεια της συζη΄τησης της γνωµοδο΄τησης, απορρι΄φθηκε η ακο΄λουθη τροπολογι΄α η οποι΄α συγκε΄ντρωσε πα΄νω απο΄
το 25 % των ψη΄φων.
Σηµει΄ο 3.3.4
Η πρω΄τη περι΄οδος να διατυπωθει΄ ως εξη΄ς:
«Σε ο΄,τι αφορα΄ την κοινωνι΄α των πολιτω΄ν, η δε΄σµευση που ανε΄λαβε η ΕΕ ως προς την κοινωνικη΄ ατζε΄ντα πρε΄πει να αποτελε΄σει
την αφετηρι΄α για την προαγωγη΄ σε διεθνε΄ς επι΄πεδο της καθολικη΄ς εφαρµογη΄ς των βασικω΄ν προτυ΄πων εργασι΄ας.»
Αιτιολογι΄α
Αυτονο΄ητη.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 47, ψη΄φοι κατα΄: 85, αποχε΄ς: 4.
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊ΄ ν λογιστικω
΄ ν προτυ΄πων»
κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ διεθνω
(2001/C 260/15)
Στις 16 Μαρτι΄ου 2001 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την
ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Ενιαι΄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 Ιουνι΄ου 2001 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Byrne.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, υιοθε΄τησε µε 97 ψη΄φους υπε΄ρ και 1 ψη΄φο κατα΄ την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Περι΄ληψη του εγγρα΄φου της Επιτροπη΄ς
1.1.
Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Λισαβω΄νας, που πραγµατοποιη΄θηκε στις 23 και 24 Μαρτι΄ου 2000, ΄εταξε ως προθεσµι΄α
εφαρµογη΄ς του «Σχεδι΄ου δρα΄σης για τις χρηµατοπιστωτικε΄ς
υπηρεσι΄ες» (1) της Επιτροπη΄ς το 2005. Η παρου΄σα προ΄ταση
κανονισµου΄ αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο του εν λο΄γω σχεδι΄ου.
1.2.
Στο΄χος του κανονισµου΄ ει΄ναι να διασφαλισθει΄ ο΄τι µε΄χρι το
2005 ο΄λες οι κοινοτικε΄ς επιχειρη΄σεις που ει΄ναι εισηγµε΄νες σε
οργανωµε΄νη αγορα΄ θα εφαρµο΄ζουν τα ∆ιεθνη΄ Λογιστικα΄ Προ΄τυπα
(∆ΛΠ). Ο στο΄χος αφορα΄ 7 000 επιχειρη΄σεις που ει΄ναι εισηγµε΄νες
στις οργανωµε΄νες αγορε΄ς της ΕΕ.
1.3.
Με τις διατα΄ξεις του κανονισµου΄ θα διασφαλισθει΄ επι΄σης
ο΄τι η ΕΕ θα συµµετα΄σχει στη µελλοντικη΄ ανα΄πτυξη των διεθνω΄ν
λογιστικω΄ν προτυ΄πων.
1.4.
Η αλλαγη΄ αυτη΄ οφει΄λεται βασικα΄ σε στρατηγικου΄ς λο΄γους,
οικονοµικου΄ και χρηµατοδοτικου΄ προσανατολισµου΄ µα΄λλον, παρα΄
σε θε΄µατα λογιστικη΄ς τεχνικη΄ς. Οι λο΄γοι αυτοι΄ αφορου΄ν κυρι΄ως
την ευρυ΄τερη δια΄δοση των κινητω΄ν αξιω΄ν, τις διασυνοριακε΄ς
συγχωνευ΄σεις και εξαγορε΄ς, το δια΄λογο µε τους µετο΄χους και τις
χρηµατοδοτη΄σεις.
1.5.
Η Επιτροπη΄ παρατηρει΄ ο΄τι επτα΄ κρα΄τη µε΄λη (η Αυστρι΄α,
το Βε΄λγιο, η Γερµανι΄α, η Γαλλι΄α, η Φινλανδι΄α, η Ιταλι΄α, και το
Λουξεµβου΄ργο) επιτρε΄πουν η΄δη σε συγκεκριµε΄νες εισηγµε΄νες
εταιρι΄ες να καταρτι΄ζουν τους ενοποιηµε΄νους λογαριασµου΄ς τους
συ΄µφωνα µε τα ∆ιεθνη΄ Λογιστικα΄ Προ΄τυπα (∆ΛΠ).

2. Η προ΄ταση αναλυτικο΄τερα
2.1.

Βασικη΄ απαι΄τηση

επιχειρη΄σεις που ετοιµα΄ζονται να εισε΄λθουν σε οργανωµε΄νη αγορα΄
κινητω΄ν αξιω΄ν, υποχρεου΄νται να καταρτι΄σουν τους ενοποιηµε΄νους
λογαριασµου΄ς και τις καταστα΄σεις τους συ΄µφωνα µε τα εγκεκριµε΄να ∆ιεθνη΄ Λογιστικα΄ Προ΄τυπα (∆ΛΠ) (α΄ρθρο 4). Τα εγκεκριµε΄να
∆ιεθνη΄ Λογιστικα΄ Προ΄τυπα ει΄ναι εκει΄να τα οποι΄α ΄εχουν εγκριθει΄
για να εφαρµο΄ζονται εντο΄ς της ΕΕ βα΄σει της διαδικασι΄ας που
προτει΄νεται για τη σχετικη΄ ΄εγκριση (α΄ρθρο 6).

2.2.

΄ ν µελω
΄ ν (α΄ρθρο 5)
∆ιακριτικε΄ς εξουσι΄ες των κρατω

Τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να επιτρε΄ψουν η΄ να απαιτη΄σουν:
—

απο΄ τις επιχειρη΄σεις στις οποι΄ες αναφε΄ρεται το α΄ρθρο 4 να
καταρτι΄ζουν τους ετη΄σιους λογαριασµου΄ς τους συ΄µφωνα µε
τα εγκεκριµε΄να ∆ΛΠ (2)·

—

απο΄ µη εισηγµε΄νες επιχειρη΄σεις να εφαρµο΄ζουν τα ∆ΛΠ· η΄

—

να απαιτου΄ν την ενιαι΄α εφαρµογη΄ των εγκεκριµε΄νων ∆ΛΠ
απο΄ σηµαντικου΄ς τοµει΄ς ο΄πως οι τρα΄πεζες η΄ οι ασφαλιστικε΄ς
εταιρι΄ες, ανεξα΄ρτητα απο΄ το εα΄ν οι επιχειρη΄σεις αυτε΄ς ει΄ναι
εισηγµε΄νες η΄ ο΄χι.

2.3.

Ο µηχανισµο΄ς ΄εγκρισης

2.3.1. Ο µηχανισµο΄ς ΄εγκρισης αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο
του προτεινο΄µενου κανονισµου΄. Προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ ο΄τι
τα ∆ΛΠ δεν θα παρουσια΄ζουν ελλει΄ψεις που να µπορου΄ν να
εµποδι΄σουν την εφαρµογη΄ τους στην ΕΕ, ο΄λα τα ∆ΛΠ θα
υποβα΄λονται σε µηχανισµο΄ ΄εγκρισης που θα αποτελει΄ται απο΄ ΄ενα
κανονιστικο΄ επι΄πεδο και απο΄ ΄ενα τεχνικο΄.

Το αργο΄τερο απο΄ το 2005 και µετα΄ ο΄λες οι κοινοτικε΄ς επιχειρη΄σεις
που ει΄ναι εισηγµε΄νες σε οργανωµε΄νες αγορε΄ς, ο΄πως και οι
( 1)

COM(1999) 232 τελικο΄ της 11.5.1999.

(2) ∆ηλαδη΄ τους λογαριασµου΄ς της Εταιρι΄ας Χαρτοφυλακι΄ου σε αντιδιαστολη΄ µε τους ενοποιηµε΄νους λογαριασµου΄ς του Συγκροτη΄µατος.
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2.3.2. Το κανονιστικο΄ επι΄πεδο — η Κανονιστικη΄ Επιτροπη΄
Λογιστικω΄ν Θεµα΄των — θα απαρτι΄ζεται απο΄ εκπροσω΄πους των
κρατω΄ν µελω΄ν και θα εκδι΄δει γνωµοδοτη΄σεις για την ΄εγκριση των
∆ΛΠ απο΄ την ΕΕ και για την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς.

2.3.3. Η Επιτροπη΄ θα επικουρει΄ται απο΄ ΄ενα τεχνικο΄ επι΄πεδο
που θα διασφαλι΄ζεται απο΄ την τεχνικη΄ επιτροπη΄ λογιστικω΄ν
θεµα΄των. Η επιτροπη΄ αυτη΄ θα ει΄ναι συµβουλευτικου΄ χαρακτη΄ρα
και θα διαθε΄τει την απαιτου΄µενη εµπειρι΄α για να αξιολογει΄ τα
προ΄τυπα, ο΄µως µε΄νοντας συνεχω΄ς σε επαφη΄ µε τα ∆ΛΠ τα οποι΄α
καθορι΄ζουν τη διαδικασι΄α, θα ει΄ναι σε θε΄ση να επηρεα΄ζει τις
εξελι΄ξεις αυτε΄ς και να διασφαλι΄ζει την ΄εγκαιρη λη΄ψη αποφα΄σεων
σχετικα΄ µε τα νε΄α προ΄τυπα.

2.3.4. Η Επιτροπη΄ επιδιω΄κει ο΄πως ο΄λα τα υφιστα΄µενα ∆ΛΠ και
οι σχετικε΄ς ερµηνει΄ες τους, που περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα
του κανονισµου΄, υποβληθου΄ν στην εν λο΄γω διαδικασι΄α ΄εγκρισης
το αργο΄τερο ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2002.

2.4.

C 260/87

3.3.
Η ΟΚΕ αποδε΄χεται ο΄τι οι επιλογε΄ς που προβλε΄πουν την
επι΄τευξη του καθορισθε΄ντος στο΄χου ει΄ναι πολυ΄ περιορισµε΄νες.
Στην πρα΄ξη δεν υπα΄ρχει παρα΄ µι΄α µο΄νο εναλλακτικη΄ επιλογη΄, που
ει΄ναι οι γενικα΄ αποδεκτε΄ς λογιστικε΄ς αρχε΄ς (3) των ΗΠΑ. Η ΟΚΕ
πιστευ΄ει ο΄τι θα η΄ταν τελει΄ως α΄στοχο για την ΕΕ να υιοθετη΄σει ως
παγκο΄σµιο προ΄τυπο τις απαιτη΄σεις των ΗΠΑ για την χρηµατοοικονοµικη΄ πληροφο΄ρηση, διο΄τι π.χ. τα συµφε΄ροντα της ΕΕ δεν θα
ελαµβα΄νοντο καθο΄λου υπο΄ψη στα πλαι΄σια της εξε΄λιξης των εν
λο΄γω προτυ΄πων.
3.4.
Η ΟΚΕ φρονει΄ γι' αυτο΄ ο΄τι τα ∆ΛΠ αποτελου΄ν τα µοναδικα΄
λογιστικα΄ προ΄τυπα που τυγχα΄νουν ευρει΄ας διεθνου΄ς αναγνω΄ρισης
χα΄ρη στα οποι΄α θα καταστει΄ δυνατη΄ η επι΄τευξη του στο΄χου της
ανα΄πτυξης προτυ΄πων µε΄σω καθολικη΄ς συµµετοχη΄ς.
3.5.
∆εδοµε΄νου του µεγε΄θους και της σηµασι΄ας της οικονοµι΄ας
της ΕΕ χα΄ρη στην προ΄ταση η ΕΕ θα καθιερωθει΄ ως ο ακρογωνιαι΄ος
λι΄θος της διεθνου΄ς υποστη΄ριξης του ΙΑSB (4) (το οποι΄ο τελευται΄α
αναδιοργανω΄θηκε και ενισχυ΄θηκε). Μολονο΄τι η ΕΕ δεν θα συµµετε΄χει α΄µεσα, αυτο΄ θα διασφαλι΄σει την προστασι΄α των συµφερο΄ντων
της ΕΕ στο πλαι΄σιο των διαδικασιω΄ν ανα΄πτυξης των ∆ΛΠ, επιπλε΄ον
των πε΄ντε ευρωπαϊκω΄ν µελω΄ν που θα συµµετε΄χουν στο ΙΑSΒ.

Ο ρο΄λος των λογιστικω
΄ ν οδηγιω
΄ν

2.4.1. Οι υπα΄ρχουσες λογιστικε΄ς οδηγι΄ες της ΕΕ παραµε΄νουν
σε ισχυ΄ και ο΄λες οι επιχειρη΄σεις πρε΄πει να συµµορφω΄νονται προς
αυτε΄ς. Η εφαρµογη΄ των ∆ΛΠ αποτελει΄ συµπληρωµατικη΄ απαι΄τηση
για ο΄λες τις εισηγµε΄νες στο χρηµατιστη΄ριο επιχειρη΄σεις.

2.4.2. Η Επιτροπη΄ ΄εχει η΄δη ξεκινη΄σει τη διαδικασι΄α για την
τροποποι΄ηση της τε΄ταρτης (1) και της ΄εβδοµης(2) λογιστικη΄ς
οδηγι΄ας για να µπορε΄σει να προσαρµο΄σει µικρο΄ αριθµο΄ σηµει΄ων
που δεν συµφωνου΄ν µε τα ∆ΛΠ.

3. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει θερµα΄ το στο΄χο του προτεινο΄µενου
κανονισµου΄, δηλαδη΄ την καθιε΄ρωση κοινη΄ς βα΄σης λογιστικη΄ς σε
ο΄λη την ΕΕ και για ο΄λες τις εισηγµε΄νες σε οργανωµε΄νες αγορε΄ς
επιχειρη΄σεις. Αυτο΄ αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο για την ολοκλη΄ρωση του προγρα΄µµατος των χρηµατοοικονοµικω΄ν υπηρεσιω΄ν της
ενιαι΄ας αγορα΄ς.

3.2.
Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι η επιλογη΄ που ΄εγινε τω΄ρα ει΄ναι
πολυ΄ σηµαντικη΄ διο΄τι ει΄ναι πιθανο΄ν να χαρα΄ξει µακροπρο΄θεσµα
την κατευ΄θυνση ολο΄κληρης της χρηµατοοικονοµικη΄ς πληροφο΄ρησης της ΕΕ. Γι' αυτο΄, η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι πρε΄πει να ληφθου΄ν
υπο΄ψη τα συµφε΄ροντα ο΄λων των φορε΄ων, απο΄ επενδυτε΄ς µε΄χρι
εργαζο΄µενους.

(1) 78/660/ΕΟΚ, ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.
(2) 83/349/ΕΟΚ, ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1.

3.6.
Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι 300 περι΄που επιχειρη΄σεις χρησιµοποιου΄ν τις Γενικα΄ Αποδεκτε΄ς Λογιστικε΄ς Αρχε΄ς (GAAP) των ΗΠΑ.
Αυτο΄ συµβαι΄νει βασικα΄ για να αποκτη΄σει µι΄α επιχει΄ρηση την α΄δεια
της SEC (Επιτροπη΄ Χρηµατιστηρι΄ου των ΗΠΑ), για την εισαγωγη΄
της στο χρηµατιστη΄ριο και ο΄χι για την εγγενη΄ αξι΄α που ΄εχουν οι
Γενικα΄ Αποδεκτε΄ς Λογιστικε΄ς Αρχε΄ς των ΗΠΑ.
3.6.1. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι ο δρο΄µος που ακολουθει΄ται επιτρε΄πει
τη συ΄ντονη υποστη΄ριξη των προσπαθειω΄ν του ΙΑSB που επιδιω΄κει
την αποδοχη΄ απο΄ τη SEC των λογαριασµω΄ν που βασι΄ζονται στα
∆ΛΠ ω΄στε να µην χρειασθει΄ να προσαρµοσθου΄ν τα ∆ΛΠ στις
γενικα΄ αποδεκτε΄ς λογιστικε΄ς αρχε΄ς των ΗΠΑ. Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει
ο΄τι αυτο΄ ει΄ναι απι΄θανο να επιτευχθει΄ πριν απο΄ το 2005. Αυτο΄ θα
ση΄µαινε ο΄τι οι αµερικανικε΄ς εταιρι΄ες µπορου΄ν να εισαχθου΄ν στα
ευρωπαϊκα΄ χρηµατιστη΄ρια βα΄σει των αµερικανικω΄ν λογιστικω΄ν
συ΄µφωνα µε τα προ΄τυπα των γενικα΄ αποδεκτω΄ν λογιστικω΄ν αρχω΄ν.
3.7.
Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι ο καλυ΄τερος τρο΄πος για τη µακροπρο΄θεσµη εξυπηρε΄τηση των συµφερο΄ντων ο΄λων των µερω΄ν θα η΄ταν να
επιτευχθει΄ τελικα΄ η συ΄γκλιση των προτυ΄πων ∆ΛΠ και των Γενικα΄
Αποδεκτω΄ν Λογιστικω΄ν Αρχω΄ν (GAAP)· ως προς αυτο΄ επισηµαι΄νεται ο΄τι παρα΄ την προση΄λωση των ΗΠΑ στα προ΄τυπα GAAP, η
χω΄ρα αυτη΄ αντιπροσωπευ΄εται πλη΄ρως στην ΙΑSB.
3.8.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τη γνω
΄ µη της Επιτροπη΄ς, συ΄µφωνα µε
την οποι΄α η προ΄ταση κανονισµου΄ δεν θα συµβα΄λει µο΄νο στην
προ΄οδο της ολοκλη΄ρωσης των ευρωπαϊκω΄ν κεφαλαιαγορω΄ν και
των αγορω΄ν παροχη΄ς χρηµατοοικονοµικω΄ν υπηρεσιω΄ν, αλλα΄ θα
ευνοη΄σει επι΄σης τις επενδυ΄σεις σε εταιρι΄ες που ει΄ναι εισηγµε΄νες σε
χρηµατιστη΄ρια της ΕΕ.

(3) Generally Accepted Accounting Principles (GAAP = Γενικα΄ Αποδεκτε΄ς Λογιστικε΄ς Αρχε΄ς).
(4) ∆ιεθνε΄ς Συµβου΄λιο Λογιστικω΄ν Προτυ΄πων, πρω΄ην ∆ιεθνη΄ς Επιτροπη΄
Λογιστικω΄ν Προτυ΄πων.
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3.9.
Η ΟΚΕ, ενω΄ υποστηρι΄ζει τη χρη΄ση των ∆ΛΠ, εντου΄τοις
εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για τη θε΄σπιση του µηχανισµου΄
΄εγκρισης. Η θε΄σπιση αυτη΄ διασφαλι΄ζει ο΄τι σε περι΄πτωση ΄εκδοσης
ενο΄ς ∆ΛΠ που κρι΄νεται περιττο΄ στην ΕΕ, αυτο΄ δεν θα ισχυ΄σει σε
κοινοτικο΄ επι΄πεδο.
3.9.1. Εφεξη΄ς τα ∆ΛΠ δεν θα εφαρµο΄ζονται αυτο΄µατα στην ΕΕ
παρα΄ µο΄νο στην περι΄πτωση που θα ΄εχουν υιοθετηθει΄ απο΄ το
µηχανισµο΄ ΄εγκρισης στο πλαι΄σιο του οποι΄ου η κανονιστικη΄
επιτροπη΄ λογιστικω΄ν θεµα΄των, της οποι΄ας θα προεδρευ΄ει η
Επιτροπη΄ και θα αποτελει΄ται απο΄ εκπροσω΄πους ο΄λων των κρατω΄ν
µελω΄ν, θα διαδραµατι΄ζει µει΄ζονα ρο΄λο.
3.9.2. Πα΄ντως, για την πραγµατοποι΄ηση λεπτοµερου΄ς τεχνικη΄ς
αξιολο΄γησης, συγκροτη΄θηκε τεχνικη΄ επιτροπη΄ λογιστικω΄ν θεµα΄των
ο΄πως αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 8 των αιτιολογικω΄ν σκε΄ψεων
της προ΄τασης κανονισµου΄.
3.9.3. 'Υστερα απο΄ προ΄σκληση της Επιτροπη΄ς, η λειτουργι΄α
αυτη΄ θα ασκηθει΄ και χρηµατοδοτηθει΄ απο΄ ΄ενα ιδιωτικο΄ οργανισµο΄
που ει΄ναι γνωστο΄ς µε την επωνυµι΄α EFRAG — European Financial
Reporting Advisory Group (Συµβουλευτικη΄ Οµα΄δα για την
Οικονοµικη΄ Ενηµε΄ρωση στην Ευρω΄πη) (1). Επειδη΄ θα προ΄κειται για
ιδιωτικο΄ οργανισµο΄ οι συστα΄σεις του δεν θα ει΄ναι δεσµευτικε΄ς για
την Επιτροπη΄ η οποι΄α θα υποβα΄λει στην κανονιστικη΄ επιτροπη΄
λογιστικω΄ν θεµα΄των αναλυτικη΄ ΄εκθεση µε τις συστα΄σεις του
ΕFRAG και τη δικη΄ της αξιολο΄γηση προκειµε΄νου να ληφθει΄
απο΄φαση.
3.9.4. Ο οργανισµο΄ς αυτο΄ς δεν θα στηρι΄ξει µο΄νο το µηχανισµο΄
΄εγκρισης, αλλα΄ θα επιτρε΄ψει επι΄σης στην ΕΕ να αξιολογει΄ τα
µελλοντικα΄ προ΄τυπα και να συµβα΄λει στην εξε΄λιξη΄ τους.
3.9.5. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει ΄ενθερµα την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς
ο΄πως κα΄θε ∆ΛΠ εγκρι΄νεται η΄ απορρι΄πτεται ολοσχερω΄ς. Η µερικη΄
΄εγκριση η΄ οι τροποποιηµε΄νες µορφε΄ς ∆ΛΠ θα προκαλου΄ν ιδιαι΄τερη
συ΄γχυση και θα υπονοµευ΄ουν τη βασικη΄ απο΄φαση σχετικα΄ µε τη
χρη΄ση των ∆ΛΠ.
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αφενο΄ς τις πιθανε΄ς επιπτω΄σεις που µπορει΄ να ΄εχουν στη φορολογι΄α
των ενδιαφεροµε΄νων επιχειρη΄σεων, και αφετε΄ρου την ποιο΄τητα των
πληροφοριω΄ν που παρε΄χεται στους εργαζο΄µενους ο΄σον αφορα΄ την
επιχει΄ρηση στην οποι΄α εργα΄ζονται.

3.11. Η ΟΚΕ ενδιαφε΄ρεται ιδιαι΄τερα να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι
ανα΄γκες των ΜΜΕ. Γι' αυτο΄ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της που οι
ΜΜΕ θα εκπροσωπου΄νται στον Εfrag.

3.12. Η ΟΚΕ προτει΄νει επι΄σης ο΄τι εφο΄σον µακροπρο΄θεσµα η
εξε΄λιξη ο΄λων των οικονοµικω΄ν εκθε΄σεων στην ΕΕ θα βασι΄ζεται στα
∆ΛΠ, θα πρε΄πει να ζητηθει΄ επειγο΄ντως απο΄ τον ΙΑSB να αρχι΄σει τη
διαδικασι΄α ανα΄πτυξης των προτυ΄πων η΄ µιας δε΄σµης προτυ΄πων που
θα ει΄ναι πιο κατα΄λληλη για τις ΜΜΕ· η αυ΄ξηση των απαιτη΄σεων
΄εναντι των εισηγµε΄νων επιχειρη΄σεων ο΄σον αφορα΄ την υποβολη΄
εκθε΄σεων αποτελει΄ συµπληρωµατικη΄ υποχρε΄ωση. Εφο΄σον ορισµε΄νες ΜΜΕ θα εισαχθου΄ν µελλοντικα΄ στο χρηµατιστη΄ριο η υποχρε΄ωση αυτη΄ θα διευκολυ΄νει σχετικα΄ την εν λο΄γω µετα΄βαση των
ΜΜΕ ο΄ταν αυτη΄ απαιτηθει΄.

3.13. Ο στο΄χος της υιοθε΄τησης των ∆ΛΠ θα υπονοµευθει΄ εα΄ν
η µη ΄εγκριση΄ τους δεν αποτελει΄ παρα΄ την εξαι΄ρεση. Η ΟΚΕ ελπι΄ζει
ο΄τι χα΄ρη στη συµµετοχη΄ εµπειρογνω΄µονα της ΕΕ στη διαδικασι΄α
καθορισµου΄ των προτυ΄πων και στην αναγνω΄ριση απο΄ τον ΙΑSB της
σηµασι΄ας που ΄εχει η διατη΄ρηση της υποστη΄ριξης της ΕΕ θα
διασφαλισθει΄ ο΄τι η µη ΄εγκριση, εα΄ν κα΄ποτε χρειαστει΄, θα αποτελει΄
µια σπα΄νια εξαι΄ρεση.

3.14. Η ΟΚΕ τονι΄ζει στην Επιτροπη΄ ο΄τι θα πρε΄πει να διασφαλισθει΄ η µετα΄φραση σε ο΄λες τις κοινοτικε΄ς γλω΄σσες ο΄λων των ∆ΛΠ
ο΄πως και των σχετικω΄ν ερµηνειω΄ν τους.

3.10. 'Οταν προ΄κειται να εξετασθου΄ν οι δυνατε΄ς επιλογε΄ς βα΄σει
του α΄ρθρου 5, η ΟΚΕ συνιστα΄ ο΄πως τα κρα΄τη µε΄λη εξετα΄ζουν

(1) Η ΕFRAG αποτελει΄ται απο΄ τους εξη΄ς οργανισµου΄ς: CEA — European
Insurance Committee (Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ Ασφαλι΄σεων), EFAA —
European Federation of Accountants and Auditors for SMEs
(Ευρωπαϊκη΄ Οµοσπονδι΄α Ελεγκτικολογιστω΄ν για ΜΜΕ), EFB —
European Banking Federation(Ευρωπαϊκη΄ Οµοσπονδι΄α Τραπεζω΄ν),
EFFAS — European Federation of Financial Analysts Societies
(Ευρωπαϊκη΄ Οµοσπονδι΄α των Συλλο΄γων Οικονοµικω΄ν Αναλυτω΄ν),
ESBG — European Savings Banks Group (Οµα΄δα Τραπεζω΄ν
Αποταµι΄ευσης της ΕΟΚ), FEE — Federation of European
Accountants (Ευρωπαϊκη΄ Οµοσπονδι΄α Λογιστω΄ν), FESE —
Federation of European Stock Exchanges (Οµοσπονδι΄α Ευρωπαϊκω΄ν
Χρηµατιστηρι΄ων), GEBC — European Group of Co-operative Banks
(Ευρωπαϊκη΄ Οµα΄δα Συνεταιριστικω΄ν Τραπεζω΄ν), Unice — Union of
Industrial and Employers’ Confederations of Europe ('Ενωση των
Συνοµοσπονδιω΄ν της Βιοµηχανι΄ας και των Εργοδοτω΄ν της Ευρω΄πης),
UPEAME — European Association of Craft and Small and
Medium-sized Enterprises (Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση Βιοτεχνικω΄ν και
Μικροµεσαι΄ων Επιχειρη΄σεων).

3.15. Η ΟΚΕ ΄εχει επι΄γνωση ο΄τι ο τραπεζικο΄ς και ασφαλιστικο΄ς
τοµε΄ας ενδιαφε΄ρεται για ορισµε΄νες πτυχε΄ς ο΄σον αφορα΄ την πιθανη΄
εισαγωγη΄ της πλη΄ρους λογιστικη΄ς αξι΄ας για τα χρηµατοοικονοµικα΄
µε΄σα στα µελλοντικα΄ ∆ΛΠ και ο΄τι το θε΄µα αυτο΄ εξετα΄ζεται απο΄
την Επιτροπη΄. Θα αποτελε΄σει επι΄σης θε΄µα διαβου΄λευσης κατα΄ τις
τακτικε΄ς διαδικασι΄ες που χρησιµοποιου΄νται για την ανα΄πτυξη νε΄ων
λογιστικω΄ν προτυ΄πων. Η ΟΚΕ ει΄ναι πεπεισµε΄νη ο΄τι θα βρεθει΄ µι΄α
ικανοποιητικη΄ λυ΄ση.

3.16. Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι βα΄σει του α΄ρθρου 2 ει΄ναι δυνατο΄ν
να χρησιµοποιηθου΄ν «ισοδυ΄ναµα λογιστικα΄ προ΄τυπα». Η ΟΚΕ
αντιλαµβα΄νεται ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν προτι΄θεται να χρησιµοποιη΄σει
τη δια΄ταξη αυτη΄ παρα΄ µο΄νο προσωρινα΄, δηλαδη΄ ΄εως ο΄του ισχυ΄σουν
τα κατα΄λληλα ∆ΛΠ. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι πρε΄πει να επαναδιατυπωθει΄
το α΄ρθρο 2 για να καταστει΄ σαφε΄στερο.
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3.17. Η εισαγωγη΄ των προτεινοµε΄νων υποχρεω΄σεων ο΄σον
αφορα΄ την χρηµατοοικονοµικη΄ πληροφο΄ρηση των εισηγµε΄νων
επιχειρη΄σεων πρε΄πει, εφο΄σον αυτε΄ς επιθυµου΄ν την επι΄τευξη του
στο΄χου τους, να συνοδευ΄εται απο΄ µε΄τρα που θα συµβα΄λουν στην
προσαρµογη΄ τους. Η ΟΚΕ προτει΄νει να πιστοποιου΄ν οι ορκωτοι΄
λογιστε΄ς της επιχει΄ρησης στην ΄εκθεση΄ τους ο΄τι οι λογαριασµοι΄
΄εχουν τηρηθει΄ βα΄σει των προτυ΄πων ∆ΛΠ. Εα΄ν δεν προβου΄ν στη
σχετικη΄ πιστοποι΄ηση το΄τε οι εθνικε΄ς αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους
πρε΄πει να ΄εχουν την εξουσι΄α να ζητη΄σουν απο΄ την επιχει΄ρηση να
επαναδηµοσιευ΄σει τους λογαριασµου΄ς της µε την ορθη΄ µορφη΄.

µι΄α διαδικασι΄α κυ΄ρωσης της αποτελεσµατικο΄τητα΄ς τους. Φρονει΄
ο΄τι η συµµετοχη΄ της ΕΕ, απο΄ τις πρω΄τες η΄δη φα΄σεις, ο΄σον αφορα΄
την εκπο΄νηση κα΄θε νε΄ου προτυ΄που ∆ΛΠ αποτελει΄ τον καλυ΄τερο
τρο΄πο προστασι΄ας των ευρωπαϊκω΄ν συµφερο΄ντων.

3.18. Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι το αργο΄τερο µε΄χρι την 1η Ιουλι΄ου
2007 ο κανονισµο΄ς θα επανεξετασθει΄. Θα ει΄ναι πολυ΄ ευτυχη΄ς εα΄ν
της ζητηθει΄ να υποβα΄λει τις παρατηρη΄σεις της εγκαι΄ρως σχετικα΄
µε την επανεξε΄ταση. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι θα ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄
να εξετασθει΄ η εφαρµογη΄ του µηχανισµου΄ ΄εγκρισης προκειµε΄νου
να διασφαλισθει΄ η ορθη΄ λειτουργι΄α των προτυ΄πων ∆ΛΠ στην ΕΕ.

4.4.
Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι οι νε΄ες προτα΄σεις δεν πρε΄πει να αποβου΄ν
σε βα΄ρος α΄λλων σηµαντικω΄ν απαιτη΄σεων, ο΄πως η φορολογι΄α και η
πληροφο΄ρηση των εργαζοµε΄νων.

4. Συµπερα΄σµατα

4.6.
H OKE εφιστα΄ την προσοχη΄ στην ανα΄γκη να ληφθου΄ν
µε΄τρα που θα διασφαλι΄ζουν την πλη΄ρη συµµο΄ρφωση προς τις νε΄ες
απαιτη΄σεις σχετικα΄ µε την χρηµατοοικονοµικη΄ πληροφο΄ρηση.

4.1.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει θερµα΄ τους στο΄χους του προτεινο΄µενου κανονισµου΄ και φρονει΄ ο΄τι η ΄εγκριση των ∆ΛΠ αποτελει΄ τη
µο΄νη πρακτικη΄ επιλογη΄ ο΄σον αφορα΄ την υλοποι΄ηση΄ τους.
4.2.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει επι΄σης το µηχανισµο΄ ΄εγκρισης ο
οποι΄ος παρε΄χει τη νοµικη΄ βα΄ση για τη χρη΄ση των ∆ΛΠ ο΄πως και

4.3.
Η ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να προβλεφθου΄ν οι
ανα΄γκες των ΜΜΕ και των α΄λλων φορε΄ων που δεν επηρεα΄ζονται
α΄µεσα απο΄ τον προτεινο΄µενο κανονισµο΄, προκειµε΄νου να δηµιουργηθει΄ στην ΕΕ µι΄α πραγµατικα΄ κοινη΄ λογιστικη΄ βα΄ση ως απαραι΄τητο στοιχει΄ο της ενιαι΄ας αγορα΄ς.

4.5.
Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει εκ νε΄ου ο΄τι η υ΄παρξη των ∆ΛΠ και των
΄ σσες της Κοινο΄τητας
συναφω΄ν ερµηνειω΄ν τους σε ο΄λες τις γλω
αποτελει΄ ο΄ρο sine qua non.

4.7.
Τε΄λος, η ΟΚΕ προτει΄νει ο΄τι η ΕΕ θα πρε΄πει να ασκη΄σει την
επιρροη΄ της για να ενθαρρυ΄νει το ΙΑSB να διεξα΄γει δια΄λογο µε
τους οµολο΄γους του των ΗΠΑ προκειµε΄νου να προετοιµα΄σουν το
΄εδαφος για ΄ενα ενδεχο΄µενο κοινο΄ διεθνε΄ς πλαι΄σιο ο΄σον αφορα΄ την
χρηµατοοικονοµικη΄ πληροφο΄ρηση.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
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 οδηγω
΄ ν οδικω
΄ν
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κατα΄ρτιση των επαγγελµατιω
΄ ν η΄ επιβατικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν»
εµπορευµατικω
(2001/C 260/16)
Στις 21 Φεβρουαρι΄ου 2001 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 71 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των 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 6 Ιουνι΄ου 2001 µε βα΄ση εισηγητικη΄
΄εκθεση του κ. Kielman.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου 2001), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄

1.1.
Ο Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου
1985, σχετικα΄ µε την εναρµο΄νιση ορισµε΄νων κανο΄νων κοινωνικου΄
χαρακτη΄ρα για τις οδικε΄ς µεταφορε΄ς περιλαµβα΄νει τους ο΄ρους για
την επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση των οδηγω΄ν εµπορευµατικω΄ν η΄
επιβατικω΄ν µεταφορω΄ν.

1.2.
Το περιεχο΄µενο της κατα΄ρτισης η οποι΄α οδηγει΄ στην
΄εκδοση πιστοποιητικου΄ καθορι΄ζεται στην οδηγι΄α 76/914/ΕΟΚ.
Στην οδηγι΄α αυτη΄ συµπεριλαµβα΄νεται παρα΄ρτηµα στο οποι΄ο
αναφε΄ρεται ο΄τι η κατα΄ρτιση αυτη΄ η οποι΄α δι΄δει δικαι΄ωµα στην
΄εκδοση πιστοποιητικου΄ επαγγελµατικη΄ς ικανο΄τητας πρε΄πει να
περιλαµβα΄νει τουλα΄χιστον ορισµε΄να θε΄µατα, στο βαθµο΄ που αυτα΄
δεν συµπεριλαµβα΄νονται στην κατα΄ρτιση για την ΄εκδοση α΄δειας
οδη΄γησης.

1.3.
Το περιεχο΄µενο το΄σο του Κανονισµου΄ ο΄σο και της οδηγι΄ας
ει΄ναι πλε΄ον παρωχηµε΄νο. Ο Κανονισµο΄ς ει΄ναι του 1985 ενω΄ η
οδηγι΄α του 1976. Αυτο΄ σηµαι΄νει κυρι΄ως ο΄τι το περιεχο΄µενο της
κατα΄ρτισης ει΄ναι ιδιαι΄τερα πεπαλαιωµε΄νο, στο µε΄τρο που δεν ΄εχει
συµπεριληφθει΄ στους κοινοτικου΄ς κανο΄νες για την ΄εκδοση α΄δειας
οδη΄γησης (οδηγι΄α 91/439/ΕΟΚ).

1.4.
Επειδη΄, µε την εξαι΄ρεση δυ΄ο χωρω΄ν και συγκεκριµε΄να της
Γαλλι΄ας και των Κα΄τω Χωρω΄ν, δεν υφι΄σταται καµι΄α απολυ΄τως
κοινοτικη΄ υποχρε΄ωση για την παρακολου΄θηση επαγγελµατικη΄ς
κατα΄ρτισης, αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι οι περισσο΄τεροι επαγγελµατι΄ες
οδηγοι΄ ασκου΄ν το επα΄γγελµα΄ τους µο΄νο µε βα΄ση την κατοχη΄
α΄δειας οδη΄γησης. Βεβαι΄ως, για τη µεταφορα΄ ορισµε΄νων ειδω΄ν,
ο΄πως για παρα΄δειγµα για τη µεταφορα΄ επικι΄νδυνων ουσιω΄ν, ισχυ΄ει
΄ενα αυστηρο΄τερο καθεστω΄ς.

1.5.
Για να προαχθει΄η ασφα΄λεια των µεταφορω
΄ ν και η ασφα΄λεια
κατα΄ τις στα΄σεις, να βελτιωθει΄ η παροχη΄ υπηρεσιω΄ν, να αυξηθει΄

η διαθεσιµο΄τητα και να υπα΄ρξουν θετικε΄ς επιδρα΄σεις επι΄ της
απασχο΄λησης, η Επιτροπη΄ θεωρει΄ απαραι΄τητο να καθιερωθει΄ µια
ποιοτικη΄ βασικη΄ κατα΄ρτιση και επιµο΄ρφωση.
1.6.
Η εναρµονισµε΄νη καθιε΄ρωση της γενικη΄ς υποχρε΄ωσης για
την παρακολου΄θηση της εν λο΄γω κατα΄ρτισης αποτελει΄
παρεµπιπτο΄ντως ΄ενα πρακτικο΄ παρα΄δειγµα της συνοχη΄ς που
επιδιω΄κεται στην Ευρω΄πη µεταξυ΄ ελευθε΄ρωσης της αγορα΄ς µεταφορω΄ν σε συνδυασµο΄ µε την αυ΄ξηση του ανταγωνισµου΄, αφενο΄ς, και
την εναρµο΄νιση των κοινωνικω΄ν συνθηκω΄ν και της απασχο΄λησης,
αφετε΄ρου.
1.7.
Η προτεινο΄µενη οδηγι΄α προβλε΄πει την θε΄σπιση ενο΄ς
κοινοτικου΄ πλαισι΄ου το οποι΄ο περιλαµβα΄νει την υφιστα΄µενη
επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση στα πλαι΄σια του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 3820/85 και προσφε΄ρει τη δυνατο΄τητα επι΄λυσης των
ιδιαι΄τερων προβληµα΄των τα οποι΄α χαρακτηρι΄ζουν την κατα΄σταση
των επαγγελµατιω΄ν οδηγω΄ν στην αγορα΄ µεταφορω΄ν, ο΄πως ει΄ναι η
προ΄σληψη νε΄ων οδηγω΄ν και η διασφα΄λιση της επαγγελµατικη΄ς
τους ποιο΄τητας.

2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
2.1.
Η ΟΚΕ συµµερι΄ζεται την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς ο΄τι δεν
πρε΄πει πλε΄ον να υφι΄σταται µια κατα΄σταση ο΄που επαγγελµατι΄ες
οδηγοι΄ απασχολου΄νται στον κλα΄δο της µεταφορα΄ς επιβατω΄ν και
εµπορευµα΄των χωρι΄ς να διαθε΄τουν οποιαδη΄ποτε επαγγελµατικη΄
κατα΄ρτιση. Μπορει΄ επι΄σης να συµφωνη΄σει µε την πραγµατιστικη΄
προ΄ταση να καθιερωθει΄ µια υποχρεωτικη΄ στοιχειω΄δης κατα΄ρτιση,
ο΄πως συµβαι΄νει στις Κα΄τω Χω΄ρες και στη Γαλλι΄α.
2.2.
Επι΄σης, η ΟΚΕ συµµερι΄ζεται τις αντιρρη΄σεις που αναγνωρι΄ζει η Επιτροπη΄ σε σχε΄ση µε την καθιε΄ρωση µιας ολοκληρωµε΄νης
επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης η οποι΄α διαρκει΄ 420 ω΄ρες. Ει΄ναι
αλη΄θεια ο΄τι, σε περι΄πτωση που η παρακολου΄θηση της πλη΄ρους
βασικη΄ς κατα΄ρτισης θα η΄ταν υποχρεωτικη΄, το αποτε΄λεσµα θα η΄ταν
να δηµιουργηθου΄ν προβλη΄µατα στην αγορα΄ εργασι΄ας. Ακο΄µα και
κα΄τω απο΄ τις σηµερινε΄ς συνθη΄κες, παρατηρει΄ται σηµαντικη΄ ΄ελλειψη
οδηγω΄ν που διαθε΄τουν τις απαιτου΄µενες ικανο΄τητες.
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2.3.
Η υποχρεωτικη΄ βασικη΄ κατα΄ρτιση διαρκει΄ 210 ω΄ρες, οι
οποι΄ες κατανε΄µονται σε 6 εβδοµα΄δες των 35 ωρω΄ν. Συνεπω΄ς,
προ΄κειται για το η΄µισυ των ωρω΄ν που απαιτου΄νται για την πλη΄ρη
κατα΄ρτιση. Η βασικη΄ κατα΄ρτιση ει΄ναι υποχρεωτικη΄ για ο΄λους τους
νε΄ους οδηγου΄ς, ανεξα΄ρτητα απο΄ την ηλικι΄α τους η΄ την κατηγορι΄α
οχηµα΄των τα οποι΄α προ΄κειται να οδηγη΄σουν. Κατα΄ την α΄ποψη της
ΟΚΕ, η καθιε΄ρωση της εν λο΄γω βασικη΄ς κατα΄ρτισης θα καταστη΄σει
τους επαγγελµατι΄ες οδηγου΄ς σε νεω΄τερη ηλικι΄α ικανου΄ς για να
ασκη΄σουν το επα΄γγελµα΄ τους. Πρε΄πει να εξεταστει΄ το θε΄µα της
δια΄ρκειας της κατα΄ρτισης σε συ΄γκριση µε υφιστα΄µενα εκπαιδευτικα΄
προγρα΄µµατα και τις απαιτου΄µενες δεξιο΄τητες για την απο΄κτηση
αδει΄ας οδηγη΄σεως και τα επαγγελµατικα΄ προσο΄ντα στα κρα΄τη
µε΄λη. Ενο΄ψει ο΄λων αυτω΄ν, πρε΄πει να εξεταστει΄ το ενδεχο΄µενο της
αυ΄ξησης των ωρω΄ν εκπαι΄δευσης σε συ΄ντοµο χρονικο΄ δια΄στηµα.

2.4.
Εκτο΄ς απο΄ την βασικη΄ κατα΄ρτιση, η Επιτροπη΄ συµπεριε΄λαβε
στην προ΄ταση οδηγι΄ας την αρχη΄ της επιµο΄ρφωσης. Συγκεκριµε΄να,
προτει΄νει κα΄θε πε΄ντε χρο΄νια να παρακολουθου΄νται για πε΄ντε µε΄ρες
µαθη΄µατα επιµο΄ρφωσης. Εα΄ν ληφθει΄υπο΄ψη η προηγου΄µενη βασικη΄
κατα΄ρτιση, η προ΄ταση αυτη΄ φαι΄νεται να αποτελει΄ µια καλη΄ λυ΄ση,
ιδιαιτε΄ρως επειδη΄ η εµπειρι΄α που ΄εχει συναχθει΄ στη Γαλλι΄α
αποδεικνυ΄ει ο΄τι η επιµο΄ρφωση ΄εχει θετικε΄ς επιδρα΄σεις.

2.5.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να
απαλλα΄ξει απο΄ την υποχρε΄ωση της στοιχειω΄δους βασικη΄ς κατα΄ρτισης τους επαγγελµατι΄ες οδηγου΄ς οι οποι΄οι απασχολου΄νται η΄δη
στο επι΄πεδο αυτο΄ τη στιγµη΄ που θα τεθει΄ σε ισχυ΄ η οδηγι΄ας.
Επι΄σης, συµφωνει΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να επιτραπει΄
στην εν λο΄γω κατηγορι΄α οδηγω΄ν να παρακολουθει΄ µαθη΄µατα
επιµο΄ρφωσης κα΄θε πε΄ντε χρο΄νια. Στην πρα΄ξη, αυτο΄ αντιστοιχει΄ σε
µια ηµε΄ρα το χρο΄νο.

2.6.
Η Επιτροπη΄ προτει΄νει να θεσπιστου΄ν κριτη΄ρια για την
΄εγκριση εκπαιδευτικω΄ν ιδρυµα΄των. Κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ, αυτο΄
δεν ει΄ναι και το΄σο απαραι΄τητο. Πολυ΄ πιο σηµαντικο΄ ει΄ναι να
θεσπιστου΄ν αντικειµενικα΄ κριτη΄ρια για την αξιολο΄γηση εξεταστικω΄ν
ιδρυµα΄των, κατα΄ προτι΄µηση εκ µε΄ρους των αρµο΄διων αρχω΄ν του
κα΄θε κρα΄τους µε΄λους.

3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Η ΟΚΕ δεν αντιλαµβα΄νεται πλη΄ρως ποια ει΄ναι η οµα΄δα
στο΄χος της Επιτροπη΄ς. Το α΄ρθρο 2 της προτεινο΄µενης οδηγι΄ας
αναφε΄ρεται στους επαγγελµατι΄ες οδηγου΄ς ως οδηγου΄ς οι οποι΄οι
µεταφε΄ρουν εµπορευ΄µατα η΄ προ΄σωπα «ε΄ναντι αµοιβη΄ς». Συµπεριλαµβα΄νονται στον ορισµο΄ αυτο΄ και οι οδηγοι΄ οι οποι΄οι εκτελου΄ν
µεταφορε΄ς για τον εαυτο΄ τους η΄ ο΄χι; Μετα΄ τις εξηγη΄σεις της
Επιτροπη΄ς, η ΟΚΕ αντιλαµβα΄νεται ο΄τι στον ορισµο΄ εµπι΄πτουν ο΄λοι
οι οδηγοι΄, στο βαθµο΄ που δεν ανη΄κουν στην κατηγορα΄ των
«εξαιρου΄µενων» που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 3 της προτεινο΄µενης
οδηγι΄ας, που µεταφε΄ρουν εµπορευ΄µατα µε οχη΄µατα µε ωφε΄λιµο
φορτι΄ο α΄νω των 3,5 το΄ννων. 'Οσον αφορα΄ τις µεταφορε΄ς προσω΄πων, ο ορισµο΄ς καλυ΄πτει οδηγου΄ς οχηµα΄των που µεταφε΄ρουν
περισσο΄τερα απο΄ 9 α΄τοµα, συµπεριλαµβανοµε΄νου του οδηγου΄.
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3.2.
Η ΟΚΕ ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι δεν ει΄ναι σαφε΄ς τι εννοει΄ η
Επιτροπη΄ στην αιτιολογικη΄ της ΄εκθεση µε τη φρα΄ση «περισσο΄τερη
ασφα΄λεια κατα΄ τις στα΄σεις». Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να
διασαφηνι΄σει το σηµει΄ο αυτο΄.

3.3.
Κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ, απο΄ την αιτιολογικη΄ ΄εκθεση της
προ΄τασης και το παρα΄ρτηµα «ελα΄χιστες απαιτη΄σεις επαγγελµατικη΄ς
κατα΄ρτισης» δεν γι΄νεται σαφε΄ς αν η πλη΄ρης αρχικη΄ κατα΄ρτιση
διαρκει΄ 420 η΄ 630 ω΄ρες. Η Επιτροπη΄ διευκρι΄νισε ο΄τι η διαφορα΄
αυτη΄ οφει΄λεται στη λανθασµε΄νη εφαρµογη΄/µετα΄φραση του κειµε΄νου και το΄νισε ο΄τι το µε΄τρο για την πλη΄ρη κατα΄ρτιση ει΄ναι
420 ω΄ρες.

3.4.
Η Επιτροπη΄ αναφε΄ρει στο α΄ρθρο 9 της προ΄τασης ο΄τι οι
επαγγελµατι΄ες οδηγοι΄ οφει΄λουν να παρακολουθου΄ν την αρχικη΄ και
τη συνεχη΄ επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση στο κρα΄τος µε΄λος ο΄που ΄εχουν
τον κανονικο΄ το΄πο κατοικι΄ας τους, προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ ο
επονοµαζο΄µενος «τουρισµο΄ς αδει΄ας οδηγη΄σεως». ∆εδοµε΄νου, ο΄τι
στο ΄διο
ι
α΄ρθρο, η Επιτροπη΄ προτει΄νει την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση
διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και δηλω΄σεων, η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ο
το΄πος ο΄που οι επαγγελµατι΄ες οδηγοι΄ παρακολουθου΄ν την αρχικη΄
τους κατα΄ρτιση και επιµορφω΄νονται δεν θα πρε΄πει να ΄εχει σηµασι΄α.
Κρι΄νει δε ο΄τι ο περιορισµο΄ς στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ΄εχουν
τον κανονικο΄ το΄πο κατοικι΄ας τους δεν συνα΄δει µε την προ΄ταση της
αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης.

3.5.
Κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ, η Επιτροπη΄ δεν επιµε΄νει αρκετα΄
στις ποιοτικε΄ς πτυχε΄ς, δηλαδη΄ στα προ΄τυπα που πρε΄πει να
εφαρµο΄ζονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη στις εξετα΄σεις. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει
ο΄τι η ποιο΄τητα των εξετα΄σεων ει΄ναι το µοναδικο΄ µε΄σο που επιτρε΄πει
να πιστοποιηθει΄ο΄τι οι ενδιαφερο΄µενοι ΄εχουν πραγµατικα΄ εµπεδω΄σει
ι σηµαντικη΄
την εκπαι΄δευση΄ τους. Συνεπω΄ς, η ποιο΄τητα ει΄ναι το ΄διο
µε τη δια΄ρκεια της κατα΄ρτισης.

3.6.
Η Επιτροπη΄ προτει΄νει να διαθε΄τουν οι εκπαιδευτε΄ς
πενταετη΄ πρακτικη΄ εµπειρι΄α ως επαγγελµατι΄ες οδηγοι΄ και να ΄εχουν
παρακολουθη΄σει πλη΄ρη βασικη΄ κατα΄ρτιση και επιµο΄ρφωση. Κατα΄
την α΄ποψη της ΟΚΕ, η προ΄ταση αυτη΄ ει΄ναι ιδιαι΄τερα περιοριστικη΄.
Γι' αυτο΄ και διερωτα΄ται κατα΄ πο΄σον υπ' αυτε΄ς τις προϋποθε΄σεις
µπορου΄ν να βρεθου΄ν αρκετοι΄ εκπαιδευτε΄ς. Σε κα΄θε περι΄πτωση, η
Επιτροπη΄ πρε΄πει να συµπεριλα΄βει στην Οδηγι΄α, µι΄α πολυετη΄
µεταβατικη΄ δια΄ταξη προκειµε΄νου να πληρου΄νται τα προ΄τυπα
επαγγελµατικω΄ν προσο΄ντων για τους εκπαιδευτε΄ς.

3.7.
Η ΟΚΕ αναφε΄ρει την ανα΄γκη ο΄πως η παρου΄σα οδηγι΄α
εφαρµοσθει΄ στα υπο΄ προσχω΄ρηση κρα΄τη απο΄ την αρχη΄ της ΄ενταξης
καθενο΄ς, ω΄στε να διασφαλισθει΄η οδικη΄ ασφα΄λεια σε µια διευρυµε΄νη
Ευρω΄πη και να αποφευχθου΄ν στρεβλω΄σεις στον ανταγωνισµο΄.
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4. Περι΄ληψη και συµπερα΄σµατα
4.1.
Σε γενικε΄ς γραµµε΄ς η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την προ΄ταση της
Επιτροπη΄ς για την καθιε΄ρωση µιας υποχρεωτικη΄ς στοιχειω΄δους
αρχικη΄ς κατα΄ρτισης των επαγγελµατιω΄ν οδηγω΄ν σε συνδυασµο΄ µε
µια περιοδικη΄ αξιολο΄γηση των απαιτου΄µενων προσο΄ντων, τα
οποι΄α εν ανα΄γκη θα συµπληρω΄νονται µε ειδικη΄ επιµο΄ρφωση ανα΄
πενταετι΄α. Αυτο΄ ισχυ΄ει ιδιαι΄τερα λο΄γω της αυ΄ξησης της οδικη΄ς
ασφα΄λειας, της βελτι΄ωσης των παρεχο΄µενων υπηρεσιω΄ν και των
θετικω΄ν επιδρα΄σεων επι΄ της απασχο΄λησης.
4.2.
Κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ, η Επιτροπη΄ πρε΄πει να διασαφηνι΄σει µε ακρι΄βεια την οµα΄δα στο΄χο που ΄εχει κατα΄ νου. Τι σηµαι΄νει η
φρα΄ση οδηγοι΄ επι΄ πληρωµη΄; Επι΄σης, η Επιτροπη΄ πρε΄πει να
διευκρινι΄σει τι εννοει΄ µε το επιχει΄ρηµα ο΄τι η αρχικη΄ κατα΄ρτιση και
η επιµο΄ρφωση συµβα΄λουν στην «ασφα΄λεια κατα΄ τις στα΄σεις».
4.3.
Κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ, η Επιτροπη΄ επικεντρω΄νει
υπερβολικα΄ το ενδιαφε΄ρον της στις ποσοτικε΄ς πτυχε΄ς, και συγκεκρι-
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µε΄να στον κατω΄τερο αριθµο΄ ωρω΄ν κατα΄ρτισης και δεν ασχολει΄ται
πλη΄ρως µε τους κανο΄νες που πρε΄πει να θεσπισθου΄ν για τις
εξετα΄σεις.
4.4.
Η Επιτροπη΄ προτει΄νει ο΄τι οι οδηγοι΄ θα πρε΄πει να παρακολουθου΄ν την αρχικη΄ κατα΄ρτιση και τα µαθη΄µατα επιµο΄ρφωσης στο
κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο κατοικου΄ν. Η προ΄ταση αυτη΄ συµφωνει΄ µε
τα ο΄σα αναφε΄ρονται στην οδηγι΄α για τις α΄δειες οδη΄γησης. Ωστο΄σο,
η ΟΚΕ διερωτα΄ται κατα΄ πο΄σον η προ΄ταση αυτη΄ ασκει΄ α΄σκοπα
περιοριστικε΄ς επιδρα΄σεις στην περι΄πτωση της αρχικη΄ς κατα΄ρτισης
και της επιµο΄ρφωσης. Αυτο΄ ισχυ΄ει οπωσδη΄ποτε εα΄ν αναλογιστει΄
κανει΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ προτει΄νει επι΄σης την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση
διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και δηλω΄σεων.
4.5.
Τε΄λος, η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι, µε δεδοµε΄νες τις απαιτη΄σεις
που θε΄τει η Επιτροπη΄ για τους εκπαιδευτε΄ς, που ει΄ναι συγκεκριµε΄να
πενταετη΄ς πρακτικη΄ εµπειρι΄α ως επαγγελµατι΄ες οδηγοι΄ και πλη΄ρης
βασικη΄ κατα΄ρτιση και επιµο΄ρφωση, θα ει΄ναι ιδιαι΄τερα δυ΄σκολο να
βρεθου΄ν αρκετοι΄ εκπαιδευτε΄ς. Γι' αυτο΄, προτει΄νει στην Επιτροπη΄ να
επανεξετα΄σει την προ΄ταση΄ της στο σηµει΄ο αυτο΄.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
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 «Η πορει΄α της Μα΄λτας προς την
΄ενταξη»
(2001/C 260/17)
Στις 13 Ιουλι΄ου 2001 η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για το
ανωτε΄ρω θε΄µα.
Το τµη΄µα Εξωτερικω΄ν Σχε΄σεων, στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε
τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 28 Ιουνι΄ου 2001 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Kenneth Walker.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµελει΄ας της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου 2001), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
ΣΗΜ:Η κατα΄σταση σχετικα΄ µε την πορει΄α της Μα΄λτας προς την
΄ενταξη εξελι΄σσεται µε µεγα΄λη ταχυ΄τητα, αναφορικα΄ το΄σο µε το
κλει΄σιµο των κεφαλαι΄ων ο΄σο και µε τη θε΄σπιση νοµοθετικω΄ν
µε΄τρων. Οι πληροφορι΄ες που παρε΄χονται παρακα΄τω διορθω΄θηκαν
στις 28 Ιουνι΄ου 2001, την ηµε΄ρα της συνεδρι΄ασης του τµη΄µατος.
Μεταγενε΄στερες εξελι΄ξεις ενδε΄χεται να µην αντικατοπτρι΄ζονται στο
παρο΄ν ΄εγγραφο.

1. Εισαγωγη΄

1.1.
Η ∆ηµοκρατι΄α της Μα΄λτας ει΄ναι κοινοβουλευτικη΄
δηµοκρατι΄α µε µακρα΄ και πολυτα΄ραχη ιστορι΄α. Η στρατηγικη΄ς
΄ ρο της
σηµασι΄ας γεωγραφικη΄ θε΄ση που κατε΄χει η Μα΄λτα στο χω
Μεσογει΄ου ει΄χε ως αποτε΄λεσµα να διαδραµατι΄σει ο λαο΄ς της
καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας ρο΄λο στην εξε΄λιξη του ευρωπαϊκου΄ πολιτισµου΄. Απο΄ τους προϊστορικου΄ς χρο΄νους, η Μα΄λτα απεδει΄χθη
ιδιαι΄τερα ελκυστικη΄ για τους επισκε΄πτες, επισκε΄πτες που δεν η΄ταν
ο΄λοι ευπρο΄σδεκτοι. Κατακτη΄θηκε µε τη σειρα΄ απο΄ τους Φοι΄νικες,
τους Ρωµαι΄ους, τους Ιππο΄τες της Μα΄λτας, τους Γα΄λλους και τους
Βρετανου΄ς. ∆υ΄ο φορε΄ς βρε΄θηκε στο επι΄κεντρο της ιστορι΄ας: για
πρω΄τη φορα΄ κατα΄ τον 16ο αιω΄να ο΄ταν οι Ιππο΄τες της Μα΄λτας
απω΄θησαν τους Του΄ρκους εισβολει΄ς και για µι΄α ακο΄µη φορα΄ κατα΄
τη δια΄ρκεια του 2ου παγκοσµι΄ου πολε΄µου ο΄ταν η Μα΄λτα µε την
σθεναρη΄ αντι΄σταση που προε΄βαλε στις δυνα΄µεις του 'Αξονα α΄λλαξε
τον ρου της ιστορι΄ας της ∆υτικη΄ς Ευρω΄πης. Για το επι΄τευγµα αυτο΄
η Βρετανι΄α απε΄νειµε στην Μα΄λτα το Σταυρο΄ του Αγι΄ου Γεωργι΄ου
που αποτελει΄ τη µεγαλυ΄τερη βρετανικη΄ δια΄κριση για επι΄δειξη
ανδρει΄ας.

δηµιουργηθου΄ν οι κατα΄λληλες συνθη΄κες για την απαραι΄τητη,
ανεξα΄ρτητα απο΄ την ΄ενταξη της χω΄ρας στην ΕΕ, περαιτε΄ρω
αναδια΄ρθρωση της βιοµηχανι΄ας της.
1.3.1. Υπα΄ρχει, ωστο΄σο, ΄ενα σηµαντικο΄ εµπο΄διο το οποι΄ο θα
πρε΄πει να αντιµετωπιστει΄. Η Μα΄λτα ει΄ναι η µο΄νη, µεταξυ΄ των
υποψηφι΄ων χωρω΄ν, χω΄ρα στην οποι΄α δεν υπα΄ρχει σαφη΄ς πολιτικη΄
συναι΄νεση σχετικα΄ µε την ΄ενταξη΄ της στην ΕΕ. Με΄χρις ο΄του
επιτευχθει΄ η εν λο΄γω πολιτικη΄ συναι΄νεση και εξασφαλιστει΄ η
διατη΄ρηση΄ της, θα συνεχι΄σουν να υφι΄στανται ερωτηµατικα΄ σχετικα΄
µε το βαθµο΄ ετοιµο΄τητας της χω΄ρας για να ενταχθει΄ στην ΕΕ.
1.4.
Η παρου΄σα ΄εκθεση επικεντρω΄νεται στη σηµερινη΄
κατα΄σταση που επικρατει΄ σχετικα΄ µε την προετοιµασι΄α της
οικονοµι΄ας της Μα΄λτας και των κατοι΄κων της προκειµε΄νου να
υιοθετη΄σουν το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο και να αναλα΄βουν τις
υποχρεω΄σεις που συνεπα΄γεται η ΄ενταξη στην ΕΕ. Επι΄σης, θα
αξιολογηθει΄ η προ΄οδος που ΄εχει η΄δη σηµειωθει΄ και θα επιδιωχθει΄
ο προσδιορισµο΄ς των πραγµα΄των που αποµε΄νει να γι΄νουν. Αναπο΄φευκτα, θα εξεταστου΄ν και ορισµε΄να πολιτικα΄ θε΄µατα προκειµε΄νου
να εκτιµηθει΄ το κατα΄ πο΄σον η Μα΄λτα επιθυµει΄ πραγµατικα΄ να
συνεχι΄σει τη διαδικασι΄α ΄ενταξη΄ς της στην ΕΕ.
1.5.
Τον εισηγητη΄ στο ΄εργο του βοη΄θησε ο εκπρο΄σωπος του
Γραφει΄ου Επιχειρη΄σεων της Μα΄λτας, δρ. Leonard Mizzi, προς τον
οποι΄ο ο εισηγητη΄ς εκφρα΄ζει τις ευχαριστι΄ες του. Αντιπροσωπει΄α
της οµα΄δας µελε΄της επισκε΄φθηκε την Μα΄λτα απο΄ τις 21 ΄εως τις
23 Μαρτι΄ου 2001 (1).

2. Αξιολο΄γηση της ενταξιακη΄ς πορει΄ας της Μα΄λτας
1.2.
Κατα΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Ελσι΄νκι, της 10ης και
11ης ∆εκεµβρι΄ου 1999, ενεκρι΄θη η ΄εναρξη των διαπραγµατευ΄σεων
για την ΄ενταξη της Μα΄λτας και των υπολοι΄πων πε΄ντε υποψηφι΄ων
χωρω΄ν στην ΕΕ. 'Εκτοτε, τα εν λο΄γω κρα΄τη ει΄ναι γνωστα΄ ως η
«Οµα΄δα του Ελσι΄νκι».

1.3.
Η καλη΄ οικονοµικη΄ και πολιτικη΄ κατα΄σταση της Μα΄λτας
΄εχει ως αποτε΄λεσµα την τοποθε΄τηση΄ της στην πρω΄τη οµα΄δα των
υποψηφι΄ων χωρω΄ν. Η Μα΄λτα πληροι΄ τα κριτη΄ρια της Κοπεγχα΄γης,
διαθε΄τει µι΄α λειτουργου΄σα οικονοµι΄α της αγορα΄ς και αναµε΄νεται
ο΄τι θα αντισταθει΄ στις ανταγωνιστικε΄ς πιε΄σεις που θα ασκηθου΄ν
µετα΄ την ΄ενταξη΄ της στην 'Ενωση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι θα

2.1.
Η ιστορι΄α των σχε΄σεων της Μα΄λτας µε την ΕΕ, το
πολιτικο΄, οικονοµικο΄, και κοινωνικο΄ πλαι΄σιο, η διαδικασι΄α των
διαπραγµατευ΄σεων, η εκτι΄µηση ενδεχο΄µενων προβληµατικω΄ν
τοµε΄ων, η κατα΄σταση του κοινωνικου΄ διαλο΄γου και της κοινωνι΄ας
των πολιτω΄ν στην Μα΄λτα, οι επιπτω΄σεις της ΄ενταξης σε επιλεγµε΄νους τοµει΄ς, η στα΄ση του πληθυσµου΄ της Μα΄λτας ο΄σον αφορα΄ την
΄ενταξη, και το ζη΄τηµα της χρηµατοδο΄τησης αποτελου΄ν θε΄µατα τα
οποι΄α εξετα΄ζονται σε ξεχωριστο΄ ΄εγγραφο.
(1) 'Εκθεση σχετικα΄ µε την αποστολη΄ ενηµε΄ρωσης στη Μα΄λτα που
πραγµατοποιη΄θηκε ως τµη΄µα της προετοιµασι΄ας της γνωµοδο΄τησης
«H πορει΄α της Μα΄λτας προς την ΄ενταξη».
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3. Συνοπτικη΄ περι΄ληψη
3.1.
Στη Μα΄λτα δεν υπα΄ρχει σαφη΄ς πολιτικη΄ συναι΄νεση σχετικα΄
µε την ΄ενταξη΄ της στην ΕΕ. Το κυβερνο΄ν Εθνικιστικο΄ Κο΄µµα ει΄ναι
υπε΄ρ της α΄µεσης ΄ενταξης της χω΄ρας θεωρω΄ντας ο΄χι µο΄νο ο΄τι ει΄ναι
επιθυµητη΄ απο΄ ιστορικη΄ς και πολιτικη΄ς προοπτικη΄ς αλλα΄ και ο΄τι
ει΄ναι απαραι΄τητο να παρασχεθου΄ν κι΄νητρα και χρηµατοοικονοµικη΄
στη΄ριξη προκειµε΄νου να αντιµετωπιστου΄ν τα αναγνωρισµε΄να διαρ΄ ρας.
θρωτικα΄ προβλη΄µατα της χω
3.2.
Εξα΄λλου, το Εργατικο΄ Κο΄µµα προτιµα΄ να αναβληθει΄ η
΄ενταξη ΄εως ο΄του επιλυθου΄ν τα σοβαρο΄τερα προβλη΄µατα της χω΄ρας
και στο µεταξυ΄ να διατηρηθου΄ν φιλικε΄ς σχε΄σεις µα την ΕΕ και να
διεξαχθου΄ν διαπραγµατευ΄σεις για µια µορφη΄ συ΄νδεσης ελευ΄θερων
συναλλαγω΄ν που θα καταστη΄σει τη Μα΄λτα την «Ελβετι΄α της
Μεσογει΄ου».
3.3.
Το Εθνικιστικο΄ Κο΄µµα σκοπευ΄ει να προβει΄ στη διεξαγωγη΄
δηµοψηφι΄σµατος σχετικα΄ µε την προσχω΄ρηση µο΄λις ολοκληρωθου΄ν οι διαπραγµατευ΄σεις για την ΄ενταξη και οπωσδη΄ποτε πριν
απο΄ τις επο΄µενες κοινοβουλευτικε΄ς εκλογε΄ς το αργο΄τερο κατα΄ τα
τε΄λη του 2004 Το Εργατικο΄ Κο΄µµα ΄εχει δηλω΄σει ο΄τι σε περι΄πτωση
που επανε΄λθει στην εξουσι΄α µετα΄ τις επο΄µενες εκλογε΄ς θα αποσυ΄ρει
την υποψηφιο΄τητα ΄ενταξης της Μα΄λτας στην ΕΕ ανεξα΄ρτητα απο΄
το αποτε΄λεσµα του δηµοψηφι΄σµατος.
3.3.1. Οι τελευται΄ες δηµοσκοπη΄σεις δει΄χνουν ο΄τι ο αριθµο΄ς
των ατο΄µων που ει΄ναι υπε΄ρ της ΄ενταξης ει΄ναι σχεδο΄ν ΄διος
ι
µε αυτο΄ν
των ατο΄µων που διαφωνου΄ν µε αυτη΄ ενω΄ ΄ενα µεγα΄λο τµη΄µα του
πληθυσµου΄ ει΄ναι αναποφα΄σιστο.
3.4.
Ση΄µερα, η Μα΄λτα πληροι΄ ο΄λα τα κριτη΄ρια του Μα΄αστριχτ
εκτο΄ς απο΄ το κριτη΄ριο του ελλει΄µµατος του προϋπολογισµου΄.
Ωστο΄σο, το σωρευµε΄νο δηµο΄σιο χρε΄ος ανε΄ρχεται σε 59 % περι΄που
του ΑΕγχΠ. Μολονο΄τι το ποσοστο΄ αυτο΄ συµµορφω΄νεται µε το
κριτη΄ριο του 60 % του Μα΄αστριχτ, και ει΄ναι µικρο΄τερο απο΄ το
αντι΄στοιχο πολλω΄ν κρατω΄ν µελω΄ν, ωστο΄σο παρουσια΄ζει ανοδικη΄
τα΄ση µε αποτε΄λεσµα, εα΄ν διατηρηθει΄, να υπερβληθει΄ το επι΄πεδο
αναφορα΄ς πριν την στοχευο΄µενη ηµεροµηνι΄α προσχω΄ρησης.
3.4.1. Το ΑΕγχΠ της Μα΄λτας, υπολογισµε΄νο σε ισοτιµι΄ες
αγοραστικη΄ς δυ΄ναµης, ισοδυναµει΄ µε το 52 % του µε΄σου ο΄ρου
της ΕΕ.
3.4.2. Η οικονοµι΄α της χω΄ρας ει΄ναι προσανατολισµε΄νη προς
τις εξαγωγε΄ς µε αποτε΄λεσµα το 1999 οι εξαγωγε΄ς αγαθω΄ν και
υπηρεσιω΄ν να αντιπροσωπευ΄ουν το 89 % του ΑΕγχΠ. Η ΕΕ
αποτελει΄ τον κυριο΄τερο εµπορικο΄ εται΄ρο της Μα΄λτας, αντιπροσωπευ΄οντας το 65 % των εισαγωγω΄ν της χω΄ρας, και διαθε΄τει ΄ενα
σηµαντικο΄ εµπορικο΄ πλεο΄νασµα.
3.4.3. Οι κυριο΄τερες οικονοµικε΄ς δραστηριο΄τητες της χω΄ρας
ει΄ναι τα ηλεκτρονικα΄, η ναυτιλι΄α, η ναυπη΄γηση πλοι΄ων, και ο
τουρισµο΄ς. Η γεωργι΄α αντιπροσωπευ΄ει το 2,5 % του ΑΕγχΠ µο΄νον
και υπα΄ρχει µεγα΄λος κατακερµατισµο΄ς των καλλιεργου΄µενων
εκτα΄σεων.
3.4.4. Η Μα΄λτα ει΄ναι ιδιαι΄τερα πυκνοκατοικηµε΄νη µε
1 200 κατοι΄κους ανα΄ τετραγωνικο΄ χιλιο΄µετρο ενω΄ το 21 %
΄ ρας ει΄ναι αστικοποιηµε΄νο.
περι΄που της χω
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3.4.5. Οι µικροεπιχειρη΄σεις στη Μα΄λτα κατε΄χουν δεσπο΄ζουσα
θε΄ση στην οικονοµι΄α ενω΄ το 95 % των επιχειρη΄σεων της χω΄ρας
απασχολου΄ν λιγο΄τερο απο΄ 10 εργαζοµε΄νους.
3.5.
'Εχει συγκροτηθει΄ διευθυ΄νουσα επιτροπη΄ δρα΄σης Μα΄λταΕΕ (MEUSAC) µε σκοπο΄ την βελτι΄ωση της διαφα΄νειας της
ενταξιακη΄ς διαδικασι΄ας µε τη συµµετοχη΄ ο΄λων των ενδιαφεροµε΄νων
µερω΄ν.
3.5.1. Ορισµε΄νες οργανω΄σεις που ει΄ναι µε΄λη της MEUSAC
παραπονου΄νται συχνα΄ ο΄τι δεν τους δι΄δεται πα΄ντα ο απαιτου΄µενος
χρο΄νος για να συµβουλευτου΄ν τα µε΄λη.
3.6.
Το πρω΄το εθνικο΄ προ΄γραµµα της Μα΄λτας για την υιοθε΄τηση του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου (NPAA) δηµοσιευ΄τηκε στις
18 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
3.6.1. Στο πλαι΄σιο του κεφαλαι΄ου της ενε΄ργειας, στη Μα΄λτα
παραχωρη΄θηκε τετραετη΄ς µεταβατικη΄ περι΄οδος η οποι΄α θα της
επιτρε΄ψει να σχηµατι΄σει τα στρατηγικα΄ της αποθε΄µατα πετρελαι΄ου.
3.6.1.1. Η ΕΕ ΄εχει τονι΄σει ο΄τι η Μα΄λτα πιθανο΄τατα θα ει΄ναι
επιλε΄ξιµη για µετενταξιακη΄ παρε΄κκλιση ο΄σον αφορα΄ την ταξινο΄µηση του συστη΄µατος ηλεκτροδο΄τησης ως «µικρου΄ αποµονωµε΄νου
συστη΄µατος».
3.6.1.2. Στο πλαι΄σιο του κεφαλαι΄ου της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των εµπορευµα΄των, στη Μα΄λτα παραχωρη΄θηκε τετραετη΄ς
µεταβατικη΄ περι΄οδος για την ανανε΄ωση των εγκρι΄σεων εµπορι΄ας
γα τα φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα.
3.6.1.3. Στο πλαι΄σιο του κεφαλαι΄ου της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των εργαζοµε΄νων, στη Μα΄λτα παραχωρη΄θηκε επταετη΄ς µεταβατικη΄ περι΄οδος κατα΄ την οποι΄α θα µπορε΄σει να εφαρµο΄σει µε΄τρα
διασφα΄λισης ο΄σον αφορα΄ το δικαι΄ωµα εργαζοµε΄νων απο΄ α΄λλες
χω΄ρες της ΕΕ να αναζητη΄σουν απασχο΄ληση στην Μα΄λτα. Η Μα΄λτα
διαφε΄ρει απο΄ τις λοιπε΄ς υποψη΄φιες χω΄ρες απο΄ την α΄ποψη ο΄τι, µετα΄
την ΄ενταξη, αναµε΄νεται εισροη΄ εργαζοµε΄νων στη χω΄ρα και ο΄χι
΄εξοδος εργαζοµε΄νων προς τα λοιπα΄ κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ.
3.6.2. Με΄χρι ση΄µερα, η Μα΄λτα ΄εχει αρχι΄σει την εξε΄ταση
28 κεφαλαι΄ων του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου και προσωρινα΄ τερµα΄τισε την εξε΄ταση 17 κεφαλαι΄ων. Η Μα΄λτα ελπι΄ζει ο΄τι θα αρχι΄σει
την εξε΄ταση ο΄λων των κεφαλαι΄ων, µε την εξαι΄ρεση αυτου΄ που
αφορα΄ τη γεωργι΄α το αργο΄τερο στις αρχε΄ς της βελγικη΄ς προεδρι΄ας.
3.7.
Υπα΄ρχουν ορισµε΄νοι τοµει΄ς που ενδεχοµε΄νως θα δηµιουργη΄σουν προβλη΄µατα τα οποι΄α θα πρε΄πει να επιλυθου΄ν κατα΄ την
διαδικασι΄α των διαπραγµατευ΄σεων.
3.7.1. Στη Μα΄λτα εξακολουθου΄ν να υπα΄ρχουν ορισµε΄νοι περιορισµοι΄ στον τοµε΄α της αγορα΄ς ακινη΄των απο΄ αλλοδαπου΄ς.
3.7.2. Πρε΄πει να ενισχυθει΄ η ικανο΄τητα της διοι΄κησης για
την διεκδι΄κηση των δικαιωµα΄των πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας (π.χ.,
αστυνοµι΄α, τελωνει΄α και προβλη΄µατα εξω΄δικης διευθε΄τησης των
διαφορω΄ν).
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3.7.3. Προκειµε΄νου να συµµορφωθει΄ µε την κοινοτικη΄ πολιτικη΄
ανταγωνισµου΄, τα προσεχη΄ δυ΄ο ΄ετη η Μα΄λτα θα πρε΄πει να
καταβα΄λει µεγα΄λες προσπα΄θειες για περαιτε΄ρω προσε΄γγιση της
νοµοθεσι΄ας της, ευρει΄α αναδια΄ρθρωση, µεγαλυ΄τερη ελευθε΄ρωση
των διαφο΄ρων τοµε΄ων και αυ΄ξηση των ιδιωτικοποιη΄σεων. Οι
σηµερινε΄ς επιδοτη΄σεις των ναυπηγει΄ων πρε΄πει να καταργηθου΄ν
σταδιακα΄.

3.8.
Οι διαδικασι΄ες διαβου΄λευσης της κυβε΄ρνησης µε τους
κοινωνικου΄ς εται΄ρους στη Μα΄λτα ΄εχουν θεσµοθετηθει΄ µε την
΄δρυση
ι
του Συµβουλι΄ου Οικονοµικη΄ς Ανα΄πτυξης της Μα΄λτας
(MCED) το οποι΄ο ει΄ναι ΄ενα αυτοδιοικου΄µενο τριµερε΄ς σω΄µα
αποτελου΄µενο απο΄ εκπροσω΄πους των εργοδοτω΄ν, των συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων, και της κυβε΄ρνησης.

3.7.4. Στον τοµε΄α της αλιει΄ας, το ΝPAA εντο΄πισε προβλη΄µατα
µε τους τελωνειακου΄ς δασµου΄ς υ΄ψους 15 % που ισχυ΄ουν για τα
εξαγο΄µενα αλιευ΄µατα και την ανα΄γκη διατη΄ρησης της ζω΄νης
25 ναυτικω΄ν µιλι΄ων για την προστασι΄α των αλιευτικω΄ν αποθεµα΄των.

3.8.1. Ση΄µερα, η συµµετοχη΄ των λοιπω΄ν στοιχει΄ων της κοινωνι΄ας των πολιτω
΄ ν στην διαδικασι΄α αυτη΄ ει΄ναι περιορισµε΄νη και
δεν αποτελει΄ αναπο΄σπαστο τµη΄µα της. 'Οµως, γενικα΄ γι΄νεται
αποδεκτο΄ ο΄τι του΄το αποτελει΄ ΄ενα πρω΄το µο΄νο βη΄µα µιας εξελικτικη΄ς διαδικασι΄ας.

3.7.5. Υπα΄ρχουν ορισµε΄νες ανησυχι΄ες σχετικα΄ µε τα ποσοστα΄
απαγο΄ρευσης απο΄πλου σκαφω΄ν που φε΄ρουν τη σηµαι΄α της Μα΄λτας
σε κοινοτικου΄ς λιµε΄νες και τα ποσοστα΄ ελε΄γχων του κρα΄τους
σηµαι΄ας στην Μα΄λτα. Ο εµπορικο΄ς στο΄λος της Μα΄λτας ει΄ναι ο
τε΄ταρτος στον κο΄σµο, πολλα΄ σκα΄φη πολλα΄ του οποι΄ου ει΄ναι
πετρελαιοφο΄ρα. Οι ναυτιλιακε΄ς αρχε΄ς της Μα΄λτας δεν ει΄ναι διο΄λου
σε θε΄ση να διασφαλι΄σουν τον ΄ελεγχο των πλοι΄ων τα οποι΄α ει΄ναι
νηολογηµε΄να στη χω΄ρα, η πλειονο΄τητα των οποι΄ων ανη΄κει σε
εφοπλιστε΄ς τρι΄των χωρω΄ν.

3.8.2. Η κυβε΄ρνηση προτει΄νει τη δηµιουργι΄α Μεικτη΄ς Συµβουλευτικη΄ς Επιτροπη΄ς ΕΕ-Μα΄λτας στην οποι΄α κα΄θε µε΄ρος θα εκπροσωπει΄ται απο΄ εξαµελη΄ αντιπροσωπει΄α.
3.9.
Ορισµε΄νοι τοµει΄ς της οικονοµι΄ας της Μα΄λτας θα υποστου΄ν
ισχυρε΄ς επιδρα΄σεις απο΄ την ΄ενταξη στην ΕΕ.

3.7.6. Το κο΄στος της εφαρµογη΄ς των περιβαλλοντικω΄ν διατα΄ξεων της ΕΕ εκτιµα΄ται ο΄τι θα προσεγγι΄σει το 5 % του ΑΕγχΠ
της χω΄ρας. Στους προβληµατικου΄ς τοµει΄ς περιλαµβα΄νονται η
διαχει΄ριση των αποβλη΄των και η διαθεσιµο΄τητα, η ποιο΄τητα, και
το κο΄στος της υ΄δρευσης.

3.9.1. Ο τουρισµο΄ς αποτελει΄ µι΄α απο΄ τις σηµαντικο΄τερες
οικονοµικε΄ς δραστηριο΄τητες της Μα΄λτας, η ανα΄πτυξη΄ του, ο΄µως,
εµποδι΄ζεται απο΄ την ΄ελλειψη χω΄ρου, εγκαταστα΄σεων, και πο΄ρων.
Ο κλα΄δος ανησυχει΄, επι΄σης, λο΄γω ορισµε΄νων πτυχω΄ν της κοινοτικη΄ς
νοµοθεσι΄ας στον τοµε΄α της απασχο΄λησης.

3.7.7. Η εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου στον τοµε΄α της
γεωργι΄ας αναµε΄νεται να προκαλε΄σει προβλη΄µατα. 'Ενα απο΄ τα
προβλη΄µατα που πρε΄πει να αντιµετωπιστου΄ν αφορα΄ το ζη΄τηµα των
προστατευτικω΄ν δασµω΄ν που επιβα΄λλονται στα γεωργικα΄ προϊο΄ντα.
'Ενα α΄λλο προ΄βληµα ει΄ναι ο ανταγωνισµο΄ς που θα αντιµετωπι΄σει
η κατακερµατισµε΄νη και σχετικα΄ αναποτελεσµατικη΄ γεωργικη΄
βιοµηχανι΄α απο΄ τα κοινοτικα΄ προϊο΄ντα.

3.9.2. Ο ναυπηγικο΄ς τοµε΄ας και ο τοµε΄ας της επιδιο΄ρθωσης
πλοι΄ων αποτελου΄ν σηµαντικο΄τατο, αλλα΄ ζηµιογο΄νο, τµη΄µα της
οικονοµι΄ας της Μα΄λτας. Απαιτου΄νται ΄ενα προ΄γραµµα αναδια΄ρθρωσης και ευαι΄σθητες διαπραγµατευ΄σεις για την σταδιακη΄ κατα΄ργηση
των επιδοτη΄σεων.

3.7.8. Η Μα΄λτα ΄εχει ζητη΄σει µεταβατικε΄ς περιο΄δους για θε΄µατα
τα οποι΄α καλυ΄πτονται απο΄ τις οδηγι΄ες για την οργα΄νωση του
χρο΄νου εργασι΄ας, τον θο΄ρυβο στο χω΄ρο εργασι΄ας, τα προσωρινα΄/
κινητα΄ εργοτα΄ξια, και τη χρη΄ση του εργασιακου΄ εξοπλισµου΄.
Ορισµε΄νοι βιοµη΄χανοι της Μα΄λτας κρι΄νουν ο΄τι οι µεταβατικε΄ς
περι΄οδοι δεν ει΄ναι επαρκει΄ς.
3.7.9. Φε΄τος θα υποβληθου΄ν νοµοσχε΄δια µε σκοπο΄ την
ευθυγρα΄µµιση της νοµοθεσι΄ας της Μα΄λτας στον τοµε΄α της
προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν µε την κοινοτικη΄ οδηγι΄α για την
ευθυ΄νη λο΄γω ελαττωµατικω΄ν προϊο΄ντων. 'Οµως, δεν ΄εχει ακο΄µη
αποσαφηνιστει΄ πω΄ς θα εφαρµοστει΄ βραχυπρο΄θεσµα η οδηγι΄α για
τα οργανωµε΄να ταξι΄δια, λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη ο΄τι οι εφαρµογη΄
των σχετικω΄ν µε τον τουρισµο΄ οδηγιω΄ν ΄εχει αποφασιστει΄ να
αποτελε΄σει µεσοπρο΄θεσµη προτεραιο΄τητα δεδοµε΄νου ο΄τι οι σχετικοι΄ φορει΄ς επιβολη΄ς του νο΄µου θα ιδρυθου΄ν το 2002 µο΄νο.
3.7.10. Οι επιχειρη΄σεις της Μα΄λτας ζητου΄ν την καθιε΄ρωση
ενο΄ς υψηλου΄ ορι΄ου εξαιρε΄σεων απο΄ τον ΦΠΑ και τα΄σσονται υπε΄ρ
της καθιε΄ρωσης του µηδενικου΄ συντελεστη΄ που ισχυ΄ει στο ΗΒ και
στην Ιρλανδι΄α. Εκφρα΄ζονται, επι΄σης, φο΄βοι ο΄τι οι πιε΄σεις που
ασκου΄νται για εναρµο΄νιση της φορολογι΄ας στην ΕΕ θα µπορου΄σαν
να ΄εχουν ως συνε΄πεια αυ΄ξηση της συνολικη΄ς φορολογικη΄ς επιβα΄ρυνσης των επιχειρη΄σεων της Μα΄λτας.

3.9.3. Ο µεταποιητικο΄ς τοµε΄ας ανησυχει΄ σχετικα΄ µε τις συνε΄πειες πολλω΄ν κοινοτικω΄ν οδηγιω΄ν στον τοµε΄α της εργασι΄ας, της
απασχο΄λησης, της υγει΄ας και της ασφα΄λειας. Η πλειονο΄τητα των
επιχειρη΄σεων της Μα΄λτας δεν διαθε΄τει συνδικαλιστικη΄ εκπροσω΄πηση µε αποτε΄λεσµα να ει΄ναι αδυ΄νατον για τους εκπροσω΄πους των
εργοδοτω΄ν και των εργαζοµε΄νων να διαπραγµατευτου΄ν ειδικε΄ς
συµφωνι΄ες.
3.9.4. Το κυνη΄γι πουλιω΄ν αποτελει΄ ΄ενα ιδιαι΄τερα δηµοφιλε΄ς
λαϊκο΄ α΄θληµα στη Μα΄λτα µε το οποι΄ο ασχολου΄νται περισσο΄τερα
απο΄ 15 000 α΄τοµα. Οι κυνηγοι΄ ανησυχου΄ν ο΄τι η κοινοτικη΄
νοµοθεσι΄α θα ΄εχει ως αποτε΄λεσµα τον περιορισµο΄ η΄ την απαγο΄ρευση του αθλη΄µατος τους και ει΄ναι αβε΄βαιο εα΄ν ψηφι΄σουν υπε΄ρ
της ΄ενταξης εα΄ν δεν επιτευχθει΄ ικανοποιητικο΄ς συµβιβασµο΄ς.
3.9.5. Η νη΄σος Gozo υποφε΄ρει απο΄ το προ΄βληµα της «διπλη΄ς
αποµο΄νωσης» και οι κα΄τοικοι΄ της θεωρου΄ν ο΄τι απαιτει΄ται κοινοτικη΄
ενι΄σχυση µε τους πλε΄ον ευνοϊκου΄ς ο΄ρους.
3.9.6. Η συµµο΄ρφωση µε το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο της ΟΝΕ
εξαρτα΄ται απο΄ την ολοκλη΄ρωση της διαδικασι΄ας ελευθε΄ρωσης της
κυκλοφορι΄ας των κεφαλαι΄ων.
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3.9.7. Οι εκκρεµου΄σες υποθε΄σεις στα αστικα΄ δικαστη΄ρια της
Μα΄λτας αποτελου΄ν πηγη΄ ανησυχι΄ας. Μολονο΄τι οι αρχε΄ς της
Μα΄λτας ΄εχουν λα΄βει µε΄τρα για την αντιµετω΄πιση του προβλη΄µατος,
η ΄ενταξη της χω
΄ ρας στην ΕΕ ενδεχοµε΄νως να αυξη΄σει τις δικαστικε΄ς
πρα΄γµα το οποι΄ο θα επιδεινω΄σει την κατα΄σταση.

3.10. Σε αντι΄θεση µε τις ΧΚΑΕ, η Μα΄λτα δεν ει΄ναι σε θε΄ση να
επωφεληθει΄ απο΄ τις χρηµατοδοτη΄σεις που χορηγου΄νται απο΄ το
µε΄σο προενταξιακω΄ν διαρθρωτικω΄ν πολιτικω΄ν (ISPA) και το ειδικο΄
προ΄γραµµα ΄ενταξης για τη γεωργι΄α και την αγροτικη΄ ανα΄πτυξη
(SAPARD). Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι το προ΄γραµµα ΙSPA πρε΄πει να
επεκταθει΄ ω΄στε να καλυ΄πτει και την Μα΄λτα.

4. Συµπερα΄σµατα
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4.4.
Με΄χρι ση΄µερα, η Μα΄λτα ΄εχει ζητη΄σει ορισµε΄νες παρεκκλι΄σεις καθω΄ς και µεταβατικε΄ς περιο΄δους για ΄ενα αριθµο΄ ζητηµα΄των.
Ορισµε΄νοι βιοµη΄χανοι πιστευ΄ουν ο΄τι οι µεταβατικε΄ς περι΄οδοι που
΄εχουν ζητηθει΄ δεν επαρκου΄ν ου΄τε αριθµητικα΄ ου΄τε χρονικα΄.
Εξα΄λλου, ο αριθµο΄ς των µεταβατικω΄ν περιο΄δων που ΄εχει ζητηθει΄
συγκαταλε΄γεται µεταξυ΄ των µεγαλυ΄τερων ο΄λων των υποψηφι΄ων
χωρω΄ν µε΄χρι ση΄µερα. Εν µε΄ρει, αυτο΄ αντικατοπτρι΄ζει τα προβλη΄µατα που οφει΄λονται στο νησιωτικο΄ χαρακτη΄ρα της Μα΄λτας και
την ανα΄γκη να υποβληθει΄ στον πληθυσµο΄ της Μα΄λτας µια
ελκυστικη΄ δε΄σµη προτα΄σεων.

4.5.
Στη Μα΄λτα υπα΄ρχει µια αναπτυγµε΄νη διαδικασι΄α διεξαγωγη΄ς του κοινωνικου΄ διαλο΄γου, ενω΄ καταβα΄λλονται προσπα΄θειες
για την περαιτε΄ρω ενι΄σχυση΄ της. Οι ΜΚΟ και α΄λλες οργανω΄σεις
της Κοινωνι΄ας των Πολιτω΄ν δεν συµµετε΄χουν α΄µεσα ση΄µερα στην
εν λο΄γω διαδικασι΄α ενω΄ θα ΄επρεπε να αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο
τµη΄µα της.

4.1.
Ει΄ναι γενικα΄ αποδεκτο΄ στη Μα΄λτα ο΄τι, ανεξα΄ρτητα απο΄ την
΄ ρας στην ΕΕ, ει΄ναι αναγκαι΄α η πραγµατοποι΄ηση
΄ενταξη η΄ ο΄χι της χω
σηµαντικω΄ν διαρθρωτικω΄ν µεταρρυθµι΄σεων που θα επιτρε΄ψουν
στην κοινωνι΄α της Μα΄λτας να προσαρµοστει΄ σε ΄ενα διαρκω΄ς
µεταβαλλο΄µενο διεθνε΄ς περιβα΄λλον και στην οικονοµι΄α της να
καταστει΄ ανταγωνιστικο΄τερη εν ο΄ψει µι΄ας ολοε΄να και περισσο΄τερο
παγκοσµιοποιου΄µενης οικονοµι΄ας. Υπα΄ρχουν αυτοι΄ που θεωρου΄ν
ο΄τι ο σηµερινο΄ς ρυθµο΄ς πραγµατοποι΄ησης των αλλαγω΄ν, µε σκοπο΄
κυρι΄ως την ικανοποι΄ηση των απαιτη΄σεων που θε΄τει το κοινοτικο΄
κεκτηµε΄νο εντο΄ς του χρονοδιαγρα΄µµατος που ΄εχει θε΄σει η κυβε΄ρνηση για την ολοκλη΄ρωση της διαδικασι΄ας ΄ενταξης, ει΄ναι υπερβολικο΄ς και ο΄τι θα η΄ταν προτιµο΄τερο να υιοθετηθει΄ µι΄α πιο σταδιακη΄
προσε΄γγιση. ∆εν υπα΄ρχει, ο΄µως, καµι΄α αµφιβολι΄α ο΄τι η προοπτικη΄
της ΄ενταξης στην ΕΕ λειτουργει΄ καταλυτικα΄ για την πραγµατοποι΄ηση των αλλαγω΄ν, ενω΄ ει΄ναι αµφι΄βολο το κατα΄ πο΄σον, χωρι΄ς το
κι΄νητρο αυτο΄, θα πραγµατοποιου΄νταν πρα΄γµατι οι αναγκαι΄ες
µεταρρυθµι΄σεις.

4.6.
Η κυβε΄ρνηση της Μα΄λτας ΄εχει αρχι΄σει, µε΄σω του
MEUSAC, ευρυ΄τατη διαβου΄λευση σχετικα΄ µε το ζη΄τηµα της
΄ενταξης στην ΕΕ. 'Εχουν διατυπωθει΄ ορισµε΄να παρα΄πονα σχετικα΄
µε τον ο΄γκο των παρεχο΄µενων πληροφοριω΄ν και το γεγονο΄ς ο΄τι ο
περιορισµε΄νος χρο΄νος που παρε΄χεται για τη διαβι΄βαση των
΄ σεις, ιδιαι΄τερα
απαντη΄σεων δεν δι΄νει τη δυνατο΄τητα στις οργανω
΄ σουν µι΄α ολοκληρωµε΄νη
στις εθελοντικε΄ς οργανω΄σεις, να διαµορφω
α΄ποψη. Επι΄σης, στην αντιπροσωπει΄α εκφρα΄στηκαν ανησυχι΄ες διο΄τι
πιστευ΄εται ο΄τι η κυβε΄ρνηση δεν δηµοσιοποι΄ησε τα αποτελε΄σµατα
΄ ν που θα ΄εχει η ΄ενταξη της χω΄ρας η΄
της εκτι΄µησης των συνεπειω
ο΄τι τα αποτελε΄σµατα δηµοσιοποιη΄θηκαν µο΄νο ο΄ταν η θε΄ση
διαπραγµα΄τευσης ει΄χε η΄δη υποβληθει΄ στις Βρυξε΄λλες.

4.1.1. Βεβαι΄ως θα πρε΄πει να σηµειωθει΄ ο΄τι ση΄µερα η κυβε΄ρνηση
µεταφε΄ρει σηµαντικο΄ τµη΄µα του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου µε αξιοσηµει΄ωτους ρυθµου΄ς. Ει΄ναι, επι΄σης, σαφω΄ς αποφασισµε΄νη να ολοκληρω΄σει την διαδικασι΄α της υιοθε΄τησης του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου
εντο΄ς των προθεσµιω΄ν που ΄εχουν τεθει΄.

4.7.
Η Μα΄λτα διαθε΄τει ΄ενα ολοκληρωµε΄νο συ΄στηµα κοινωνικη΄ς
ασφα΄λισης το οποι΄ο µπορει΄να συγκριθει΄µε τα ανα΄λογα συστη΄µατα
των περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν.

4.2.
Ει΄ναι αναγκαι΄α η ενι΄σχυση των διαρθρω΄σεων του δηµο΄σιου
τοµε΄α. Θα απαιτηθει΄ καιρο΄ς για τη δηµιουργι΄α της οργα΄νωσης
που απαιτει΄ται για τη θε΄σπιση του τερα΄στιου ο΄γκου νε΄ας νοµοθεσι΄ας που ει΄ναι αναγκαι΄α για την υιοθε΄τηση του κεκτηµε΄νου και τη
διασφα΄λιση του κατα΄λληλου επιπε΄δου εφαρµογη΄ς του.

΄ ρας στην ΕΕ ΄εχουν
4.3.
Οι αντιτιθε΄µενοι στην ΄ενταξη της χω
την τα΄ση να θεωρου΄ν ως «προπαγανδιστικα΄» τα ενηµερωτικα΄
προγρα΄µµατα που εφαρµο΄ζει η κυβε΄ρνηση µε τη βοη΄θεια της ΕΕ.
Ωστο΄σο, πολλοι΄ απο΄ τους ερωτηθε΄ντες απα΄ντησαν ο΄τι υπα΄ρχει
γενικα΄ ΄ελλειψη κατανο΄ησης των θεµα΄των που συνδε΄ονται µε την
΄ενταξη στην ΕΕ εκ µε΄ρους των κατοι΄κων της Μα΄λτας. Εα΄ν ληφθου΄ν
υπο΄ψη οι µακροπρο΄θεσµες συνε΄πειες που θα ΄εχει η σχετικη΄
απο΄φαση, ει΄ναι προφανε΄ς ο΄τι οι πολι΄τες, πριν απο΄ την α΄σκηση του
εκλογικου΄ τους δικαιω΄µατος στο δηµοψη΄φισµα, θα πρε΄πει να
΄εχουν ενηµερωθει΄ πλη΄ρως σχετικα΄ µε ζητη΄µατα αυτα΄.

4.6.1. Μετα΄ την επι΄σκεψη της αντιπροσωπει΄ας στην Μα΄λτα, η
κυβε΄ρνηση ανακοι΄νωσε ο΄τι τα αποτελε΄σµατα της εκτι΄µησης των
επιπτω΄σεων θα δηµοσιευ΄ονται απο΄ τον Απρι΄λιο του 2001.

4.8.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση ΄δρυσης
ι
µιας µεικτη΄ς
συµβουλευτικη΄ς επιτροπη΄ς ΕΕ-Μα΄λτας. Τονι΄ζει, ο΄µως, ο΄τι οι δυο
αντιπροσωπει΄ες της ΚΣΕ συνη΄θως συγκροτου΄νται απο΄ εκπροσω΄πους των κοινωνικω΄ν εται΄ρων και α΄λλα στοιχει΄α της οργανωµε΄νης
κοινωνι΄ας των πολιτω
΄ ν. ∆εδοµε΄νου του συµβουλευτικου΄ ρο΄λου
των ΚΣΕ, κρι΄νεται παρα΄λογο στις αντιπροσωπει΄ες να συµπεριλαµβα΄νονται κυβερνητικοι΄ εκπρο΄σωποι.

4.9.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να εξεταστει΄ το ζη΄τηµα της
επε΄κτασης της επιλεξιµο΄τητας για τη χορη΄γηση χρηµατοδο΄τησης
απο΄ το ΙSPA, το΄σο πριν ο΄σο και µετα΄ την ΄ενταξη, στη Μα΄λτα.

Προκειµε΄νου να υποβληθει΄ στον πληθυσµο΄ της Μα΄λτας µια
ελκυστικη΄ δε΄σµη προτα΄σεων, η διαπραγµατευτικη΄ διαδικασι΄α
πρε΄πει να επιτυ΄χει, τουλα΄χιστον, ΄ενα ικανοποιητικο΄ αποτε΄λεσµα
ο΄σον αφορα΄ ορισµε΄να σηµει΄α που θι΄γονται σε ξεχωριστο΄ ΄εγγραφο.
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Οι διαπραγµατευτε΄ς της Μα΄λτας πρε΄πει να προσδιορι΄σουν, κατα΄
προτι΄µηση σε πρω΄ιµο στα΄διο, την εναλλακτικη΄ τους στα΄ση σε
περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α η διαπραγµατευτικη΄ τους θε΄ση δεν γι΄νει
αποδεκτη΄ απο΄ την ΕΕ.
4.10. Μολονο΄τι στη Μα΄λτα ει΄ναι γενικα΄ αποδεκτο΄ ο΄τι η αι΄τηση
προσχω΄ρησης συνεπα΄γεται δε΄σµευση για την υιοθε΄τηση του
κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου και ο΄τι δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να υπα΄ρξει µια
«Ευρω΄πη κατ' επιλογη΄», εντου΄τοις κρι΄νεται ο΄τι ει΄ναι παρα΄λογο
να µην παρασχεθου΄ν στις υποψη΄φιες χω΄ρες οι αποκλι΄σεις και
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µεταβατικε΄ς περι΄οδοι απο΄ τις οποι΄ες ΄εχουν επωφεληθει΄τα σηµερινα΄
κρα΄τη µε΄λη η΄ να προσδοκα΄ται απο΄ τις υποψη΄φιες χω΄ρες ΄ενα
επι΄πεδο εφαρµογη΄ς υψηλο΄τερο απο΄ το ισχυ΄ον ση΄µερα στην 'Ενωση.
4.11. Απο΄ πλευρα΄ς οικονοµικη΄ς, πολιτικη΄ς, και κοινωνικη΄ς
ανα΄πτυξης καθω΄ς και της προο΄δου που ΄εχει σηµειω΄σει ως προς
την υιοθε΄τηση του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου η Μα΄λτα πληροι΄ ο΄λες
τις προϋποθε΄σεις για να περιληφθει΄ στην πρω΄τη οµα΄δα χωρω΄ν που
θα ενταχθου΄ν στην 'Ενωση. Το ζητου΄µενο ει΄ναι το κατα΄ πο΄σον
υπα΄ρχει η πολιτικη΄ βου΄ληση για να γι΄νει αυτο΄.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
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 «Αι΄τηση της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς
προς την ΟΚΕ για την κατα΄ρτιση διερευνητικη΄ς γνωµοδο΄τησης ενο΄ψει της Ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς
για την υγει΄α και την ασφα΄λεια στην εργασι΄α»
(2001/C 260/18)
Στις 12 ∆εκεµβρι΄ου 2000, η Επι΄τροπος κα ∆ιαµαντοπου΄λου, ζη΄τησε, µε επιστολη΄, απο΄ την Οικονοµικη΄ και
Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, βα΄σει του α΄ρθρου 262 της Συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, να
καταρτι΄σει διερευνητικη΄ γνωµοδο΄τηση εν αναµονη΄ της ανωτε΄ρω ανακοι΄νωσης.
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 της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 20 Ιουνι΄ου 2001 µε βα΄ση την εισηγητικη΄
΄εκθεση του κ. Etty και της κας Schweng (συνεισηγη΄τριας).
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου) η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 123 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 ψη΄φο κατα΄ και 4 αποχε΄ς την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄

1.1.
Η συ΄νοδος κορυφη΄ς της Νι΄καιας υιοθε΄τησε την ευρωπαϊκη΄
κοινωνικη΄ ατζε΄ντα για τα επο΄µενα ΄ετη και ανη΄γγειλε, υπο΄ την
επικεφαλι΄δα «Προ΄βλεψη και αξιοποι΄ηση της αλλαγη΄ς του εργασιακου΄ περιβα΄λλοντος µε τη δηµιουργι΄α µιας νε΄ας ισορροπι΄ας µεταξυ΄
ευελιξι΄ας και ασφα΄λειας», ο΄τι η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να αναπτυ΄ξει
µια κοινοτικη΄ στρατηγικη΄ για την υγει΄α και την ασφα΄λεια στην
εργασι΄α µε βα΄ση µια ανακοι΄νωση. Το Συµβου΄λιο σκιαγρα΄φησε
επι΄σης ως εξη΄ς τους ακρογωνιαι΄ους λι΄θους αυτη΄ς της νε΄ας
στρατηγικη΄ς:

—

εδραι΄ωση, προσαρµογη΄ και, αν ει΄ναι απαραι΄τητο, απλου΄στευση των υφιστα΄µενων προτυ΄πων·

—

αντιµετω΄πιση νε΄ων κινδυ΄νων, ο΄πως το εργασιακο΄ α΄γχος, µε
πρωτοβουλι΄ες σε σχε΄ση µε τα προ΄τυπα και ανταλλαγε΄ς ορθω΄ν
πρακτικω΄ν·

—

προαγωγη΄ της εφαρµογη΄ς της νοµοθεσι΄ας στις ΜΜΕ µε΄σω
ενο΄ς ειδικου΄ προγρα΄µµατος, που θα λαµβα΄νει υπο΄ψη τους
ιδιαι΄τερους περιορισµου΄ς στους οποι΄ους υπο΄κεινται αυτε΄ς οι
επιχειρη΄σεις·

—

ανα΄πτυξη, απο΄ το 2001 και εξη΄ς, ανταλλαγω΄ν ορθω΄ν
πρακτικω΄ν και συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των αρχω΄ν επιθεω΄ρησης
εργασι΄ας, προκειµε΄νου να ικανοποιηθου΄ν πιο αποτελεσµατικα΄
οι κοινε΄ς ουσιω΄δεις απαιτη΄σεις.

1.1.1. Πιο κα΄τω, υπο΄ την επικεφαλι΄δα «Περισσο΄τερες και
καλυ΄τερες θε΄σεις εργασι΄ας», το Συµβου΄λιο δη΄λωσε ο΄τι στην
πολιτικη΄ του για την απασχο΄ληση επιθυµει΄ να επικεντρωθει΄
περισσο΄τερο στην επι΄τευξη ποιο΄τητας στην εργασι΄α και στη
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σηµασι΄α αυτη΄ς της ποιο΄τητας για την ανα΄πτυξη ως σηµαντικου΄
ελκυστικου΄ παρα΄γοντα και ως εργασιακου΄ κινη΄τρου. Η Επιτροπη΄
θα πρε΄πει να δω΄σει προσοχη΄ στη συµβολη΄ της πολιτικη΄ς για την
απασχο΄ληση στην ποιο΄τητα της εργασι΄ας (ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄,
µεταξυ΄ α΄λλων, την υγει΄α και την ασφα΄λεια).

1.2.
Καθω΄ς η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ ζη΄τησε απο΄ την Οικονοµικη΄
και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας
για µια νε΄α στρατηγικη΄ για την υγει΄α και την ασφα΄λεια στην
εργασι΄α, η ΟΚΕ θα η΄θελε να επιστη΄σει την προσοχη΄ στη γνωµοδο΄τηση που υιοθε΄τησε το ∆εκε΄µβριο του 1999 (1), ο΄που ΄εθετε τα
εξη΄ς ερωτη΄µατα:
—

Πω΄ς µπορει΄ να γι΄νει πιο αποτελεσµατικη΄ η ευρωπαϊκη΄
νοµοθεσι΄α για την υγει΄α και την ασφα΄λεια;

—

Πω΄ς µπορει΄ να ενισχυθει΄ ο συ΄νδεσµος µεταξυ΄ απασχολησιµο΄τητας και υγει΄ας και ασφα΄λειας;

—

Πω΄ς µπορου΄ν να αντιµετωπιστου΄ν οι νε΄οι κι΄νδυνοι για την
υγει΄α και την ασφα΄λεια;

1.2.1. Οι απαντη΄σεις που δο΄θηκαν στις ερωτη΄σεις αυτε΄ς
διερευνου΄σαν κυρι΄ως τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο θα πρε΄πει να
προαχθει΄ καλυ΄τερα και να τονιστει΄ ο µη νοµοθετικο΄ς ρο΄λος της
ΕΕ, χωρι΄ς να θι΄γεται ο νοµοθετικο΄ς της ρο΄λος. Για το σκοπο΄ αυτο΄
εξετα΄σθηκαν δια΄φορα µε΄σα ο΄πως οι εκστρατει΄ες ενηµε΄ρωσης και
ευαισθητοποι΄ησης, το υλικο΄ αναφορα΄ς, η κατα΄ρτιση, η συγκριτικη΄
αξιολο΄γηση και η ΄ερευνα, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ το συ΄νδεσµο µεταξυ΄
υγει΄ας και ασφα΄λειας στην εργασι΄α και απασχολησιµο΄τητας, απο΄
τη µι΄α πλευρα΄, και τον δε΄οντα τρο΄πο αντιµετω΄πισης των νε΄ων
κινδυ΄νων, απο΄ την α΄λλη.
1.3.
Αν και η Επι΄τροπος στην αι΄τηση΄ της κα΄νει ρητη΄ αναφορα΄
στη γνωµοδο΄τηση του ∆εκεµβρι΄ου 1999, ζητα΄ απο΄ την ΟΚΕ να τη
βοηθη΄σει να αναπτυ΄ξει ιδε΄ες για «το ρο΄λο που θα µπορου΄σε να
διαδραµατι΄ζει η νοµοθεσι΄α παρα΄λληλα µε α΄λλα µε΄τρα ο΄πως ο
κοινωνικο΄ς δια΄λογος, οι µη υποχρεωτικοι΄ κανο΄νες, οι ερµηνευτικε΄ς
ανακοινω΄σεις και οδηγοι΄, ιδι΄ως σε σχε΄ση µε τους νε΄ους κινδυ΄νους
της υγει΄ας, οι ενηµερωτικε΄ς εκστρατει΄ες κ.λπ.».
1.3.1. Εποµε΄νως, η παρου΄σα γνωµοδο΄τηση ΄εχει σκοπο΄ να
αποτελε΄σει συµπλη΄ρωµα της προηγου΄µενης.
1.4.
Αν λα΄βουµε ως δει΄κτη της κατα΄στασης το ποσοστο΄ των
εργασιακω΄ν ατυχηµα΄των, οι πλε΄ον προ΄σφατες στατιστικε΄ς που
δηµοσιευ΄θηκαν απο΄ τη Εurostat ει΄ναι αρκετα΄ ενθαρρυντικε΄ς.
1.4.1. Τα στοιχει΄α δει΄χνουν ο΄τι µεταξυ΄ 1994 και 1996 υπη΄ρξε
σαφη΄ς πτωτικη΄ τα΄ση των εργασιακω΄ν ατυχηµα΄των µε απουσι΄α α΄νω
των τριω΄ν ηµερω΄ν: µειω΄θηκαν κατα΄ 3,3 %. Η µει΄ωση των
θανατηφο΄ρων ατυχηµα΄των σε ποσοστο΄ πα΄νω απο΄ 13 % ει΄ναι
ακο΄µη πιο αξιοσηµει΄ωτη. Οι προ΄σφατες στατιστικε΄ς της Εurostat

(1) ΕΕ C 51, 23.2.2000 — «Η υγει΄α και η ασφα΄λεια στους χω΄ρους
εργασι΄ας — Εφαρµογη΄ των κοινοτικω΄ν µε΄τρων και νε΄οι κι΄νδυνοι».
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δει΄χνουν ο΄τι αυτη΄ η τα΄ση ΄εµεινε µα΄λλον σταθερη΄ κατα΄ την περι΄οδο
1996-1998 και ο΄τι η αυ΄ξηση της οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας
δεν εκφρα΄στηκε µε αυ΄ξηση των εργασιακω΄ν ατυχηµα΄των. Παρο΄τι
αναγνωρι΄ζει αυτε΄ς τις τα΄σεις, η ΟΚΕ παραµε΄νει ωστο΄σο ανη΄συχη
σχετικα΄ µε τα στοιχει΄α, τα οποι΄α παραµε΄νουν πολυ΄ υψηλα΄ σε
απο΄λυτους ο΄ρους: 4,7 εκατ. α΄νθρωποι, δηλαδη΄ πα΄νω απο΄ το 3,6 %
του ενεργου΄ πληθυσµου΄, υπη΄ρξαν θυ΄µατα εργασιακω΄ν ατυχηµα΄των
το 1996 και πα΄νω απο΄ 5 500 α΄νθρωποι ΄εχασαν τη ζωη΄ τους σε
εργασιακα΄ ατυχη΄µατα. 'Ενα α΄λλο σηµει΄ο σοβαρη΄ς ανησυχι΄ας ει΄ναι
η µεγα΄λη διαφορα΄ που διαπιστω΄θηκε µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν.

1.4.2. Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, πρε΄πει να λα΄βει κανει΄ς υπο΄ψη
ο΄τι τα δεδοµε΄να της Εurostat δεν ρι΄χνουν πολυ΄ φως στους
αποκαλου΄µενους νε΄ους κινδυ΄νους, ο΄πως το α΄γχος, η επαναλαµβανο΄µενη βλα΄βη απο΄ υπερπροσπα΄θεια (RSI) και οι µυοσκελετικε΄ς
διαταραχε΄ς (MSD). Οι τα΄σεις που καταγρα΄φηκαν απο΄ τη Εurostat
πρε΄πει να συµπληρωθου΄ν µε τα πορι΄σµατα της Τρι΄της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ερευνας για το 2000 του Ιδρυ΄µατος για τη Βελτι΄ωση των
Συνθηκω΄ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας, η οποι΄α βασι΄σθηκε σε
συνεντευ΄ξεις µε 21 000 εργαζο΄µενους απο΄ ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη (2).
Αν και οι αντιλη΄ψεις των εργαζοµε΄νων για τους κινδυ΄νους
της υγει΄ας και της ασφα΄λεια΄ς τους εξαιτι΄ας επαγγελµατικω΄ν
δραστηριοτη΄των παρουσι΄ασαν βελτι΄ωση κατα΄ την περι΄οδο 19902000, ΄ενα µεγα΄λο και αυξανο΄µενο ποσοστο΄ αναφε΄ρει προβλη΄µατα
υγει΄ας που σχετι΄ζονται µε την εργασι΄α. Οι µυοσκελετικε΄ς διαταραχε΄ς και η υπερπροσπα΄θεια αυξα΄νονται, ενω΄ το α΄γχος παραµε΄νει
στο ΄διο
ι
επι΄πεδο µε εκει΄νο της ΄ερευνας του 1995. Το 'Ιδρυµα
θεωρει΄ ο΄τι ΄εχει επι΄σης εντοπι΄σει µια τα΄ση βα΄σει των τριω΄ν ερευνω΄ν
απο΄ το 1990: οι συνθη΄κες εργασι΄ας δεν βελτιω΄νονται. Τα
πορι΄σµατα της ΄ερευνας του Ιδρυ΄µατος υποστηρι΄ζονται απο΄ τις
εθνικε΄ς εργασιακε΄ς στατιστικε΄ς ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν, π.χ. ο΄σον
αφορα΄ την RSI.

2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η στρατηγικη΄ της Κοινο΄τητας για την υγει΄α και την
ασφα΄λεια στην εργασι΄α αναµε΄νεται να παρα΄σχει µει΄ζονα συµβολη΄
στο στο΄χο της συνο΄δου κορυφη΄ς της Νι΄καιας να δηµιουργηθου΄ν
ο΄χι µο΄νο περισσο΄τερες, αλλα΄ και καλυ΄τερες θε΄σεις απασχο΄λησης.
Ο στο΄χος αυτο΄ς απαιτει΄ περισσο΄τερες ενε΄ργειες για τη βελτι΄ωση
του περιβα΄λλοντος εργασι΄ας, ιδι΄ως µε την αντιµετω΄πιση εκει΄νων
των παλαιω΄ν και νε΄ων κινδυ΄νων που αποτελου΄ν τη µεγαλυ΄τερη
απειλη΄ για την υγει΄α των εργαζοµε΄νων. Απαιτει΄ επι΄σης να ασχοληθει΄ η στρατηγικη΄ της Κοινο΄τητας για την υγει΄α και την ασφα΄λεια
΄ σεις της εργασι΄ας στην υγει΄α,
στην εργασι΄α ο΄χι µο΄νο µε τις επιπτω
αλλα΄ και µε τις επιπτω΄σεις της υγει΄ας στην εργασι΄α, για παρα΄δειγµα
κα΄νοντας στο εργασιακο΄ περιβα΄λλον λογικε΄ς προσαρµογε΄ς που θα
επιτρε΄πουν στα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες να επιστρε΄φουν και να
συµµετε΄χουν στην αγορα΄ εργασι΄ας.

(2) ∆ε΄κα χρο΄νια συνθηκω΄ν εργασι΄ας στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.
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2.2.
Καθω΄ς αναπτυ΄σσονται µε ταχυ΄ ρυθµο΄ νε΄ες τεχνολογι΄ες,
νε΄α προϊο΄ντα και νε΄ες βιοµηχανι΄ες, η Κοινο΄τητα πρε΄πει να διαθε΄τει
µια στρατηγικη΄ που να «βλε΄πει» το΄σο µπροστα΄ ο΄σο και πι΄σω, και
να επιτρε΄πει στους ανθρω΄πους να αντιµετωπι΄ζουν µε ασφα΄λεια
τους νε΄ους κινδυ΄νους. Εκτο΄ς του ο΄τι πρε΄πει να ερευνα΄ παρελθο΄ντα
γεγονο΄τα και υφιστα΄µενες ασθε΄νειες, και να αντιµετωπι΄ζει τους
παραδοσιακου΄ς κινδυ΄νους µε απαγορευ΄σεις, περιορισµου΄ς και
υποκατα΄στατα, η Κοινο΄τητα πρε΄πει να διαθε΄τει µια στρατηγικη΄ για
την αντιµετω΄πιση των µελλοντικω΄ν κινδυ΄νων.

να συνδυα΄ζει νοµοθετικα΄ και µη νοµοθετικα΄ µε΄τρα. Αναγνωρι΄ζει
ο΄τι ο νοµοθετικο΄ς ρο΄λος της Επιτροπη΄ς εξακολουθει΄ να ει΄ναι
σηµαντικο΄ς και επικροτει΄ το ρο΄λο της Επιτροπη΄ς στην αξιολο΄γηση
και παρακολου΄θηση του τρο΄που εφαρµογη΄ς της νοµοθεσι΄ας και
στην ειση΄γηση βελτιω΄σεων.

3.1.2.
2.3.
Για να ανταποκριθει΄ πιο αποτελεσµατικα΄ στις απο΄ψεις των
πολιτω΄ν της Ευρω΄πης ο΄τι η ευθυ΄νη του εργοδο΄τη για την υγει΄α
και την ασφα΄λεια ει΄ναι µει΄ζον ζη΄τηµα, η στρατηγικη΄ της Κοινο΄τητας
πρε΄πει να επικεντρωθει΄ σε περισσο΄τερους στο΄χους απο΄ την απλη΄
συµµο΄ρφωση µε τα ελα΄χιστα προ΄τυπα υγει΄ας και ασφα΄λειας, ο΄πως
αυτα΄ καθορι΄ζονται στις οδηγι΄ες. Θα πρε΄πει να λα΄βει µε΄τρα για να
ενθαρρυνθου΄ν οι εργοδο΄τες, οι εργαζο΄µενοι και α΄λλοι παρα΄γοντες
να προχωρη΄σουν πιο πε΄ρα απο΄ τη συµµο΄ρφωση και να δεσµευθου΄ν
για τη δηµιουργι΄α καλυ΄τερων θε΄σεων απασχο΄λησης και υγιεινο΄τερων περιβαλλο΄ντων εργασι΄ας δι΄δοντας µεγαλυ΄τερη προσοχη΄
κυρι΄ως στους νε΄ους κινδυ΄νους που συνδε΄ονται µε τις α΄τυπες
µορφε΄ς εργασι΄ας και τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις. Ο στο΄χος αυτο΄ς
µπορει΄ κυρι΄ως να επιτευχθει΄ µε τη συνειδητοποι΄ηση του γεγονο΄τος
ο΄τι «η καλη΄ ασφα΄λεια και υγει΄α ει΄ναι συµφε΄ρουσα υπο΄θεση» (1).
'Εχει υ΄ψιστη σηµασι΄α η καθοδη΄γηση για την ανα΄πτυξη µηχανισµω΄ν
(συµπεριλαµβανοµε΄νης της ευθυ΄νης του εργοδο΄τη για την υγει΄α
και την ασφα΄λεια) που θα παρε΄χουν στους εργοδο΄τες κι΄νητρα να
αναπτυ΄ξουν τις δικε΄ς τους διαδικασι΄ες για τη βελτι΄ωση της
ποιο΄τητας της επαγγελµατικη΄ς ζωη΄ς.

2.4.
Το θε΄µα της υγει΄ας και της ασφα΄λειας ει΄ναι πα΄ρα πολυ΄
σηµαντικο΄ για να ανατεθει΄ µο΄νο στους εµπειρογνω΄µονες, τους
επαγγελµατι΄ες και τις δηµο΄σιες αρχε΄ς. Οι εργοδο΄τες και οι
εργαζο΄µενοι θα πρε΄πει να αποκτη΄σουν περισσο΄τερες ευθυ΄νες και
΄ελεγχο επι΄ του συστη΄µατος υγει΄ας και ασφα΄λειας στην Ευρω΄πη και
αυτο΄ θα πρε΄πει να αντικατοπτρι΄ζεται στη σηµασι΄α που ΄εχει η υγει΄α
και η ασφα΄λεια στη σκε΄ψη και τη δρα΄ση των πολιτικω΄ν. Αυτο΄
απαιτει΄ ενσωµα΄τωση των θεµα΄των υγειονοµικη΄ς ασφα΄λειας σε
α΄λλους τοµει΄ς πολιτικη΄ς, ιδι΄ως την εσωτερικη΄ αγορα΄, την κατα΄ρτιση, και τη συνειδητοποι΄ηση µε΄σω του Ευρωπαϊκου΄ Κοινωνικου΄
Ταµει΄ου. Συνεπω΄ς, ει΄ναι αναγκαι΄ο να ληφθει΄ θε΄ση για τις απο΄ψεις
που εκφρα΄ζονται σχετικα΄ µε τους α΄λλους αυτου΄ς τοµει΄ς.

3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.

Νοµοθετικα΄ µε΄τρα

3.1.1. 'Οσον αφορα΄ τα νοµοθετικα΄ µε΄τρα, η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι η
Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ πρε΄πει να ΄εχει µια ισορροπηµε΄νη πολιτικη΄ που

(1) ∆ια΄σκεψη του Ευρωπαϊκου΄ Ιδρυ΄µατος για την Ασφα΄λεια και την Υγει΄α
στην Εργασι΄α «Η καλη΄ ασφα΄λεια και υγει΄α ει΄ναι συµφε΄ρουσα υπο΄θεση
για την Ευρω΄πη» Σεπτε΄µβριος 1997.
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3.1.2.1. 'Ολες οι οδηγι΄ες στον τοµε΄α της υγει΄ας και της
ασφα΄λειας επιβα΄λλουν στα κρα΄τη µε΄λη να κοινοποιου΄ν τα µε΄τρα
που εφαρµο΄ζουν ο΄ταν µεταφε΄ρουν τις ευρωπαϊκε΄ς οδηγι΄ες στην
εθνικη΄ τους νοµοθεσι΄α και πρακτικη΄, και να υποβα΄λουν µετα΄ απο΄
ορισµε΄νο χρονικο΄ δια΄στηµα (τε΄σσερα ΄εως πε΄ντε χρο΄νια στις
περισσο΄τερες περιπτω΄σεις) ΄εκθεση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των
οδηγιω΄ν.

3.1.2.2. H OKE τονι΄ζει τη σηµασι΄α αυτω΄ν των εθνικω΄ν
εκθε΄σεων και κρι΄νει ο΄τι πρε΄πει να αποτελου΄ν σηµαντικο΄ σηµει΄ο
εκκι΄νησης για οποιαδη΄ποτε τροποποι΄ηση των οδηγιω΄ν. Για την
επι΄τευξη του στο΄χου αυτου΄ µε το δε΄οντα τρο΄πο, η ΟΚΕ θεωρει΄
σηµαντικο΄ να συµπεριλαµβα΄νονται στις εθνικε΄ς εκθε΄σεις οι απο΄ψεις
των εθνικω΄ν οργανω΄σεων εργαζοµε΄νων και εργοδοτω΄ν και να
συζητου΄νται µαζι΄ τους πριν αποσταλου΄ν στην Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄.

3.1.2.3. Η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να καταρτι΄ζει µια ΄εκθεση που
θα συνοψι΄ζει τις εθνικε΄ς εκθε΄σεις και να υποβα΄λει αυτη΄ τη
συνθετικη΄ ΄εκθεση στην τριµερη΄ Συµβουλευτικη΄ Επιτροπη΄ για
την Ασφα΄λεια, την Υγιεινη΄ και την Προστασι΄α της Υγει΄ας στο
Λουξεµβου΄ργο. Η Επιτροπη΄ του Λουξεµβου΄ργου θα ΄εχει ΄επειτα
την ευκαιρι΄α να υιοθετη΄σει γνωµοδο΄τηση σχετικα΄ µε το περιεχο΄µενο της συνθετικη΄ς ΄εκθεσης. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να επιστη΄σει την
προσοχη΄ της Επιτροπη΄ς στη γνωµοδο΄τηση που υιοθε΄τησε η
συµβουλευτικη΄ επιτροπη΄ το 1999 σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των
οδηγιω΄ν.

3.1.2.4. Η διαδικασι΄α αυτη΄ θα βοηθα΄ να αποφασι΄ζεται αν
χρεια΄ζονται η΄ ο΄χι τροποποιη΄σεις της υφιστα΄µενης νοµοθεσι΄ας, αν
θα πρε΄πει να συµπεριληφθου΄ν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του πλαισι΄ου
οι εργαζο΄µενοι (οικιακοι΄ βοηθοι΄, ΄ενοπλες δυνα΄µεις, αστυνοµι΄α
η΄ ειδικε΄ς υπηρεσι΄ες πολιτικη΄ς α΄µυνας) που εξακολουθου΄ν να
εξαιρου΄νται απο΄ αυτο΄ η΄ αν ει΄ναι ακο΄µη δικαιολογηµε΄νες ορισµε΄νες
εξαιρε΄σεις. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να τονι΄σει ο΄τι ο νοµικο΄ς ΄ελεγχος των
µε΄τρων εφαρµογη΄ς ει΄ναι ΄ενα µο΄νο µε΄ρος του εγχειρη΄µατος και ο΄τι,
για να αποκτη΄σει κανει΄ς µια γενικη΄ εικο΄να της εφαρµογη΄ς στα
κρα΄τη µε΄λη, ει΄ναι επι΄σης απαραι΄τητη η συγκεκριµε΄νη και πρακτικη΄
αξιολο΄γηση της εφαρµογη΄ς στους χω΄ρους εργασι΄ας. Η ΟΚΕ φρονει΄
ο΄τι προς του΄το απαιτει΄ται συµµετοχη΄ και δε΄σµευση ο΄λων των
ενεχο΄µενων φορε΄ων (δηµο΄σιων αρχω΄ν, κοινωνικω΄ν εται΄ρων, εκπροσω΄πων της διοι΄κησης και των εργαζοµε΄νων) σε ο΄λα τα επι΄πεδα (ΕΕ,
εθνικο΄, επιχειρηµατικο΄, διακλαδικο΄ και τοµεακο΄).
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3.1.3.1. Η ΟΚΕ αφιε΄ρωσε µεγα΄λο µε΄ρος της προαναφερθει΄σας
γνωµοδο΄τησης πρωτοβουλι΄ας της στο ερω΄τηµα πω΄ς µπορει΄ να
γι΄νει πιο αποτελεσµατικη΄ η ευρωπαϊκη΄ νοµοθεσι΄α, ιδι΄ως ο΄σον
αφορα΄ τους νε΄ους κινδυ΄νους που απαιτου΄ν νε΄ες προσεγγι΄σεις. Η
ΟΚΕ υπενθυµι΄ζει πω΄ς θα πρε΄πει να κατανεµηθου΄ν οι αρµοδιο΄τητες
µεταξυ΄ του εθνικου΄ και του ευρωπαϊκου΄ επιπε΄δου:

3.1.3.2.
ζονται:

Στο ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο θα µπορου΄σαν να καθορι΄-

—

οι επιδιωκο΄µενοι στο΄χοι·

—

ο τρο΄πος παρακολου΄θησης και αξιολο΄γησης της επιτυχι΄ας
του στο΄χου·

—

µε τη βοη΄θεια των ενδιαφεροµε΄νων τοµε΄ων, τα διαθε΄σιµα
µε΄σα (ε΄ρευνες, πρακτικε΄ς λυ΄σεις, ενηµερωτικε΄ς εκστρατει΄ες)·

—

ο τρο΄πος συµµετοχη΄ς των κοινωνικω΄ν εται΄ρων.

και της ασφα΄λειας, ενω
΄ σε ορισµε΄νους τοµει΄ς η στρατηγικη΄ της
Επιτροπη΄ς για την εξασφα΄λιση καλυ΄τερων θε΄σεων απασχο΄λησης
θα απαιτη΄σει βελτιω΄σεις των υποδοµω΄ν υγει΄ας και ασφα΄λειας,
ο΄πως υπηρεσι΄ες αποκατα΄στασης της υγει΄ας και επαγγελµατικη΄ς
υγιεινη΄ς.

3.1.4.2. Παρα΄ την υπα΄ρχουσα νοµοθεσι΄α για συγκεκριµε΄νους
κινδυ΄νους, εξακολουθου΄ν να υπα΄ρχουν τοµει΄ς ο΄που η νοµοθεσι΄α
χρεια΄ζεται να βελτιωθει΄ η΄ να διευρυνθει΄, καθω΄ς και τοµει΄ς ο΄που
χρεια΄ζεται ειδικη΄ νοµοθεσι΄α, εκτο΄ς απο΄ τις γενικε΄ς απαιτη΄σεις της
οδηγι΄ας-πλαι΄σιο. Πε΄ραν απο΄ την αξιολο΄γηση της εφαρµογη΄ς των
υφιστα΄µενων οδηγιω΄ν, η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να λα΄βει υπο΄ψη τις
εκθε΄σεις του Οργανισµου΄ του Μπιλµπα΄ο, του Ιδρυ΄µατος του
∆ουβλι΄νου και α΄λλων, οι οποι΄ες επισηµαι΄νουν που΄ υπα΄ρχουν
προβλη΄µατα. Παραδει΄γµατα τε΄τοιων θεµα΄των ει΄ναι ο αµι΄αντος, ο
θο΄ρυβος, οι κραδασµοι΄ και οι παρενοχλη΄σεις, για τα οποι΄α
προετοιµα΄ζεται η΄δη νοµοθεσι΄α, η επαναλαµβανο΄µενη και µονο΄τονη
εργασι΄α, και η µη ιοντι΄ζουσα ακτινοβολι΄α. Ως προς το σηµει΄ο
αυτο΄, η ΟΚΕ υπενθυµι΄ζει τη γνωµοδο΄τηση΄ της, της 8ης ∆εκεµβρι΄ου
1999, συ΄µφωνα µε την οποι΄α µι΄α προτεινο΄µενη νοµοθεσι΄α
πρε΄πει να αποτελε΄σει αντικει΄µενο προηγου΄µενης αξιολο΄γησης απο΄
οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ α΄ποψη.

3.1.5.
3.1.3.3.
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Στο εθνικο΄ επι΄πεδο θα µπορου΄σαν να καθορι΄ζονται:

—

µε τη βοη΄θεια των ενδιαφεροµε΄νων τοµε΄ων, οι συγκεκριµε΄νοι
τρο΄ποι εφαρµογη΄ς ανα΄λογα µε τις οµα΄δες-στο΄χους και τις
δραστηριο΄τητες·

—

οι µε΄θοδοι και οι διαδικασι΄ες παρακολου΄θησης και εποπτει΄ας·

—

οι τρο΄ποι πληροφο΄ρησης και ευαισθητοποι΄ησης των εργοδοτω΄ν και των εργαζοµε΄νων, σε συνεργασι΄α µε τους κοινωνικου΄ς εται΄ρους.

3.1.3.4. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η ΟΚΕ τονι΄ζει για α΄λλη µια φορα΄
τη σηµασι΄α της εκπαι΄δευσης και της κατα΄ρτισης σε ο΄λα τα επι΄πεδα,
αρχι΄ζοντας απο΄ το δηµοτικο΄ σχολει΄ο, για την αυ΄ξηση της
συνειδητοποι΄ησης των κινδυ΄νων και την προαγωγη΄ ενο΄ς πνευ΄µατος
προ΄ληψης.
3.1.3.5. Ιδιαι΄τερη προσοχη΄ θα πρε΄πει επι΄σης να δοθει΄ στην
κατα΄ρτιση των διευθυντω΄ν, ιδι΄ως των µικρο΄τερων επιχειρη΄σεων,
και των εργαζοµε΄νων, ω΄στε να µπορου΄ν να ανταποκριθου΄ν
καλυ΄τερα στις ευθυ΄νες που τους ανατι΄θενται απο΄ την οδηγι΄απλαι΄σιο. Το Ευρωπαϊκο΄ Κοινωνικο΄ Ταµει΄ο θα µπορου΄σε να χρησιµοποιηθει΄ προς το σκοπο΄ αυτο΄.

3.1.4.
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3.1.4.1. 'Οπως επισηµα΄νθηκε ανωτε΄ρω, ει΄ναι απαραι΄τητο να
δηµιουργηθει΄ ΄ενα πλαι΄σιο για µεγαλυ΄τερη συλλογικη΄ κατανο΄ηση
των ευθυνω΄ν τους και εποµε΄νως της δε΄σµευσης υπε΄ρ της υγει΄ας

3.1.5.1. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να
κωδικοποιη΄σει και να απλουστευ΄σει, ο΄που ει΄ναι απαραι΄τητο, τις
ευρωπαϊκε΄ς οδηγι΄ες στον τοµε΄α της υγει΄ας και της ασφα΄λειας. Η
ΟΚΕ φρονει΄ επ' αυτου΄ ο΄τι ο προσδιορισµο΄ς των νοµικω΄ν διατα΄ξεων
που θα πρε΄πει να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο απλου΄στευσης θα
πρε΄πει να προκυ΄ψει πρωτι΄στως απο΄ τις συζητη΄σεις για την
αξιολο΄γηση της συγκεκριµε΄νης εφαρµογη΄ς των οδηγιω΄ν. 'Οπως
΄εχει δηλω΄σει παλαιο΄τερα και η ΄δια
ι
η Επιτροπη΄, η κωδικοποι΄ηση
και η απλου΄στευση δεν πρε΄πει να αλλοιω΄σουν την ουσι΄α των
υφιστα΄µενων νοµικω΄ν µε΄σων, αλλα΄ να συµβα΄λουν στη βελτι΄ωση
της δια΄ρθρωσης και της διαφα΄νειας της νοµοθεσι΄ας για την υγει΄α
και την ασφα΄λεια στην εργασι΄α, καθω΄ς και στη µει΄ωση της περιττη΄ς
γραφειοκρατι΄ας.

3.1.5.2. Η απλου΄στευση και η κωδικοποι΄ηση δεν θα πρε΄πει να
περιορισθου΄ν στο ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, αλλα΄ να αναληφθου΄ν και
στο επι΄πεδο των κρατω΄ν µελω΄ν, προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ ο ΄διος
ι
στο΄χος.

3.2.

Μη υποχρεωτικοι΄ κανο΄νες και ΄αλλα µη νοµοθετικα΄ µε΄τρα

3.2.1. Η ΟΚΕ τονι΄ζει τη σηµασι΄α ο΄χι µο΄νο ενο΄ς ενοποιηµε΄νου
ευρωπαϊκου΄ νοµοθετικου΄ πλαισι΄ου, αλλα΄ και των µη νοµοθετικω΄ν
µε΄τρων που ΄εχουν σκοπο΄ να βοηθη΄σουν το΄σο τους εργοδο΄τες ο΄σο
και τους εργαζο΄µενους στην πρακτικη΄ εφαρµογη΄ µε΄τρων για την
υγει΄α και την ασφα΄λεια στο χω΄ρο εργασι΄ας. Ιδιαι΄τερη προσοχη΄ σε
αυτο΄ το πλαι΄σιο θα πρε΄πει να δοθει΄ στις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις
(ΜΜΕ).
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3.2.2. Το σηµει΄ο αφετηρι΄ας η΄ταν ανε΄καθεν και εξακολουθει΄ να
ει΄ναι ο΄τι δεν υπα΄ρχει λο΄γος να εξαιρεθου΄ν οι ΜΜΕ απο΄ τη
νοµοθεσι΄α για την υγει΄α και την ασφα΄λεια, αλλα΄ πρε΄πει να
καταβληθει΄ κα΄θε δυνατη΄ προσπα΄θεια να τους παρασχεθει΄ βοη΄θεια
για να συµµορφωθου΄ν προς αυτη΄ και να την προωθη΄σουν στους
χω΄ρους εργασι΄ας τους. Η κατα΄ρτιση των εργοδοτω΄ν και των
εργαζοµε΄νων ΄εχει καθοριστικη΄ σηµασι΄α στο πλαι΄σιο αυτο΄. Η ΟΚΕ
πιστευ΄ει επι΄σης ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να διαµορφωθει΄ ΄ενα πνευ΄µα
υγει΄ας και ασφα΄λειας µε΄σω επιµορφωτικω΄ν προγραµµα΄των ευαισθητοποι΄ησης για αυτε΄ς τις επιχειρη΄σεις, οι οποι΄ες, πρα΄γµατι,
χρη΄ζουν συχνα΄ το΄σο βοη΄θειας ειδικα΄ προσαρµοσµε΄νης στις
ανα΄γκες τους ο΄σο και µιας κλαδικη΄ς προσε΄γγισης. Οι κοινωνικοι΄
εται΄ροι, ειδικο΄τερα δε οι οργανω΄σεις σε επι΄πεδο κλα΄δου, ΄εχουν
ιδιαι΄τερο ρο΄λο να διαδραµατι΄σουν στην εκπο΄νηση παρο΄µοιων
προγραµµα΄των κατα΄ρτισης, που θα πρε΄πει να συγχρηµατοδοτου΄νται απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινωνικο΄ Ταµει΄ο.
3.2.3. Η ΟΚΕ επικροτει΄, συνεπω΄ς, την αναφορα΄ σε ΄ενα ειδικο΄
προ΄γραµµα για τις ΜΜΕ στην ατζε΄ντα για την κοινωνικη΄ πολιτικη΄,
΄ θηση της εφαρµογη΄ς της
το οποι΄ο θα ΄εχει στο΄χο την προω
νοµοθεσι΄ας στις εν λο΄γω επιχειρη΄σεις, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τους
ειδικου΄ς περιορισµου΄ς στους οποι΄ους υπο΄κεινται. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει,
ωστο΄σο, ο΄τι οι ΜΜΕ δεν θα πρε΄πει να εκλαµβα΄νονται ως
οµοιογενη΄ς κατηγορι΄α. Η βελτιστοποι΄ηση των δρα΄σεων που
αναπτυ΄σσονται για τις ΜΜΕ απαιτει΄ περαιτε΄ρω διαφοροποι΄ηση΄
τους ανα΄λογα µε το µε΄γεθος και τον κλα΄δο τους. Θα µπορε΄σουν
΄ετσι να προσδιορισθου΄ν καλυ΄τερα οι δια΄φορες υποκατηγορι΄ες, οι
ανα΄γκες και οι απαιτη΄σεις τους. 'Ενα παρα΄δειγµα ειδικη΄ς συνδροµη΄ς στις ΜΜΕ για την εκπλη΄ρωση των υποχρεω΄σεω΄ν τους ει΄ναι τα
5 εκατ. ευρω΄ που χορη΄γησε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο στον
Οργανισµο΄ του Μπιλµπα΄ο για να προετοιµα΄σει ΄ενα πολυετε΄ς
προ΄γραµµα για τις ΜΜΕ και τα αποτελε΄σµατα αυτω΄ν των προκαταρκτικω΄ν µε΄τρων θα παρα΄σχουν στην Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ χρη΄σιµες πληροφορι΄ες πριν καταρτι΄σει το πολυετε΄ς προ΄γραµµα για τις
ΜΜΕ. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι αυτου΄ του ει΄δους τα προγρα΄µµατα ει΄ναι
ο καλυ΄τερος τρο΄πος να υποστηριχθει΄ η συγκεκριµε΄νη εφαρµογη΄
της ευρωπαϊκη΄ς νοµοθεσι΄ας και, για το λο΄γο αυτο΄, επιθυµει΄ να
µην αποτελε΄σουν τα εν λο΄γω 5 εκατ. ευρω΄ µεµονωµε΄νο µε΄τρο,
αλλα΄ την αφετηρι΄α ενο΄ς ευρυ΄τερου προγρα΄µµατος.
3.2.4. 'Ενα παρα΄δειγµα καλη΄ς εφαρµογη΄ς των ευθυνω΄ν των
εργαζοµε΄νων για τις συνθη΄κες υγιεινη΄ς και ασφα΄λειας, ο΄πως ορι΄ζει
η οδηγι΄α-πλαι΄σιο, ει΄ναι το αντιπροσωπευτικο΄ προ΄γραµµα τοπικη΄ς
και περιφερειακη΄ς ασφα΄λειας, που καταρτι΄σθηκε στη Σουηδι΄α. Η
επιλογη΄ της κατα΄λληλης µορφη΄ς θα εξαρτηθει΄ απο΄ τα αντι΄στοιχα
συστη΄µατα υγει΄ας και ασφα΄λειας των κρατω΄ν µελω΄ν.

3.3.

Προς µια νε΄α προσε΄γγιση για την πρακτικη΄ βελτι΄ωση της
υγει΄ας και της ασφα΄λειας στην εργασι΄α

3.3.1. Στη γνωµοδο΄τηση΄ της του 1999, η ΟΚΕ επεση΄µαινε
η΄δη τη σκοπιµο΄τητα της συµπερι΄ληψης της υγει΄ας και της
ασφα΄λειας στις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς της πολιτικη΄ς για την
απασχο΄ληση. Το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να εφαρµο΄σει αυτη΄ν την
υπο΄δειξη το 2001 και συµπεριε΄λαβε σχετικη΄ αναφορα΄ στην
κατευθυντη΄ρια γραµµη΄ 14.
3.3.2. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι η µε΄θοδος ανοιχτου΄ συντονισµου΄
στον τοµε΄α της υγιεινη΄ς και της ασφα΄λειας ει΄ναι κατα΄λληλη ως
΄ενα συµπληρωµατικο΄ µε΄σο αναζωογο΄νησης της πολιτικη΄ς της ΕΕ
στον τοµε΄α της επαγγελµατικη΄ς υγει΄ας και ασφα΄λειας, ιδι΄ως ο΄σον
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αφορα΄ τον ορισµο΄ συγκεκριµε΄νων στο΄χων για ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη,
ω΄στε να µειωθου΄ν τα ατυχη΄µατα που ΄εχουν σχε΄ση µε την εργασι΄α
και η συχνο΄τητα των επαγγελµατικω΄ν ασθενειω΄ν. Οι εν λο΄γω κοινοι΄
και συγκεκριµε΄νοι στο΄χοι θα πρε΄πει να ορισθου΄ν βα΄σει µιας
αξιολο΄γησης των µε΄χρι ση΄µερα εµπειριω΄ν στα κρα΄τη µε΄λη ο΄που
΄εχουν ορισθει΄ παρο΄µοιοι στο΄χοι (µεταξυ΄ α΄λλων για τα προβλη΄µατα
που ΄εχουν σχε΄ση µε τον ορισµο΄, την παρακολου΄θηση και τον
τρο΄πο εξασφα΄λισης της συµµο΄ρφωσης εθελοντικω΄ν, και ο΄χι υποχρεωτικω΄ν, συστηµα΄των κ.λπ.), εκπονω΄ντας στη συνε΄χεια µια
προ΄τυπη µελε΄τη. Αυτο΄ θα µπορου΄σε να συµβα΄λει στην καλυ΄τερη
προετοιµασι΄α και λειτουργικο΄τητα της προτεινο΄µενης προσε΄γγισης. Ο τρο΄πος επι΄τευξης των στο΄χων θα µπορου΄σε να εναποτεθει΄
εξ ολοκλη΄ρου στη διακριτικη΄ ευχε΄ρεια των κρατω΄ν µελω΄ν. Οι
στο΄χοι θα παρακολουθου΄νται απο΄ κοινου΄ και τα κρα΄τη µε΄λη θα
υποβα΄λουν περιοδικε΄ς εκθε΄σεις για τα κυ΄ρια σηµει΄α των πολιτικω΄ν
τους, ου΄τως ω΄στε να µπορει΄ να αξιολογηθει΄ απο΄ κοινου΄ η επιτυχι΄α
η΄ η σχετικη΄ επιτυχι΄α των µεθο΄δων, καθω΄ς και η συντελεσθει΄σα
προ΄οδος. Η στοχοθε΄τηση και η παρακολου΄θηση σε ευρωπαϊκο΄
επι΄πεδο επιτρε΄πει να αναπτυχθου΄ν κατα΄λληλες ειδικε΄ς λυ΄σεις, ο΄που
και ο΄ταν ει΄ναι απαραι΄τητο. Η ΟΚΕ αποδι΄δει µεγα΄λη σηµασι΄α στις
εργασι΄ες του Ιδρυ΄µατος του ∆ουβλι΄νου ο΄που καταρτι΄ζονται
δει΄κτες για την ποιο΄τητα της εργασι΄ας.
3.3.3. Η ΟΚΕ ζητει΄ επι΄σης να ληφθου΄ν µε΄τρα σε ο΄,τι αφορα΄
τους παρα΄γοντες κινδυ΄νου που δεν απεικονι΄ζονται ακο΄µη επαρκω΄ς
στις στατιστικε΄ς του τοµε΄α της υγει΄ας και της ασφα΄λειας, ο΄πως
ει΄ναι οι παρα΄γοντες που συνδε΄ονται µε τις βλα΄βες που προκαλει΄ η
επαναλαµβανο΄µενη εργασι΄α (RSI) η΄ ψυχοκοινωνικοι΄ παρα΄γοντες
(ο΄πως α΄γχος, προσπα΄θειες ανταπο΄κρισης στις απαιτη΄σεις της
εργασι΄ας και γενικη΄ κο΄πωση). Η διατυ΄πωση κοινω΄ν ο΄ρων που θα
επιτρε΄ψουν την πραγµατοποι΄ηση συγκριτικω΄ν αξιολογη΄σεων στους
τοµει΄ς αυτου΄ς θα πρε΄πει να αποτελε΄σει ΄ενα απο΄ τα πρω΄τα µε΄τρα
που θα ληφθου΄ν.

3.4.

Φορει΄ς του τοµε΄α της υγει΄ας και ασφα΄λειας

Κα΄θε φορε΄ας που ενε΄χεται στον τοµε΄α της υγει΄ας και της ασφα΄λειας
σε ευρωπαϊκο΄ και σε εθνικο΄ επι΄πεδο ΄εχει να διαδραµατι΄σει ιδιαι΄τερο
ρο΄λο. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι η επιτυχι΄α σε αυτο΄ν τον τοµε΄α απαιτει΄
τη δε΄ουσα συµµετοχη΄ και δε΄σµευση ο΄λων των ενεχο΄µενων φορε΄ων
στο ιδιαι΄τερο πεδι΄ο αρµοδιοτη΄των του καθενο΄ς τους, και τη
δε΄ουσα δια΄ρθρωση µεταξυ΄ του επιχειρηµατικου΄, του τοπικου΄, του
΄ νουν
εθνικου΄ και του ευρωπαϊκου΄ επιπε΄δου. Για να εκπληρω
δεο΄ντως τα καθη΄κοντα τους, ο΄λοι οι παρα΄γοντες σε επι΄πεδο ΕΕ
που δρουν στον τοµε΄α της επαγγελµατικη΄ς υγιεινη΄ς και ασφα΄λειας
θα πρε΄πει να χρηµατοδοτου΄νται και να επανδρω΄νονται επαρκω΄ς.

3.4.1.

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Ε π ι τ ρ ο π η΄

3.4.1.1. Επιπροσθε΄τως, η ΟΚΕ παρατηρει΄ ο΄τι η πολιτικη΄ για
την υγει΄α και την ασφα΄λεια στον χω΄ρο εργασι΄ας πολυ΄ συχνα΄
θεωρει΄ται — εσφαλµε΄να — ο΄τι περιορι΄ζεται στους εµπειρογνω
΄ µονες. Η ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι αυτο΄ το πεδι΄ο της κοινωνικη΄ς πολιτικη΄ς της
ΕΕ ΄εχει κεφαλαιω΄δη σηµασι΄α και δεν πρε΄πει να περιορι΄ζεται σε ΄ενα
στενο΄ κυ΄κλο τεχνικω΄ν και α΄λλων ειδηµο΄νων. Η πολιτικη΄ του
προβολη΄ πρε΄πει να βελτιωθει΄ και τα ο΄ργανα της ΕΕ θα πρε΄πει να
εξασφαλι΄σουν το δε΄οντα συντονισµο΄ µεταξυ΄ της πολιτικη΄ς για την
υγει΄α και την ασφα΄λεια και των α΄λλων σχετικω΄ν πολιτικω΄ν της ΕΕ
(απασχο΄ληση, δηµο΄σια υγει΄α, εσωτερικη΄ αγορα΄, ΄ερευνα, περιβα΄λλον κ.λπ.).
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3.4.1.2. Ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι η ικανο΄τητα της ΄διας
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς
Επιτροπη΄ς να ασκη΄σει ικανοποιητικα΄ τον κινητη΄ριο ρο΄λο της
εξαρτα΄ται σε µεγα΄λο βαθµο΄ απο΄ την επαρκη΄ χρηµατοδο΄τηση και
στελε΄χωση. Στο προ΄σφατο παρελθο΄ν, οι µονα΄δες αυτε΄ς υπε΄στησαν
σηµαντικε΄ς περικοπε΄ς. Η ΟΚΕ ζητει΄ απο΄ τα αρµο΄δια ο΄ργανα
να παρα΄σχουν τους απαραι΄τητους πο΄ρους και προσωπικο΄ στις
αρµο΄διες µονα΄δες της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς για να τις
καταστη΄σουν ικανε΄ς να αντεπεξε΄λθουν δεο΄ντως το΄σο στα σηµερινα΄
ο΄σο και στα νε΄α καθη΄κοντα΄ τους, για τα οποι΄α η ΟΚΕ διατυ΄πωσε
ορισµε΄νες συστα΄σεις ανωτε΄ρω. Η ΟΚΕ ΄εχει εξετα΄σει το θε΄µα αυτο΄
µε ορισµε΄νη ανησυχι΄α σε προηγου΄µενες γνωµοδοτη΄σεις της.

3.4.1.3. Αυτο΄ ει΄ναι ακο΄µη πιο ανησυχητικο΄, αν αναλογισθει΄
κανει΄ς το σηµαντικο΄ φο΄ρτο εργασι΄ας που θα προκυ΄ψει απο΄ τη
µελλοντικη΄ διευ΄ρυνση της ΕΕ.

3.4.2.

Σ τ α τ ι σ τ ι κ η΄ Υ π η ρ ε σ ΄α
ι
τ ω ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ω΄ ν
Κ ο ι ν ο τ η΄ τ ω ν ( E u r o s t a t )

H Eurostat παρε΄χει δεδοµε΄να για τα εργασιακα΄ ατυχη΄µατα. Η ΟΚΕ
θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να καταβληθου΄ν περαιτε΄ρω προσπα΄θειες,
ιδι΄ως σε εθνικο΄ επι΄πεδο, προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η καλυ΄τερη
συγκρισιµο΄τητα και ακρι΄βεια των συλλεγο΄µενων δεδοµε΄νων. Η
ΟΚΕ αποδι΄δει µεγα΄λη σηµασι΄α στο προ΄σφατο προ΄γραµµα που
ανε΄πτυξε η Εurostat για την εναρµο΄νιση των στατιστικω΄ν ο΄σον
αφορα΄ τα αι΄τια των εργασιακω΄ν ατυχηµα΄των. Με τον τρο΄πο αυτο΄
θα εξασφαλισθει΄ µια ορθη΄ βα΄ση για καλυ΄τερες στρατηγικε΄ς
προ΄ληψης. Ει΄ναι επι΄σης αναγκαι΄ο να επεκταθει΄ η συλλογη΄ και
η διαθεσιµο΄τητα στατιστικω΄ν στοιχει΄ων για τις επαγγελµατικε΄ς
ασθε΄νειες. Επιβα΄λλεται ακο΄µα η προσεκτικη΄ ανευ΄ρεση στοιχει΄ων
σχετικα΄ µε τους νε΄ους κινδυ΄νους και τους κινδυ΄νους που συνδε΄ονται µε την ανα΄πτυξη α΄τυπων συµβατικω΄ν µορφω΄ν.

3.4.4.

Τ ο ' Ι δ ρ υ µ α τ ο υ ∆ ο υ β λ ΄ν
ι ου

Το 'Ιδρυµα για τη Βελτι΄ωση των Συνθηκω΄ν ∆ιαβι΄ωσης και
Εργασι΄ας διεξα΄γει σηµαντικε΄ς ΄ερευνες στο πεδι΄ο της υγει΄ας και
της ασφα΄λειας. Η τακτικη΄ παρακολου΄θηση των συνθηκω΄ν εργασι΄ας
παρε΄χει χρη΄σιµες πληροφορι΄ες για την κατανο΄ηση των συνθηκω΄ν
εργασι΄ας απο΄ τους ΄διους
ι
τους εργαζο΄µενους. Η ΟΚΕ θεωρει΄
επι΄σης σηµαντικο΄ να αναπτυ΄ξει το 'Ιδρυµα εργαλει΄α για την
καλυ΄τερη αξιολο΄γηση των προσπαθειω΄ν που καταβα΄λλουν οι
επιχειρη΄σεις για τη βελτι΄ωση των συνθηκω΄ν εργασι΄ας, ιδι΄ως ο΄σον
αφορα΄ την εργασιακη΄ υγει΄α και ασφα΄λεια.

3.4.5.

Σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ η΄ Ε π ι τ ρ ο π η΄ γ ι α τ η ν Α σ φ α΄ λ ε ι α , τ η ν Υ γ ι ε ι ν η΄ κ α ι τ η ν Π ρ ο σ τ α σ ΄α
ι της
Υ γ ε ΄α
ι ς (ΣΕΑΥΠΥ)

Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι η ΣΕΑΥΠΥ θα πρε΄πει να διαδραµατι΄ζει κεντρικο΄
ρο΄λο στην εφαρµογη΄ της µελλοντικη΄ς κοινοτικη΄ς στρατηγικη΄ς για
την εργασιακη΄ υγει΄α και ασφα΄λεια, και καλει΄ την Επιτροπη΄ να
κινη΄σει τη διαδικασι΄α µεταρρυ΄θµισης που ΄εχει ζητη΄σει η ΄δια
ι
η
ΣΕΑΥΠΥ σε γνωµοδο΄τηση που υιοθε΄τησε το 2000.

3.4.6.
3.4.3.
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Ο Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια και την Υγει΄α στην
Εργασι΄α, ο οποι΄ος ιδρυ΄θηκε το 1995, ΄εχει ως κυ΄ρια αποστολη΄ να
παρε΄χει και να διαδι΄δει συστηµατικε΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την
υγει΄α και την ασφα΄λεια στα ευρωπαϊκα΄ ο΄ργανα, καθω΄ς και στους
εργοδο΄τες και τους απασχολου΄µενους στο χω΄ρο εργασι΄ας. Μια
προ΄σφατη αξιολο΄γηση αποκα΄λυψε καθαρα΄ ο΄τι ο Οργανισµο΄ς
κατο΄ρθωσε να δηµιουργη΄σει ΄ενα δι΄κτυο µε΄σω εθνικω΄ν πυρη΄νων
επαφη΄ς, αλλα΄ ο΄τι χρεια΄ζονται περαιτε΄ρω προσπα΄θειες για την
ικανοποι΄ηση των αναγκω΄ν ενηµε΄ρωσης ο΄λων των οµα΄δων-στο΄χων.
Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι ο Οργανισµο΄ς θα µπορου΄σε να διαδραµατι΄σει
ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ ρο΄λο επισηµαι΄νοντας και διαδι΄δοντας παραδει΄γµατα ορθη΄ς πρακτικη΄ς που θα µπορου΄σαν να βοηθη΄σουν
τους εργοδο΄τες και τους εργαζο΄µενους να βρουν λυ΄σεις για
συγκεκριµε΄να προβλη΄µατα υγει΄ας και ασφα΄λειας. Στο πλαι΄σιο του
«µεταβαλλο΄µενου κο΄σµου και εργασι΄ας», ο Οργανισµο΄ς θα πρε΄πει
να καταβα΄λει ιδιαι΄τερες προσπα΄θειες για τον εντοπισµο΄, τη
διερευ΄νηση και την παροχη΄ πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε τις τα΄σεις
στον τοµε΄α της υγει΄ας και της ασφα΄λειας. Η συνεργασι΄α µεταξυ΄
του Ιδρυ΄µατος του ∆ουβλι΄νου — ιδι΄ως του Παρατηρητηρι΄ου των
Αλλαγω΄ν — και του Οργανισµου΄ του Μπιλµπα΄ο θα πρε΄πει να
ενισχυθει΄ για το θε΄µα αυτο΄.

3.4.6.1. H Συνθη΄κη του 'Αµστερνταµ ενσωµα΄τωσε τη διαδικασι΄α του κοινωνικου΄ διαλο΄γου στη Συνθη΄κη της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης. Εποµε΄νως, οι νε΄ες προτα΄σεις στον τοµε΄α της υγει΄ας και
της ασφα΄λειας υπο΄κεινται στην ΄δια
ι
διαδικασι΄α διαβου΄λευσης µε
τους κοινωνικου΄ς εται΄ρους ο΄πως ο΄λες οι προτα΄σεις για την
κοινωνικη΄ πολιτικη΄. Η σχε΄ση µεταξυ΄ της ΣΕΑΥΠΥ και των
κοινωνικω΄ν εται΄ρων πρε΄πει να διευκρινισθει΄ µε βα΄ση τη συµφωνι΄α
των κοινωνικω΄ν εται΄ρων του Οκτωβρι΄ου 2000 σχετικα΄ µε την
εφαρµογη΄ του κοινωνικου΄ κεφαλαι΄ου της Συνθη΄κης για την υγει΄α
και την ασφα΄λεια στην εργασι΄α.

3.4.6.2. Στη συµφωνι΄α αυτη΄, οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι απηυ΄θυναν
΄εκκληση στην Επιτροπη΄ να µην καταπατα΄ τα προνο΄µια΄ τους
διεξα΄γοντας διαβουλευ΄σεις µε τη ΣΕΑΥΠΥ αντι΄ για τους ΄διους.
ι
Θα πρε΄πει να πραγµατοποιει΄ται διαβου΄λευση µε τους κοινωνικου΄ς
εται΄ρους σχετικα΄ µε την κατευ΄θυνση µιας ενδεχο΄µενης νε΄ας
πρωτοβουλι΄ας, αλλα΄ η δευ΄τερη διαβου΄λευση θα µπορου΄σε να
παραπεµφθει΄ στη ΣΕΑΥΠΥ, αν οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι αποφασι΄σουν
να µην προβου΄ν σε διαπραγµατευ΄σεις για την εν λο΄γω προ΄ταση.
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3.4.6.3. Η ΟΚΕ τα΄σσεται υπε΄ρ αυτη΄ς της συµφωνι΄ας. Πιστευ΄ει
ο΄τι οι κοινωνικοι΄εται΄ροι θα πρε΄πει να βρουν οι ΄διοι
ι
τις κατα΄λληλες
λυ΄σεις για τη συ΄νδεση των τοµεακω΄ν ευρωπαϊκω΄ν οργανω΄σεων µε
τις οριζο΄ντιες ευρωπαϊκε΄ς οργανω΄σεις προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η διατη΄ρηση του δικαιω΄µατος διαβου΄λευση΄ς τους.

και του ευρωπαϊκου΄ επιπε΄δου. Η δια΄ρθρωση αυτη΄ φαι΄νεται να
αποτελει΄ βασικο΄ στοιχει΄ο για την επιτυχι΄α ο΄λων των δρα΄σεων που
θα αναπτυχθου΄ν σε αυτο΄ν τον τοµε΄α.

3.4.6.4. Η ΟΚΕ παραµε΄νει πεπεισµε΄νη ο΄τι οι εργοδο΄τες και οι
εργαζο΄µενοι διαδραµατι΄ζουν επι΄σης σηµαντικο΄ ρο΄λο παρα΄λληλα
µε το νοµοθε΄τη, πρω΄τα στη διαδικασι΄α διαβου΄λευσης σχετικα΄ µε
τη θε΄σπιση της νοµοθεσι΄ας και ΄επειτα στην ανα΄πτυξη εργαλει΄ων
για την εφαρµογη΄ της.

3.6.

3.4.7.

Κ ρ α΄ τ η µ ΄ε λ η

3.4.7.1. Παραδοσιακα΄, η στρατηγικη΄ της Κοινο΄τητας για την
υγει΄α και την ασφα΄λεια απαιτου΄σε µο΄νο απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να
επιβα΄λουν υποχρεω΄σεις στους εργοδο΄τες. 'Οµως, τα κρα΄τη µε΄λη
΄εχουν και αυτα΄ ευθυ΄νες για την υγει΄α και την ασφα΄λεια, και οι
ευθυ΄νες αυτε΄ς θα πρε΄πει να τονισθου΄ν. Τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει
να αποτελου΄ν παραδει΄γµατα ορθη΄ς πρακτικη΄ς ο΄πως η Επιτροπη΄,
εφαρµο΄ζοντας τα υ΄ψιστα επι΄πεδα υγει΄ας και ασφα΄λειας στο
προσωπικο΄ τους, καθω΄ς και στις δηµο΄σιες συµβα΄σεις.

3.4.7.2. Θα πρε΄πει, επι΄σης, να παρασχεθει΄ στα κρα΄τη µε΄λη
σαφη΄ς καθοδη΄γηση (και να τους ζητηθει΄ να υποβα΄λουν στη
συνε΄χεια ΄εκθεση) σχετικα΄ µε τη συµπερι΄ληψη µε΄τρων για την
προαγωγη΄ της γνω΄σης των κινδυ΄νων στη δηµο΄σια εκπαι΄δευση και
κατα΄ρτιση, τη συµπερι΄ληψη δυνατοτη΄των αποκατα΄στασης της
υγει΄ας στα κρατικα΄ συστη΄µατα αποζηµι΄ωσης, τις εφαρµοστε΄ες
κυρω΄σεις για τις παραβα΄σεις της νοµοθεσι΄ας ο΄σον αφορα΄ την
υγει΄α και την ασφα΄λεια και τις επιδο΄σεις των αρµο΄διων οργανισµω΄ν
επιθεω΄ρησης της υγει΄ας και της ασφα΄λειας. Ειδικο΄τερα, τα κρα΄τη
µε΄λη θα πρε΄πει να διασφαλι΄ζουν ο΄τι τα συστη΄µατα υγει΄ας τους
΄εχουν ως στο΄χο την επανε΄νταξη στην αγορα΄ εργασι΄ας των ατο΄µων
εργα΄σιµης ηλικι΄ας που ΄εχουν υποστει΄ τραυµατισµο΄, ασθε΄νεια η΄
ανικανο΄τητα (δηλαδη΄ να µην ΄εχουν ως µο΄νο στο΄χο την αποκατα΄σταση της υγει΄ας τους). Πρε΄πει επι΄σης να τονισθει΄ ο΄τι κατα΄ την
κατανοµη΄ των δηµο΄σιων πο΄ρων για τη λη΄ψη προληπτικω΄ν µε΄τρων
στο εργασιακο΄ περιβα΄λλον και για την αποκατα΄σταση της υγει΄ας
πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη ο΄τι οι δαπα΄νες αυτε΄ς ει΄ναι θετικε΄ς για
τον κρατικο΄ προϋπολογισµο΄ διο΄τι χα΄ρη σ' αυτε΄ς αποφευ΄γονται
πολυ΄ µεγαλυ΄τερες δαπα΄νες στις οποι΄ες θα υπεβα΄λετο το συ΄στηµα
υγει΄ας και λο΄γω της απουσι΄ας απο΄ την εργασι΄α.

3.5.

∆ια΄ρθρωση ευρωπαϊκου΄/εθνικου΄ επιπε΄δου

Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι η εφαρµογη΄ της µελλοντικη΄ς στρατηγικη΄ς της
Κοινο΄τητας για την υγει΄α και την ασφα΄λεια στην εργασι΄α πρε΄πει
να προβλε΄πει ενισχυµε΄νη δια΄ρθρωση και συντονισµο΄ του εθνικου΄

∆ιευ΄ρυνση

3.6.1. Το κεκτηµε΄νο στον τοµε΄α της υγει΄ας και της ασφα΄λειας
αποτελει΄σηµαντικο΄ µε΄ρος του κοινωνικου΄ κεκτηµε΄νου που θα γι΄νει
αποδεκτο΄ απο΄ τις υποψη΄φιες χω΄ρες κατα΄ τις διαπραγµατευ΄σεις. Θα
πρε΄πει να αποφευχθου΄ν ο΄σο το δυνατο΄ν περισσο΄τερο οι µεταβατικε΄ς περι΄οδοι εφαρµογη΄ς, ω΄στε να κατοχυρωθει΄ η υγει΄α και η
ασφα΄λεια των εργαζοµε΄νων στις υποψη΄φιες χω΄ρες και να αποτραπει΄
η στρε΄βλωση του ανταγωνισµου΄ µεταξυ΄ «παλαιω΄ν» και «νε΄ων»
κρατω΄ν µελω΄ν.

3.6.2. Εα΄ν οι µεταβατικε΄ς περι΄οδοι ει΄ναι αναπο΄φευκτες, θα
πρε΄πει να ει΄ναι ο΄σο το δυνατο΄ν συντοµο΄τερες. Οι αλλαγε΄ς δεν θα
πρε΄πει να αφορου΄ν ολο΄κληρη την οδηγι΄α, αλλα΄ µο΄νο τους
κανονισµου΄ς εκει΄νους που δεν µπορου΄ν να εφαρµοστου΄ν α΄µεσα.
Οι εξαιρε΄σεις αυτε΄ς δεν πρε΄πει ωστο΄σο να ΄εχουν ως αποτε΄λεσµα
την παρα΄ταση των µεταβατικω΄ν περιο΄δων.

3.6.3. Η ΟΚΕ υπενθυµι΄ζει ο΄τι δεν θα πρε΄πει να παρακολουθει΄ται µο΄νο η νοµικη΄ αλλα΄ και η πρακτικη΄ εφαρµογη΄ στο χω΄ρο
εργασι΄ας. Αυτο΄ απαιτει΄ την καθιε΄ρωση αποτελεσµατικω΄ν εργασιακω΄ν ελε΄γχων στις υποψη΄φιες χω΄ρες.

3.6.4. Προκειµε΄νου να προετοιµασθου΄ν οι υποψη΄φιες χω΄ρες
για το κεκτηµε΄νο στον τοµε΄α της υγει΄ας και της ασφα΄λειας,
θα πρε΄πει να εφαρµοσθου΄ν και να χρηµατοδοτηθου΄ν επαρκω΄ς
προγρα΄µµατα συνεργασι΄ας απο΄ κοινου΄ µε ο΄ργανα και οργανω΄σεις
των κρατω΄ν µελω΄ν.

4. Σχε΄σεις ∆ΟΕ — ΕΕ ο΄σον αφορα΄ την υγει΄α και την
ασφα΄λεια στην εργασι΄α

4.1.
Η ΟΚΕ ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εντατικοποιη΄σει τη
συνεργασι΄α της µε τη ∆ΟΕ στον τοµε΄α της υγει΄ας και της
ασφα΄λειας στην εργασι΄α. Εφιστα΄ την προσοχη΄ της Επιτροπη΄ς στο
γεγονο΄ς ο΄τι λι΄γα µο΄νο κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν επικυρω΄σει κατα΄ την
τελευται΄α εικοσαετι΄α τις Συµβα΄σεις της ∆ΟΕ για την υγει΄α και την
ασφα΄λεια στην εργασι΄α, αν και το επι΄πεδο προστασι΄ας που
παρε΄χουν οι συµβα΄σεις αυτε΄ς ει΄ναι γενικα΄ πολυ΄ χαµηλο΄τερο απο΄
εκει΄νο της ΕΕ. Ενω΄ η ΟΚΕ γνωρι΄ζει ο΄τι η επικυ΄ρωση των Συµβα΄σεων
της ∆ΟΕ αποτελει΄ προνο΄µιο των κρατω΄ν µελω΄ν, σηµειω΄νει ο΄τι οι
αρµοδιο΄τητες της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ τις πολιτικε΄ς στον τοµε΄α
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της υγει΄ας και της ασφα΄λειας ΄εχουν επηρεα΄σει, τουλα΄χιστο για ΄ενα
µε΄ρος της περιο΄δου που αναφε΄ρεται, τη στα΄ση των κρατω΄ν µελω΄ν
΄εναντι της επικυ΄ρωσης.

ο΄τι εα΄ν πολυ΄ ανεπτυγµε΄νες χω΄ρες ο΄πως τα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ
αδυνατου΄ν να συµµορφωθου΄ν στα προ΄τυπα της ∆ΟΕ, δεν πρε΄πει
φυσικα΄ να αναµε΄νεται απο΄ τις ΄διες
ι
να το πρα΄ξουν.

4.2.
Η βελτι΄ωση της σηµερινη΄ς κατα΄στασης ει΄ναι προς το
συµφε΄ρον των εργοδοτω
΄ ν και των εργαζοµε΄νων ο΄χι µο΄νο στη ΕΕ
αλλα΄ και στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες, των οποι΄ων οι κυβερνη΄σεις
αρνου΄νται τω΄ρα να επικυρω΄σουν τις Συµβα΄σεις µε το προ΄σχηµα

4.3.
'Εχοντας υπο΄ψη τα ανωτε΄ρω, η ΟΚΕ ζητει΄ απο΄ την
Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ να συζητη΄σει το θε΄µα αυτο΄ µε τα κρα΄τη µε΄λη
στο εγγυ΄ς µε΄λλον. Ελπι΄ζει ο΄τι η πρωτοβουλι΄α αυτη΄ θα συµβα΄λει
στη βελτι΄ωση της κατα΄στασης ο΄σον αφορα΄ την επικυ΄ρωση των
σχετικω΄ν Συµβα΄σεων κατα΄ τα προσεχη΄ ΄ετη.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
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 «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς
το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο για την κοινοτικη΄ πολιτικη΄ µετανα΄στευσης»
(2001/C 260/19)
Την 1η Φεβρουαρι΄ου 2001, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, η Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ζητη΄σει απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να καταρτι΄σει
γνωµοδο΄τηση σχετικα΄ µε την ανωτε΄ρω ανακοι΄νωση.
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 της ΟΚΕ κατη΄ρτισε στις 20 Ιουνι΄ου 2001 τη γνωµοδο΄τηση΄ του µε βα΄ση την εισηγητικη΄
΄εκθεση του εισηγητη΄, κ. Pariza Castaροs, και του συνεισηγητη΄, κ. Mengozzi.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 12ης Ιουλι΄ου 2001), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
υιοθε΄τησε µε 61 ψη΄φους υπε΄ρ, 2 ψη΄φους κατα΄ και 16 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Για να αντιµετωπιστου΄ν δεο΄ντως τα θε΄µατα της µετανα΄στευσης, πρε΄πει να αναφερθου΄ν ορισµε΄νες βασικε΄ς αρχε΄ς:
1.1.1. Η µετανα΄στευση αποτελει΄ θεµελιω΄δες δικαι΄ωµα το οποι΄ο
αναγνωρι΄ζεται στην οικουµενικη΄ ∆ιακη΄ρυξη για τα ανθρω΄πινα
δικαιω΄µατα του ΟΗΕ του 1948 (1)·

να αναπτυ΄ξουν τα σχε΄δια ζωη΄ς τους: επαγγελµατικα΄, οικογενειακα΄,
οικονοµικα΄ κ.λπ. Σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις ει΄ναι µια αναγκαιο΄τητα
την οποι΄α επιβα΄λλουν απαρα΄δεκτες συνθη΄κες ζωη΄ς και η ΄ελλειψη
ευνοϊκω΄ν προοπτικω΄ν.

1.1.3. Οι υπευ΄θυνοι των δηµο΄σιων αρχω΄ν ΄εχουν καθη΄κον να
καθιστου΄ν δυνατη΄ την α΄σκηση του δικαιω΄µατος αυτου΄ προα΄γοντας
την κοινη΄ συναι΄νεση µεταξυ΄ του πληθυσµου΄ που καλει΄ται να
φιλοξενη΄σει τους µετανα΄στες· επι΄σης, πρε΄πει να διαχειρι΄ζονται µε
υπευθυνο΄τητα τις µεταναστευτικε΄ς ροε΄ς.

1.1.2. Η µετανα΄στευση ορισµε΄νες φορε΄ς αποτελει΄ µια περιπε΄τεια στην οποι΄α αποδυ΄ονται µε ελευ΄θερη βου΄ληση τα α΄τοµα για

(1) 'Αρθρο 13 της Οικουµενικη΄ς ∆ιακη΄ρυξης των δικαιωµα΄των του
ανθρω΄που: 1) Καθε΄νας ΄εχει το δικαι΄ωµα να κυκλοφορει΄ ελευ΄θερα και
να εκλε΄γει τον το΄πο της διαµονη΄ς του στο εσωτερικο΄ ενο΄ς κρα΄τους.
2) Καθε΄νας ΄εχει το δικαι΄ωµα να εγκαταλει΄πει οποιαδη΄ποτε χω΄ρα ακο΄µα
και τη δικη΄ του και να επιστρε΄φει σε αυτη΄ν.

1.1.4. Η ιστορι΄α, ιδιαι΄τερα των τελευται΄ων 250 ετω΄ν, δει΄χνει
ο΄τι η διαδικασι΄α µετανα΄στευσης πραγµατοποιει΄ται παρα΄ την
εχθρικη΄, και καµια΄ φορα΄ αιµατηρη΄, αντιµετω΄πιση εκει΄νων που, µε
την πεποι΄θηση ο΄τι υπερασπι΄ζονται την ευηµερι΄α τους και την
ταυτο΄τητα΄ τους, αρνου΄νται την ενσωµα΄τωση α΄λλων ανθρω΄πων
ακο΄µη και ο΄ταν για δια΄φορους λο΄γους, συχνα΄ οικονοµικου΄ς, η
ενσωµα΄τωση αυτη΄ ει΄ναι χρη΄σιµη και µα΄λιστα απαραι΄τητη.
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1.2.
Για τους λο΄γους αυτου΄ς, σε πολλε΄ς χω΄ρες της ΕΕ,
απαιτει΄ται ΄ενα ευρυ΄ και σε βα΄θος πολιτικοπαιδαγωγικο΄ ΄εργο
απο΄ την πλευρα΄ των πολιτικω΄ν, οικονοµικω΄ν, κοινωνικω΄ν και
θρησκευτικω΄ν δυνα΄µεων, προκειµε΄νου να γι΄νει συνει΄δηση το
δικαι΄ωµα στη µετανα΄στευση. Ει΄ναι φανερο΄ ο΄τι οι µετανα΄στες, εκτο΄ς
απο΄ τα δικαιω΄µατα, ΄εχουν και την αναµφισβη΄τητη υποχρε΄ωση να
σεβαστου΄ν τους γραπτου΄ς νο΄µους των χωρω΄ν στις οποι΄ες θε΄λουν
να ζη΄σουν, να εργαστου΄ν, να δηµιουργη΄σουν οικογε΄νεια.
1.3.
Η κοινοτικη΄ πολιτικη΄ για τη µετανα΄στευση λαµβα΄νει
υπο΄ψη και τη µετανα΄στευση που οφει΄λεται σε ανθρωπιστικου΄ς
λο΄γους (προ΄σφυγες, προ΄σωπα που απολαµβα΄νουν προσωρινη΄ς
προστασι΄ας ...), και τη µετανα΄στευση για επανε΄νωση οικογενειω΄ν,
αλλα΄ και την οικονοµικη΄ µετανα΄στευση η΄ µετανα΄στευση για
εργασιακου΄ς λο΄γους. Η Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στην οποι΄α
αναφε΄ρεται η παρου΄σα γνωµοδο΄τηση, επικεντρω΄νει το ενδιαφε΄ρον
της στην οικονοµικη΄ και εργασιακη΄ µετανα΄στευση, παρο΄τι σε
ορισµε΄να σηµει΄α αναφε΄ρεται και στις α΄λλες αιτι΄ες µετανα΄στευσης.
1.4.
Για τη µετανα΄στευση για ανθρωπιστικου΄ς λο΄γους υπα΄ρχουν ειδικε΄ς διαδικασι΄ες ανα΄πτυξης της νοµοθεσι΄ας, σε κοινοτικο΄
επι΄πεδο, για την οποι΄α ΄εχουν η΄δη υιοθετηθει΄ συγκεκριµε΄να µε΄τρα,
ο΄πως η ΄δρυση
ι
του Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου για τους Προ΄σφυγες (1),
και βρι΄σκονται υπο΄ διαδικασι΄α υιοθε΄τησης και α΄λλα, ο΄πως η
οδηγι΄α σχετικα΄ µε την προσωρινη΄ προστασι΄α (2), η οδηγι΄α για
τις ελα΄χιστες ενιαι΄ες προϋποθε΄σεις σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες
χορη΄γησης και αφαι΄ρεσης του καθεστω΄τος του προ΄σφυγα (3), η
ανακοι΄νωση για τις ενιαι΄ες διαδικασι΄ες για τη χορη΄γηση ασυ΄λου (4),
κ.λπ.
΄ ν, υπα΄ρχουν επι΄σης
1.5.
Για την επανε΄νωση των οικογενειω
ειδικε΄ς διαδικασι΄ες ανα΄πτυξης της νοµοθεσι΄ας, που καθορι΄ζονται
στην οδηγι΄α για το δικαι΄ωµα στην οικογενειακη΄ επανε΄νωση, για
την οποι΄α εκκρεµει΄ πλε΄ον µο΄νον η οριστικη΄ υιοθε΄τηση απο΄ το
Συµβου΄λιο (5).
1.6.
Κρι΄νουµε σωστο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η Ανακοι΄νωση για την
κοινοτικη΄ πολιτικη΄ µετανα΄στευσης επικεντρω΄νεται στη µετανα΄στευση για εργασιακου΄ς λο΄γους, παρο΄τι δεν πρε΄πει να λησµονει΄ται η υ΄παρξη και α΄λλων µορφω΄ν µετανα΄στευσης. Κατα΄ συνε΄πεια, η
παρου΄σα γνωµοδο΄τηση επικεντρω΄νει κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο το ενδιαφε΄ρον της στη µετανα΄στευση για οικονοµικου΄ς λο΄γους και για
λο΄γους εργασι΄ας.
1.7.
Η Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς θε΄τει τις βα΄σεις για την
ανα΄πτυξη µιας κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς µετανα΄στευσης, η οποι΄α δεν
µπορου΄σε µε΄χρι στιγµη΄ς να υπα΄ρξει, δεδοµε΄νου ο΄τι, µε΄χρι την
΄εναρξη ισχυ΄ος της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ, δεν υπαγο΄ταν στην
(1) Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς, ΕΕ C 168
της 16.6.2000.
(2) Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς, ΕΕ C 155
της 29.5.2001.
(3) Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς ΕΕ C 193
της 10.7.2001.
(4) Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την
«Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο για τη θε΄σπιση κοινη΄ς διαδικασι΄ας παροχη΄ς ασυ΄λου και
οµοιο΄µορφου καθεστω΄τος σε ο΄λη την 'Ενωση για τα α΄τοµα στα οποι΄α
χορηγει΄ται α΄συλο» COM(2000) 755 τελικο΄.
(5) Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς, EE C 204
της 18.7.2000.
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κοινοτικη΄ αρµοδιο΄τητα. Επιπλε΄ον, ο΄µως, οι βα΄σεις αυτε΄ς τι΄θενται
µε παρα΄λληλη συνολικη΄ επανατοποθε΄τηση των πολιτικω΄ν µετανα΄στευσης που ΄εχουν αναπτυ΄ξει τα κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης την τελευται΄α τριακονταετι΄α. Αυτη΄ η νε΄α προσε΄γγιση
της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς µετανα΄στευσης ει΄ναι απαραι΄τητη και
επει΄γουσα. Η παρου΄σα γνωµοδο΄τηση αξιολογει΄ σε γενικε΄ς γραµµε΄ς
θετικα΄ την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς, ενω΄ συγχρο΄νως διατυπω΄νει
ορισµε΄νες παρατηρη΄σεις µε στο΄χο να συγκεκριµενοποιηθου΄ν περισσο΄τερο ορισµε΄νες πτυχε΄ς.

2. Κυ΄ρια σηµει΄α της Ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς
2.1.
Η Επιτροπη΄ επισηµαι΄νει τους λο΄γους που καθιστου΄ν
απαραι΄τητη µια νε΄α προσε΄γγιση του θε΄µατος της µετανα΄στευσης.
Το επι΄κεντρο τοποθετει΄ται στις νε΄ες οικονοµικε΄ς και δηµογραφικε΄ς
συνθη΄κες που χαρακτηρι΄ζουν την περι΄οδο που διανυ΄ει επι΄ του
παρο΄ντος η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. Απο΄ τη µι΄α πλευρα΄, η αγορα΄
εργασι΄ας προβα΄λλει ολοε΄να και σαφε΄στερα τη σηµασι΄α της
εισερχο΄µενης οικονοµικη΄ς µετανα΄στευσης για την κα΄λυψη των
υφισταµε΄νων αναγκω΄ν σε εργατικο΄ δυναµικο΄ και, απο΄ την α΄λλη, οι
δηµογραφικε΄ς προοπτικε΄ς καταδεικνυ΄ουν ο΄τι τα εισερχο΄µενα
µεταναστευτικα΄ ρευ΄µατα, χωρι΄ς να ει΄ναι η πανα΄κεια που θα επιλυ΄σει
τα προβλη΄µατα που οφει΄λονται στη γη΄ρανση του ευρωπαϊκου΄
πληθυσµου΄, θα αποτελε΄σουν ωστο΄σο ΄εναν θετικο΄ παρα΄γοντα για
τη µετρι΄αση΄ τους.
2.2.
Η Επιτροπη΄ επισηµαι΄νει ο΄τι οι ανα΄γκες σε εργατικο΄
δυναµικο΄ δεν αφορου΄ν µο΄νο τους εξειδικευµε΄νους τοµει΄ς, ο΄πως οι
νε΄ες τεχνολογι΄ες, αλλα΄ και την ανειδι΄κευτη εργασι΄α.
2.3.
Στην Ανακοι΄νωση αυτη΄ επισηµαι΄νεται ο΄τι οι πολιτικε΄ς των
κρατω΄ν µελω΄ν για τη µετανα΄στευση στηρι΄χτηκαν, τα τελευται΄α
τρια΄ντα χρο΄νια, στην υπο΄θεση ο΄τι η Ευρω΄πη δεν χρειαζο΄ταν εισροη΄
οικονοµικω΄ν και εργασιακω΄ν µεταναστω΄ν και κατε΄στησαν πολυ΄
δυσχερη΄ τη νο΄µιµη εισδοχη΄ µεταναστω΄ν. Η τα΄ση αυτη΄ αναπτυ΄χθηκε
παρα΄λληλα µε µια πραγµατικη΄ ζη΄τηση εργατικου΄ δυναµικου΄ σε
ορισµε΄νους τοµει΄ς της οικονοµι΄ας, µε αποτε΄λεσµα να πραγµατοποιου΄νται οι εισερχο΄µενες µεταναστευτικε΄ς ροε΄ς µε΄σω παρα΄νοµων
διο΄δων, πρα΄γµα που τροφοδοτει΄ την εµπορι΄α ανθρω΄πων και την
εκµετα΄λλευση των παρα΄νοµων εργαζοµε΄νων.
2.4.
Η κεντρικη΄ προ΄ταση της Ανακοι΄νωσης αυτη΄ς συνι΄σταται
στο να αναγνωριστει΄ η ανα΄γκη εισροη΄ς οικονοµικω΄ν και εργασιακω΄ν µεταναστω΄ν και να εξασφαλιστου΄ν εκ νε΄ου οι κατα΄λληλοι
δι΄αυλοι ω΄στε η µετανα΄στευση αυτη΄ να διεξα΄γεται δια της νο΄µιµης
οδου΄. Ει΄ναι ο καλυ΄τερος τρο΄πος ω΄στε η µετανα΄στευση να
ει΄ναι ελεγχο΄µενη και να αυξηθει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα της
καταπολε΄µησης της παρα΄νοµης µετανα΄στευσης και της εκµετα΄λλευσης των µεταναστω΄ν.
2.5.
Η Επιτροπη΄ εντα΄σσει τις προτα΄σεις της στα πλαι΄σια των
αποφα΄σεων που υιοθετη΄θηκαν στο Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του
Τα΄µπερε, ο΄που γι΄νεται λο΄γος για συνεργασι΄α µε τις χω΄ρες
προε΄λευσης, για πορει΄α προς ΄ενα ενιαι΄ο ευρωπαϊκο΄ συ΄στηµα
παροχη΄ς ασυ΄λου, για εξασφα΄λιση δι΄καιης µεταχει΄ρισης στους
υπηκο΄ους τρι΄των χωρω΄ν και για ανα΄πτυξη κοινη΄ς διαχει΄ρισης των
µεταναστευτικω΄ν ρευµα΄των.
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2.6.
Η συνεργασι΄α µε τις χω΄ρες προε΄λευσης αναµε΄νεται να ΄εχει
θετικο΄ αντι΄κτυπο για την οικονοµικη΄ και πολιτικη΄ τους ανα΄πτυξη.
Η ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ για τη µετανα΄στευση πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται
προς το αµοιβαι΄ο ο΄φελος της χω΄ρας προε΄λευσης και της χω΄ρας
υποδοχη΄ς, πρε΄πει εποµε΄νως να µετριαστου΄ν οι αρνητικε΄ς για τη
χω΄ρα προε΄λευσης συνε΄πειες της αποδηµι΄ας — και ειδικο΄τερα ο΄σον
αφορα΄ τις δαπα΄νες που η χω΄ρα αυτη΄ πραγµατοποι΄ησε για
την κατα΄ρτιση ατο΄µων που, στη συνε΄χεια, θα αναπτυ΄ξουν τις
δραστηριο΄τητε΄ς τους εκτο΄ς της χω΄ρας. Η Επιτροπη΄ επισηµαι΄νει,
ακο΄µη, την ανα΄γκη να διευρυνθου΄ν οι δυνατο΄τητες κινητικο΄τητας
των µεταναστω΄ν µεταξυ΄ της χω΄ρας προε΄λευσης και της χω΄ρας
υποδοχη΄ς, προκειµε΄νου να προα΄γονται οι δραστηριο΄τητε΄ς τους
καθω΄ς και η οικονοµικη΄ συµβολη΄ τους προς τη χω΄ρα προε΄λευσης.

2.7.
Προκειµε΄νου να δηµιουργηθου΄ν νε΄ες ευπρο΄σιτες νο΄µιµες
οδοι΄ για την εισροη΄ οικονοµικω΄ν και εργασιακω΄ν µεταναστω΄ν, η
Επιτροπη΄ προτει΄νει να υιοθετη΄σουν τα κρα΄τη µε΄λη µια νε΄α
προσε΄γγιση, που θα στηρι΄ζεται στην αναγνω
΄ ριση της αξι΄ας που
΄εχει η µετανα΄στευση αυτη΄ και του οφε΄λους που αντιπροσωπευ΄ει
µια πιο ανοιχτη΄ πολιτικη΄ που θα δω΄σει τε΄λος στις περιοριστικε΄ς
κατευθυ΄νσεις που κυριαρχου΄ν προς το παρο΄ν.

2.8.
Ο µηχανισµο΄ς που προτει΄νεται για τη θε΄σπιση των ετησι΄ων
ορι΄ων υποδοχη΄ς οικονοµικω΄ν µεταναστω΄ν συνι΄σταται στον προσδιορισµο΄, απο΄ κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, τακτικω΄ν προβλε΄ψεων των
αναγκω΄ν του, και στη συνεργασι΄α και ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν σε
κοινοτικη΄ κλι΄µακα σχετικα΄ µε τις προβλε΄ψεις αυτε΄ς. Η Επιτροπη΄
φρονει΄ ο΄τι δεν ενδει΄κνυται να θεσπιστου΄ν ετη΄σιες ποσοστω΄σεις
γιατι΄ δεν ΄εχουν επαρκη΄ ελαστικο΄τητα. Για την υλοποι΄ηση του
ευε΄λικτου αυτου΄ συστη΄µατος υποδοχη΄ς, τα κρα΄τη πρε΄πει να
καταρτι΄ζουν εκθε΄σεις — και για τη µετανα΄στευση που ΄εχουν η΄δη
υποδεχθει΄ και για εκει΄νη που προτι΄θενται να δεχθου΄ν — οι οποι΄ες
θα χρησιµευ΄ουν για τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ ο΄λων των κρατω΄ν της
'Ενωσης. Το Συµβου΄λιο θα εγκρι΄νει, µε βα΄ση τις εν λο΄γω εκθε΄σεις,
τη συνολικη΄ πολιτικη΄ υποδοχη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. Στην
ο΄λη διαδικασι΄α, πρε΄πει να κληθου΄ν να συµµετα΄σχουν οι κοινωνικοι΄
εται΄ροι.

2.11. Η Ανακοι΄νωση δηλω΄νει κατηγορηµατικα΄ ο΄τι η πολιτικη΄
για τη µετανα΄στευση πρε΄πει να συνοδευ΄εται απο΄ ευρε΄α µε΄τρα για
την προω΄θηση της κοινωνικη΄ς ΄ενταξης των µεταναστω΄ν. Προβλε΄πει,
σχετικα΄, ο΄τι πρε΄πει να χορηγηθου΄ν οι απαραι΄τητοι προς του΄το
πο΄ροι και να αναπτυχθου΄ν ειδικα΄ προγρα΄µµατα για την ΄ενταξη σε
εθνικη΄, περιφερειακη΄ και τοπικη΄ κλι΄µακα. Στα προγρα΄µµατα
΄ενταξης πρε΄πει να συµµετα΄σχουν οι εθνικε΄ς, περιφερειακε΄ς και
τοπικε΄ς αρχε΄ς, οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι και οι λοιπε΄ς οργανω΄σεις της
κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.

2.12. Η επι΄τευξη της ΄ενταξης, ο΄πως αναγνωρι΄ζει η Επιτροπη΄,
προϋποθε΄τει ο΄τι, εντο΄ς της κοινωνι΄ας υποδοχη΄ς, η κυριαρχου΄σα
αντιµετω΄πιση θα ει΄ναι ευνοϊκη΄ προς αυτη΄ν. Του΄το αφορα΄ τον
πολιτικο΄ λο΄γο των πολιτικω΄ν και των µε΄σων µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης,
δεδοµε΄νου ο΄τι διαµορφω΄νουν την κοινη΄ γνω΄µη.

3. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Η αφετηρι΄α για τη χα΄ραξη της νε΄ας κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς
για τη µετανα΄στευση πρε΄πει να ει΄ναι η σαφη΄ς αναγνω΄ριση του
δικαιω΄µατος των ατο΄µων στην µετανα΄στευση. Τα ευρωπαϊκα΄ κρα΄τη
και τα κοινοτικα΄ ο΄ργανα µπορου΄ν και πρε΄πει να ρυθµι΄ζουν τις
µεταναστευτικε΄ς ροε΄ς, θεσπι΄ζοντας κριτη΄ρια και διαδικασι΄ες για
την ελεγχο΄µενη διοχε΄τευση των εν λο΄γω ροω΄ν. Του΄το συνεπα΄γεται
τον καθορισµο΄ κανο΄νων για την υποδοχη΄ των µεταναστω΄ν και την
υπευ΄θυνη διαχει΄ριση του δικαιω
΄ µατος στη µετανα΄στευση. 'Ολες οι
δηµο΄σιες αρχε΄ς, οι κοινωνικε΄ς δυνα΄µεις και τα µε΄σα µαζικη΄ς
ενηµε΄ρωσης πρε΄πει να καταπολεµη΄σουν την αρνητικη΄ εικο΄να που
επικρατει΄ αυτη΄ τη στιγµη΄ για τους οικονοµικου΄ς µετανα΄στες, οι
οποι΄οι δεν θεωρου΄νται ως α΄τοµα που ασκου΄ν το δικαι΄ωµα στη
µετανα΄στευση, διο΄τι η εικο΄να αυτη΄ ευνοει΄ το ρατσισµο΄ και την
ξενοφοβι΄α.

3.2.
2.9.
Οι διαδικασι΄ες για την υποδοχη΄ πρε΄πει επι΄σης να εναρµονισθου΄ν και πρε΄πει να ει΄ναι σαφει΄ς και ευ΄ληπτες, ω΄στε να καθι΄σταται
δυνατη΄ η νο΄µιµη ει΄σοδος στην 'Ενωση µεταναστω΄ν για εργασιακου΄ς
λο΄γους. Μεταξυ΄ των διαδικασιω΄ν, η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να
εξετα΄σει κατα΄ πο΄σον θα η΄ταν χρη΄σιµη η χορη΄γηση θεω΄ρησης
εισο΄δου για αναζη΄τηση εργασι΄ας.

2.10. Η Επιτροπη΄ δηλω΄νει σαφω΄ς ο΄τι τα α΄τοµα που γι΄νονται
δεκτα΄ πρε΄πει να απολαµβα΄νουν ανα΄λογα δικαιω΄µατα µε τους
ευρωπαι΄ους πολι΄τες. Και επισηµαι΄νει ο΄τι τα δικαιω΄µατα αυτα΄
πρε΄πει να αυξα΄νονται ο΄σο αυξα΄νεται η δια΄ρκεια της α΄δειας
παραµονη΄ς. Προς του΄το, προτει΄νει την καθιε΄ρωση της α΄δειας
παραµονη΄ς µακρα΄ς δια΄ρκειας, καθω΄ς και της µο΄νιµης α΄δειας
εργασι΄ας, που θα χορηγει΄ται στα α΄τοµα που ΄εχουν παραµει΄νει σε
µια χω΄ρα της 'Ενωσης για ΄εναν συγκεκριµε΄νο αριθµο΄ ετω΄ν, που
πρε΄πει να προσδιοριστει΄. Προβα΄λλει επι΄σης την ΄εννοια της αστικη΄ς
ιθαγε΄νειας ως προ΄ταση που πρε΄πει να αναπτυχθει΄ ω΄στε να
εξισωθου΄ν µε τους υπηκο΄ους των κρατω΄ν µελω΄ν, ως προς την
ιδιο΄τητα του πολι΄τη, οι µετανα΄στες που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι για
µακρα΄ περι΄οδο.
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Η µετανα΄στευση και η αγορα΄ εργασι΄ας.

3.2.1. Ει΄ναι πολυ΄ σηµαντικο΄ να δηλω΄σει η Επιτροπη΄ ο΄τι η
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση ει΄ναι ελλειµµατικη΄ ο΄χι µο΄νο σε ειδικευµε΄νους
εργαζοµε΄νους αλλα΄ και σε ανειδι΄κευτους. Τα κρα΄τη µε΄λη ευνοου΄ν
της ει΄σοδο µεταναστω΄ν µε υψηλη΄ ειδι΄κευση, ιδιαι΄τερα στον τοµε΄α
των νε΄ων τεχνολογιω΄ν, ο΄που αναγνωρι΄ζεται ο΄τι υπα΄ρχει ΄ελλειψη
εργαζοµε΄νων, ενω΄ ταυτο΄χρονα δεν εκτιµου΄ν αναλο΄γως την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συµβολη΄ της µετανα΄στευσης εργαζοµε΄νων µε
σχετικη΄ ειδι΄κευση.

3.2.2. Οι πολιτικε΄ς περιορισµου΄ της εισδοχη΄ς οικονοµικω΄ν
µεταναστω΄ν, τις οποι΄ες εφη΄ρµοσαν τα κρα΄τη µε΄λη κατα΄ τις
τελευται΄ες δεκαετι΄ες, αναπτυ΄χθηκαν παρα΄λληλα µε µια αυ΄ξηση της
ζη΄τησης εισαγο΄µενου εργατικου΄ δυναµικου΄ µε χαµηλη΄ ειδι΄κευση
σε ορισµε΄νους τοµει΄ς της οικονοµι΄ας (γεωργι΄α, οικιακε΄ς υπηρεσι΄ες,
ξενοδοχει΄α, οικοδοµικο΄ς τοµε΄ας, ορισµε΄νες βιοµηχανι΄ες, φορτοεκφο΄ρτωση, α΄λλες υπηρεσι΄ες ...). Η ζη΄τηση αυτη΄ καλυ΄φθηκε απο΄
µετανα΄στες που εισε΄ρχονταν παρα΄νοµα. Η Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς θα ΄επρεπε να αναγνωρι΄ζει σαφε΄στερα την πτυχη΄ αυτη΄,

17.9.2001

EL

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

υπογραµµι΄ζοντας τους παρα΄γοντες που οδη΄γησαν στο να πραγµατοποιει΄ται µε΄σω παρα΄νοµων διαυ΄λων η µετανα΄στευση ατο΄µων µε
χαµηλη΄ ειδι΄κευση. ∆υ΄ο ει΄ναι οι κυριο΄τερες αιτι΄ες για την εργασιακη΄
µετανα΄στευση: αφενο΄ς, η ΄ελλειψη προσδοκιω΄ν για πολλα΄ α΄τοµα
στις χω΄ρες τους, και, αφετε΄ρου, η υ΄παρξη προσφορα΄ς εργασι΄ας
για τους µετανα΄στες στις χω΄ρες προορισµου΄. 'Οµως, ο΄ταν υπα΄ρχει
µεν αυτη΄ η προσφορα΄ εργασι΄ας αλλα΄ οι δι΄οδοι για τη νο΄µιµη
µετανα΄στευση ει΄ναι κλειστε΄ς, ευνοει΄ται η παρα΄νοµη µετανα΄στευση.
3.2.3. Η µετανα΄στευση το΄σο ατο΄µων µε υψηλη΄ ειδι΄κευση ο΄σο
και ατο΄µων µε χαµηλη΄ ειδι΄κευση, συµπεριλαµβανοµε΄νων των
παρα΄νοµων µεταναστω΄ν, ΄εχει ορισµε΄να θετικα΄ αποτελε΄σµατα που
πρε΄πει να τονιστου΄ν.
3.2.3.1. Η παρου΄σα φα΄ση οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης µπορει΄ να
παραταθει΄ µε τη συµβολη΄ των µεταναστω΄ν. Σε πολλε΄ς περιοχε΄ς
και σε δια΄φορους τοµει΄ς, οι επιχειρη΄σεις χρεια΄ζονται εργατικο΄
δυναµικο΄ που δεν βρι΄σκουν στην αγορα΄ εργασι΄ας.
3.2.3.2. Η παρουσι΄α των µεταναστω΄ν καθιστα΄, µεταξυ΄ α΄λλων,
δυνατη΄ τη διατη΄ρηση ορισµε΄νων ειδω΄ν παραγωγη΄ς για τα οποι΄α
δεν υπα΄ρχει διαθε΄σιµο τοπικο΄ εργατικο΄ δυναµικο΄ και κατα΄ συνε΄πεια
συµβα΄λλει στη διατη΄ρηση της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ζωτικο΄τητας ορισµε΄νων περιοχω΄ν της ΕΕ.
3.2.3.3. Το µε΄λλον της κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας εξαρτα΄ται σε
µεγα΄λο βαθµο΄ απο΄ την ανα΄πτυξη της οικονοµι΄ας και της απασχο΄λησης και απο΄ τη δηµογραφικη΄ εξε΄λιξη (1). Σε ο΄λους αυτου΄ς τους
παρα΄γοντες η συµβολη΄ της νο΄µιµης µετανα΄στευσης µπορει΄ να
αποδειχθει΄ θετικη΄.
3.2.4. Ο σηµαντικο΄τερος παρα΄γοντας που προσε΄λκυσε τη
µετανα΄στευση απο΄ τρι΄τες χω΄ρες η΄ταν η υ΄παρξη µιας αγορα΄ς
εργασι΄ας για τους µετανα΄στες αυτου΄ς. Ει΄ναι, ο΄µως, αξιοσηµει΄ωτο
ο΄τι υπη΄ρχε µια αγορα΄ εργασι΄ας ειδικα΄ για τους παρα΄νοµους
µετανα΄στες. Ορισµε΄νες επιχειρη΄σεις στη΄ριξαν την ανταγωνιστικο΄τητα΄ τους στους χαµηλου΄ς µισθου΄ς που καταβα΄λλουν στους
εργαζοµε΄νους, εκµεταλλευο΄µενες το παρα΄νοµο καθεστω΄ς τους και
την αδυναµι΄α τους για υπερα΄σπιση των δικαιωµα΄των τους.
3.2.5. Οι επιχειρη΄σεις, στην πλειονο΄τητα΄ τους, ενδιαφε΄ρονται
για την τη΄ρηση της νοµιµο΄τητας σε ο΄,τι αφορα΄ την προ΄σληψη
εργαζοµε΄νων. Η υ΄παρξη µιας µειοψηφι΄ας εργοδοτω΄ν που δεν
τηρου΄ν τους νο΄µους παραβια΄ζει τους κανο΄νες του ανταγωνισµου΄
και ζηµιω΄νει τα θεµιτα΄ συµφε΄ροντα της πλειοψηφι΄ας των επιχειρη΄σεων, που τηρου΄ν τους νο΄µους και τις συλλογικε΄ς συµβα΄σεις,
που καταβα΄λλουν τους φο΄ρους και τις αντι΄στοιχες εισφορε΄ς
κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης. Η απασχο΄ληση παρα΄νοµων µεταναστω΄ν
υπο΄ συνθη΄κες εκµετα΄λλευσης ζηµιω΄νει επι΄σης τους υπο΄λοιπους
εργαζοµε΄νους των οποι΄ων οι εργασιακε΄ς συνθη΄κες υποβαθµι΄ζονται. Επι΄σης ζηµιω΄νεται το κρα΄τος και το κοινωνικο΄ του
συ΄στηµα λο΄γω της µει΄ωσης των φορολογικω΄ν του εσο΄δων και των
κοινωνικω΄ν εισφορω΄ν.
3.3.

Νο΄µιµη µετανα΄στευση

3.3.1. Μια νε΄α πολιτικη΄ για τη µετανα΄στευση, που φιλοδοξει΄
να κατευθυ΄νει νο΄µιµα την εισροη΄ των µεταναστω΄ν, πρε΄πει να ΄εχει
επι΄δραση προς δυ΄ο κατευθυ΄νσεις: η πρω΄τη ει΄ναι η καταπολε΄µηση
(1) Ενηµερωτικο΄ ΄εγγραφο της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για
τη «∆ηµογραφικη΄ κατα΄σταση και προοπτικε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης».
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της παραοικονοµι΄ας που παρε΄χει εργασι΄α στους παρα΄νοµους
µετανα΄στες και η δευ΄τερη ο επανασχεδιασµο΄ς των µηχανισµω΄ν που
΄εχουν θεσπιστει΄προκειµε΄νου να ει΄ναι περισσο΄τερο δυνατη΄ η νο΄µιµη
ει΄σοδος.
3.3.2. Για την καταπολε΄µηση της παραοικονοµι΄ας που επωφελει΄ται απο΄ την παρα΄νοµη µετανα΄στευση, απαιτου΄νται συγκεκριµε΄να
νοµοθετικα΄ µε΄τρα και κοινωνικε΄ς συµφωνι΄ες. Πρε΄πει να επιτευχθει΄
΄ενας στο΄χος: το µη΄νυµα που θα στε΄λνουν οι µετανα΄στες που
βρι΄σκονται η΄δη εδω΄ σε εκει΄νους που σκε΄φτονται να ΄ερθουν απο΄ τις
χω΄ρες προε΄λευση΄ς τους, να ει΄ναι ο΄τι, εα΄ν δεν εισε΄λθουν νο΄µιµα
στην 'Ενωση θα τους ει΄ναι δυ΄σκολο να βρουν εργασι΄α. Εα΄ν
µπορε΄σει να µεταδοθει΄ το µη΄νυµα αυτο΄, θα ΄εχει καθιερωθει΄ ΄ενας
καλο΄ς µηχανισµο΄ς για τη ρυ΄θµιση της εισερχο΄µενης µεταναστευτικη΄ς ροη΄ς. Η ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν µεταξυ΄ των µεταναστω΄ν που
διαµε΄νουν στην ΕΕ και α΄λλων ατο΄µων στη χω΄ρα προε΄λευση΄ς τους
΄εχει σηµαντικη΄ επι΄δραση στις µεταναστευτικε΄ς διεργασι΄ες, επειδη΄
οι πρω΄τοι γνωρι΄ζουν καλω΄ς τους µηχανισµου΄ς για τη νο΄µιµη
ει΄σοδο στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, και διαβιβα΄ζουν ευνοϊκη΄ γνω΄µη
για τη νο΄µιµη ει΄σοδο και δυσµενη΄ γνω΄µη για τους παρα΄νοµους
διαυ΄λους.
3.3.3. Πολλε΄ς ευρωπαϊκε΄ς χω΄ρες ΄εχουν αναπτυ΄ξει, τα τελευται΄α
χρο΄νια, νε΄ους ποινικου΄ς µηχανισµου΄ς για την καταδι΄ωξη των
εγκληµατικω΄ν οργανω΄σεων διακι΄νησης των µεταναστω΄ν, δεν ΄εχει
ο΄µως καταβληθει΄ η ΄δια
ι
προσπα΄θεια για την επιβολη΄ ποινικω΄ν
κυρω΄σεων στη µειονο΄τητα επιχειρηµατιω΄ν που τους εκµεταλλευ΄ονται. Η Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς πρε΄πει να προωθη΄σει µε΄τρα
προς αυτη΄ την κατευ΄θυνση.
3.3.4. Η καταδι΄ωξη των δικτυ΄ων παρα΄νοµης διακι΄νησης µεταναστω΄ν πρε΄πει επι΄σης να αυξηθει΄. Τα δι΄κτυα αυτα΄ ΄εχουν αναπτυχθει΄
ιδιαι΄τερα τα τελευται΄α χρο΄νια, µε΄χρι του σηµει΄ου να ελε΄γχουν ΄ενα
παγκο΄σµιο «εµπο΄ριο» που ανε΄ρχεται σε 13 000 εκατοµµυ΄ρια
δολα΄ρια ετησι΄ως (2). Η καταπολε΄µηση αυτου΄ του ει΄δους των
οργανω΄σεων ει΄ναι ακο΄µη ανεπαρκη΄ς και αποσυντονισµε΄νη. Θα
η΄ταν απαραι΄τητο, τα κρα΄τη που δεν το ΄εχουν πρα΄ξει ακο΄µη, να
εισαγα΄γουν στον ποινικο΄ τους κω΄δικα το αδι΄κηµα της παρα΄νοµης
συ΄µπραξης µε σκοπο΄ την διακι΄νηση προσω΄πων.
3.3.5. 'Οσον αφορα΄ τους υφιστα΄µενους νοµικου΄ς µηχανισµου΄ς
για την εισδοχη΄ των οικονοµικω΄ν µεταναστω΄ν, η Ανακοι΄νωση ει΄ναι
σαφη΄ς, δεδοµε΄νου ο΄τι προτει΄νει τη δια΄νοιξη ΄εννοµων διο΄δων
εισδοχη΄ς. Θα η΄ταν σκο΄πιµο, εντου΄τοις, να προσδιορι΄ζεται
καλυ΄τερα ποιοι πρε΄πει να ει΄ναι οι νε΄οι µηχανισµοι΄. Φαι΄νεται σαφε΄ς
ο΄τι, για την οικονοµικη΄ µετανα΄στευση, η ει΄σοδος µπορει΄ να γι΄νεται
κυρι΄ως µε δυ΄ο τρο΄πους: ο πρω΄τος ει΄ναι ο΄ταν ο ενδιαφερο΄µενος
διαθε΄τει η΄δη µια προσφορα΄ εργασι΄ας για να εργασθει΄ (σε µι΄α
χω΄ρα της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης), ενω΄ βρι΄σκεται ακο΄µη στη χω΄ρα
προε΄λευση΄ς του· ο δευ΄τερος ει΄ναι να του χορηγει΄ται νο΄µιµη α΄δεια
για εξευ΄ρεση εργασι΄ας εντο΄ς της 'Ενωσης. Προς το παρο΄ν, ο
πρω΄τος τρο΄πος ει΄ναι ο µο΄νος που υπα΄ρχει στα κρα΄τη της 'Ενωσης,
ενω΄ ο δευ΄τερος προβλε΄πεται µο΄νο στην ιταλικη΄ νοµοθεσι΄α.
Ενδει΄κνυται να προωθηθει΄ η εν λο΄γω δευ΄τερη διαδικασι΄α νο΄µιµης
µετανα΄στευσης.

(2) ∆ια΄σκεψη των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για την καταπολε΄µηση του διεθνικου΄
οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος — Παλε΄ρµο, 12-15 ∆εκεµβρι΄ου 2000.
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3.3.6. Η µε΄χρι στιγµη΄ς εµπειρι΄α φαι΄νεται να καταδεικνυ΄ει ο΄τι η
απαι΄τηση να εισε΄ρχονται οι οικονοµικοι΄ µετανα΄στες στην 'Ενωση
µο΄νον υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι θα τους ΄εχει παρασχεθει΄ προσφορα΄
εργασι΄ας, οδηγει΄ αναπο΄φευκτα ΄ενα µεγα΄λο µε΄ρος των µεταναστω΄ν
στις παρα΄νοµες διο΄δους. Του΄το οφει΄λεται στο γεγονο΄ς ο΄τι πολλοι΄
εργοδο΄τες παρε΄χουν εργασι΄α µο΄νο σε προ΄σωπα τα οποι΄α ΄εχουν
εξετα΄σει εκ των προτε΄ρων δια συνεντευ΄ξεως και, ως εκ του΄του,
υπα΄ρχουν πολλε΄ς θε΄σεις στις οποι΄ες µπορει΄ ο µετανα΄στης να ΄εχει
προ΄σβαση µο΄νον αφου΄ ΄εχει περα΄σει τα συ΄νορα. Η θεω΄ρηση εισο΄δου
για αναζη΄τηση εργασι΄ας ει΄ναι η πλε΄ον κατα΄λληλη επιλογη΄ για
την επι΄λυση της δυσχε΄ρειας αυτη΄ς και πρε΄πει να υποστηριχθει΄
σαφε΄στερα απο΄ την Επιτροπη΄.
3.3.7. Πρε΄πει να δεχτου΄µε ο΄τι υπα΄ρχουν δια΄φορες διαδικασι΄ες
για τη νο΄µιµη ει΄σοδο µεταναστω΄ν. Πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη
το «µεταναστευτικο΄ σχε΄διο» του κα΄θε µετανα΄στη. Το σχε΄διο αυτο΄
µπορει΄ να ει΄ναι η ΄δρυση
ι
επιχει΄ρησης, η αναζη΄τηση εργασι΄ας, η
βελτι΄ωση των επαγγελµατικω΄ν προσο΄ντων, κ.λπ. Το σχε΄διο αυτο΄
πρε΄πει να αντιµετωπι΄ζεται θετικα΄ απο΄ τις µεταναστευτικε΄ς αρχε΄ς (1).

3.4.

Η µετανα΄στευση και οι πολιτικε΄ς για την απασχο΄ληση

3.4.1. Η ανεργι΄α στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση µειω΄νεται µετα΄ απο΄
χρο΄νια οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης, µακροοικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν,
διαρθρωτικω΄ν µεταρρυθµι΄σεων και ενεργω΄ν πολιτικω΄ν για τη
δηµιουργι΄α απασχο΄λησης. ∆εν υπα΄ρχει κανε΄να στοιχει΄ο απο΄ το
οποι΄ο να προκυ΄πτει ο΄τι µια νε΄α µεταναστευτικη΄ πολιτικη΄ θα ΄εχει
αρνητικη΄ επι΄δραση στη µει΄ωση του ποσοστου΄ της ανεργι΄ας. Η
πραγµατικο΄τητα µας δει΄χνει το αντι΄θετο: η µετανα΄στευση θα
ευνοη΄σει την οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη και εποµε΄νως και τη δηµιουργι΄α
απασχο΄λησης.
3.4.2. Αυτη΄ η νε΄α µεταναστευτικη΄ πολιτικη΄ πρε΄πει να ενσωµατω΄σει την ευρωπαϊκη΄ στρατηγικη΄ για την απασχο΄ληση, και δεν
µπορει΄ σε καµι΄α περι΄πτωση να αποτελε΄σει στοιχει΄ο που θα µειω΄σει
την πολιτικη΄ ΄ενταση και τις αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται για τις
πολιτικε΄ς για την απασχο΄ληση το΄σο σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο ο΄σο και
στο καθε΄να απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη. Πρε΄πει να ενισχυθου΄ν οι ενε΄ργειες
που αποσκοπου΄ν στη βελτι΄ωση της ικανο΄τητας προς απασχο΄ληση
— µε΄σω της κατα΄ρτισης — των αιτου΄ντων απασχο΄ληση, καθω
΄ς
και οι πολιτικε΄ς ισο΄τητας ευκαιριω΄ν.
3.4.3. Στα εθνικα΄ σχε΄δια δρα΄σης για την απασχο΄ληση πρε΄πει
να συµπεριλαµβα΄νονται χρη΄σιµα κριτη΄ρια για τη διαχει΄ριση των
µεταναστευτικω΄ν ροω΄ν. Με την απαραι΄τητη ελαστικο΄τητα, στα
εθνικα΄ σχε΄δια για την απασχο΄ληση, πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη
οι προβλε΄ψεις για τη µετανα΄στευση µε στο΄χο να εξασφαλι΄ζεται η
οµαλη΄ λειτουργι΄α της αγορα΄ς εργασι΄ας.
3.4.4. Στις οδηγι΄ες για την απασχο΄ληση που καταρτι΄ζονται
ετησι΄ως µε βα΄ση τους τε΄σσερις πυλω΄νες (απασχολησιµο΄τητα,
επιχειρηµατικο΄ πνευ΄µα, προσαρµογη΄, ισο΄τητα ευκαιριω΄ν) πρε΄πει
να ενσωµατω΄νεται µε θετικο΄ τρο΄πο η νε΄α πολιτικη΄ για τη
µετανα΄στευση.

(1) Παρα΄ρτηµα στο ενηµερωτικο΄ ΄εγγραφο της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς.
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3.4.5. Οι οδηγι΄ες θα προωθη΄σουν τη βελτι΄ωση της ποιο΄τητας
των θε΄σεων απασχο΄λησης το΄σο για τους υπηκο΄ους των κρατω΄ν
µελω΄ν ο΄σο και για τους µετανα΄στες.

3.4.6. Η νε΄α αυτη΄ προσε΄γγιση της πολιτικη΄ς για τη µετανα΄στευση απαιτει΄ να διαδραµατι΄σουν οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι πιο
ενεργο΄ ρο΄λο. Οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι πρε΄πει να συµµετε΄χουν
σε διαβουλευ΄σεις και στον προσδιορισµο΄ των µεταναστευτικω΄ν
στο΄χων. Οι δηµο΄σιες αρχε΄ς θα υποστηριχθου΄ν απο΄ τους κοινωνικου΄ς εται΄ρους στην καταπολε΄µηση κα΄θε ει΄δους εκµετα΄λλευσης
των παρα΄νοµων µεταναστω΄ν. Επι΄σης, οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι, στα
πλαι΄σια της συλλογικη΄ς αυτονοµι΄ας τους και των σχε΄σεων εργασι΄ας, πρε΄πει να προωθη΄σουν την κοινωνικη΄ ΄ενταξη των µεταναστω΄ν
και να φροντι΄σουν για την καταπολε΄µηση κα΄θε ει΄δους διακρι΄σεων.

3.5.

Παρα΄νοµη µετανα΄στευση.

3.5.1. Ενο΄σω θα προωθει΄ται ο ΄εννοµος προσανατολισµο΄ς της
εισερχο΄µενης µεταναστευτικη΄ς ροη΄ς, δεν πρε΄πει να πα΄ψει να
αναγνωρι΄ζεται η υφιστα΄µενη πραγµατικο΄τητα, απο΄ρροια περιοριστικω΄ν πολιτικω΄ν επι΄ δεκαετι΄ες. Αναφερο΄µαστε εδω΄ στο
σηµαντικο΄ αριθµο΄ παρα΄νοµων µεταναστω΄ν που βρι΄σκονται στα
κρα΄τη της 'Ενωσης. Για τα α΄τοµα αυτα΄, ει΄ναι επιθυµητο΄ να
θεσπιστου΄ν µε΄τρα για τη νοµιµοποι΄ηση του καθεστω΄τος τους· τα
µε΄τρα αυτα΄ δεν θα ωφελη΄σουν ενδεχοµε΄νως µο΄νον αυτα΄ τα α΄τοµα,
αλλα΄ και το συ΄νολο της αγορα΄ς εργασι΄ας και το κρα΄τος προνοι΄ας,
δεδοµε΄νου ο΄τι θα επιτρε΄ψουν να αποκαλυφθου΄ν τοµει΄ς της
παραοικονοµι΄ας.

3.5.2. Η Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς αναφε΄ρει την υ΄παρξη
διαδικασιω΄ν νοµιµοποι΄ησης σε ορισµε΄νες χω΄ρες, πιστευ΄ουµε ο΄µως
ο΄τι θα ΄επρεπε να υιοθετη΄σει ευνοϊκη΄ στα΄ση και να προτει΄νει
ελαστικου΄ς τρο΄πους νοµιµοποι΄ησης. Η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να
διενεργη΄σει ΄ερευνες και µελε΄τες σχετικα΄ µε την κοινωνικη΄ και
οικονοµικη΄ επι΄δραση που ει΄χαν οι η΄δη εφαρµοσθει΄σες διαδικασι΄ες
νοµιµοποι΄ησης το΄σο στην κοινωνι΄α υποδοχη΄ς ο΄σο και στους
µετανα΄στες. Απο΄ ο΄λες τις µελε΄τες προκυ΄πτει ο΄τι οι διαδικασι΄ες
νοµιµοποι΄ησης ει΄ναι θετικε΄ς για την κοινωνικη΄ ΄ενταξη, καθω
΄ ς και
για την ει΄σπραξη των φο΄ρων, τις εισφορε΄ς κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης
και τη λειτουργι΄α της αγορα΄ς εργασι΄ας.

3.5.3. Η βαθµιαι΄α νοµιµοποι΄ηση των παρα΄νοµων µεταναστω΄ν
πρε΄πει να αποτελε΄σει τµη΄µα µιας διαδικασι΄ας που περιλαµβα΄νει
την δηµιουργι΄α διο΄δων για τη νο΄µιµη µετανα΄στευση και η
΄ενταση της καταπολε΄µησης των εγκληµατικω΄ν οργανω΄σεων που
εµπορευ΄ονται ανθρω΄πους. Ει΄ναι απαραι΄τητο να εξηγηθει΄ στην
κοινη΄ γνω΄µη ο΄τι, υπο΄ την ΄εννοια αυτη΄, η νοµιµοποι΄ηση δεν θα
οδηγη΄σει σε αυ΄ξηση της παρα΄νοµης µετανα΄στευσης, αλλα΄ αντι΄θετα
θα οδηγη΄σει σε αξιοσηµει΄ωτη µει΄ωση΄ της.
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4. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

4.1.

΄ ρες προε΄λευσης
Η συνεργασι΄α µε τις χω

4.1.1. Στην ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς επισηµαι΄νεται σχετικα΄
ο΄τι οι µεταναστευ΄σεις πρε΄πει να ει΄ναι επωφελει΄ς και για τις χω΄ρες
προε΄λευσης. Η ΄εξοδος εγκεφα΄λων αποτελει΄ αναµφισβη΄τητα το πιο
αρνητικο΄ στοιχει΄ο της µετανα΄στευσης, δεδοµε΄νου ο΄τι η επε΄νδυση
που πραγµατοποιει΄η χω΄ρα προε΄λευσης σε κατα΄ρτιση δεν επανεπενδυ΄εται στην ΄δια.
ι
Ωστο΄σο, πρε΄πει να ει΄µαστε σαφε΄στεροι: τα
ευρωπαϊκα΄ κρα΄τη που δε΄χονται µετανα΄στες πρε΄πει να πραγµατοποιου΄ν σηµαντικε΄ς επενδυ΄σεις σε προγρα΄µµατα συνεργασι΄ας και
ανα΄πτυξης στις χω΄ρες προε΄λευσης, συµπεριλαµβανοµε΄νων
δραστηριοτη΄των κατα΄ρτισης και ΄ερευνας. Οι ενισχυ΄σεις για την
κατα΄ρτιση και την εκπαι΄δευση ΄εως τω΄ρα αντιπροσωπευ΄ουν µικρο΄
κεφα΄λαιο στη συνεργασι΄α για την ανα΄πτυξη, ενω΄ θα πρε΄πει να ει΄ναι
µεγαλυ΄τερες, το΄σο αυτε΄ς ο΄σο και τα προγρα΄µµατα ανταλλαγη΄ς
φοιτητω΄ν και ερευνητω΄ν.
4.1.2. Η υποστη΄ριξη της οικονοµικη΄ς και ανθρω΄πινης ανα΄πτυξης των χωρω΄ν προε΄λευσης πρε΄πει να ει΄ναι µεγαλυ΄τερη απο΄ ο΄,τι
΄ θηση
ση΄µερα. Η υποστη΄ριξη αυτη΄ πρε΄πει να απευθυ΄νεται στην προω
της ενδογενου΄ς ποιοτικη΄ς ανα΄πτυξης και ιδιαι΄τερα της ανα΄πτυξης
των ανθρω΄πινων πο΄ρων.
4.1.3. Στην ΄δια
ι
παρα΄γραφο 2.1, η Ανακοι΄νωση µιλα΄ για
αυ΄ξηση της κινητικο΄τητας των µεταναστω΄ν, µεταξυ΄ της χω΄ρας
υποδοχη΄ς και της χω΄ρας προε΄λευσης, προκειµε΄νου να συνιστου΄ν
παρα΄γοντα ανα΄πτυξης για τη δευ΄τερη. Η ΄εννοια αυτη΄ της κινητικο΄τητας πρε΄πει να αναπτυχθει΄ περισσο΄τερο, ω΄στε να αποτελε΄σει
µια απο΄ τις καθοριστικε΄ς πτυχε΄ς της ρυ΄θµισης της µεταναστευτικη΄ς
ροη΄ς. Οποιοδη΄ποτε α΄τοµο ΄εχει λα΄βει α΄δεια παραµονη΄ς σε ΄ενα
κρα΄τος της 'Ενωσης, δεν πρε΄πει να χα΄νει το δικαι΄ωµα παραµονη΄ς
ακο΄µη και αν περνα΄ µακρε΄ς χρονικε΄ς περιο΄δους εκτο΄ς του κρα΄τους
αυτου΄ (ο΄χι µο΄νο για επισκε΄ψεις, ο΄πως αναφε΄ρει η Ανακοι΄νωση).
4.1.4. 'Οταν µιλα΄µε για κινητικο΄τητα, αναφερο΄µαστε ο΄χι µο΄νο
στα α΄τοµα που ΄εχουν µο΄νιµη α΄δεια διαµονη΄ς, αλλα΄ και σε α΄τοµα
που ΄ερχονται µο΄νο για εποχιακη΄ εργασι΄α. Τα α΄τοµα αυτα΄ πρε΄πει
να µπορου΄ν να επιστρε΄φουν στη χω΄ρα τους µε την βεβαιο΄τητα ο΄τι
θα µπορε΄σουν να επανε΄λθουν για µια νε΄α περι΄οδο εποχιακη΄ς
εργασι΄ας εα΄ν το επιθυµου΄ν.
4.1.5. Πρε΄πει να συνειδητοποιηθει΄ η ανα΄γκη να παρασχεθει΄
πολιτικη΄ και θεσµικη΄ υποστη΄ριξη στην εκου΄σια παλιννο΄στηση
προκειµε΄νου να προκυ΄ψει µεγαλυ΄τερο ο΄φελος για την ανα΄πτυξη
των εν λο΄γω χωρω΄ν. Πρε΄πει να υποστηριχθου΄ν προγρα΄µµατα
εργασι΄ας η΄ εγκατα΄στασης µε οικονοµικε΄ς ενισχυ΄σεις η΄ ενισχυ΄σεις
για κατα΄ρτιση.

4.2.

΄ν
Η δι΄καιη µεταχει΄ριση των υπηκο΄ων τρι΄των χωρω

4.2.1. Στην ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς αναφε΄ρεται ο΄τι οι
µετανα΄στες πρε΄πει να ΄εχουν δικαιω΄µατα «συγκρι΄σιµα» µε τα
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δικαιω΄µατα των πολιτω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι θα
πρε΄πει να γι΄νεται λο΄γος για «τα ΄δια
ι δικαιω΄µατα», µε παρα΄λληλη
συνεκτι΄µηση του νοµικου΄ χαρακτη΄ρα κα΄θε κατα΄στασης: παρα΄νοµος
µετανα΄στης, νο΄µιµος κα΄τοικος µε προσωρινη΄ α΄δεια, κα΄τοικος
µακρα΄ς δια΄ρκειας.

4.2.2. Τα δικαιω΄µατα που αναγνωρι΄ζονται στους µετανα΄στες
που βρι΄σκονται στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση πρε΄πει να ει΄ναι, τουλα΄χιστον, τα δικαιω΄µατα που αναγνωρι΄ζει ο Χα΄ρτης Θεµελιωδω΄ν
∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, στον οποι΄ο επισηµαι΄νεται
ο΄τι ο΄λα τα α΄τοµα ΄εχουν βασικα΄ δικαιω΄µατα, και µεταξυ΄ α΄λλων τα
εξη΄ς: την οικογενειακη΄ ζωη΄· την ελευθερι΄α σκε΄ψης, συνει΄δησης και
θρησκει΄ας· την ελευθερι΄α του συνεταιρι΄ζεστε και συνε΄ρχεστε· το
δικαι΄ωµα στην εκπαι΄δευση την επαγγελµατικη΄ ελευθερι΄α και το
δικαι΄ωµα στην εργασι΄α· τη µη α΄σκηση διακρι΄σεων τα εργασιακα΄
δικαιω΄µατα και τα δικαιω΄µατα στην κοινωνικη΄ ασφα΄λιση· το
δικαι΄ωµα προσφυγη΄ς ενω΄πιον του δικαστηρι΄ου και τη δωρεα΄ν
νοµικη΄ συνδροµη΄.

4.2.3. Οι παρα΄νοµοι µετανα΄στες δεν αντιµετωπι΄ζονται στην
ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς ως α΄τοµα στα οποι΄α διασφαλι΄ζονται
δικαιω΄µατα. Τελικο΄ς στο΄χος ει΄ναι, τα α΄τοµα αυτα΄, που βρι΄σκονται
µεταξυ΄ µας, να απολα΄βουν των βασικω΄ν ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των
που καθορι΄ζονται στις κοινε΄ς ∆ιεθνει΄ς Συνθη΄κες των κρατω΄ν µελω΄ν
και στην Ευρωπαϊκη΄ Συ΄µβαση για την προστασι΄α των Ανθρω΄πινων
∆ικαιωµα΄των και των Θεµελιωδω
΄ ν Ελευθεριω΄ν. Πρε΄πει επι΄σης να
απολαυ΄ουν των κοινωνικω΄ν δικαιωµα΄των που ΄εχουν οι πολι΄τες των
κρατω΄ν µελω΄ν: υγειονοµικη΄ βοη΄θεια, εκπαι΄δευση των ανηλι΄κων και
αντι΄στοιχες κοινωνικε΄ς ενισχυ΄σεις.

4.2.4. Οι κα΄τοικοι µε προσωρινη΄ α΄δεια πρε΄πει να διαθε΄τουν τα
΄δια
ι
εργασιακα΄ και κοινωνικα΄ δικαιω΄µατα µε τους πολι΄τες του
κρα΄τους στο οποι΄ο κατοικου΄ν. Η Επιτροπη΄ ορθω΄ς επισηµαι΄νει η΄δη
ο΄τι πρε΄πει να βελτιωθει΄ το νοµικο΄ καθεστω΄ς των ιδι΄ων και των
οικογενειω΄ν τους.

4.2.5. Οι µετανα΄στες που συµπληρω΄νουν πε΄ντε χρο΄νια διαµονη΄ς πρε΄πει να αποκτου΄ν µο΄νιµη α΄δεια παραµονη΄ς που θα πρε΄πει να
συµπεριλαµβα΄νει το δικαι΄ωµα ελευ΄θερης µετακι΄νησης εντο΄ς της
'Ενωσης, υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους που ισχυ΄ουν για τους πολι΄τες της
ΕΕ, και το δικαι΄ωµα ψη΄φου στις δηµοτικε΄ς και στις ευρωπαϊκε΄ς
εκλογε΄ς, ο΄πως ακριβω΄ς αναγνωρι΄ζεται και στους πολι΄τες της
'Ενωσης που διαµε΄νουν σε α΄λλο κρα΄τος του οποι΄ου δεν ΄εχουν την
υπηκοο΄τητα.

4.2.6. Η Επιτροπη΄ αναφε΄ρεται στον υποχρεωτικο΄ επαναπατρισµο΄, για τη διασφα΄λιση της ευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς για τη
µετανα΄στευση. Πιστευ΄ουµε ο΄τι δεν θα ΄επρεπε να γι΄νεται λο΄γος για
επαναπατρισµο΄, παρα΄ µο΄νον σε συνα΄ρτηση µε δυ΄ο στοιχει΄α:
Πρω΄τον, να λαµβα΄νονται σοβαρα΄ υπο΄ψη οι ανθρωπιστικοι΄ παρα΄γοντες που ενδε΄χεται να υπεισε΄ρχονται, πριν απο΄ οποιονδη΄ποτε
επαναπατρισµο΄. ∆ευ΄τερον, πριν απο΄ τον επαναπατρισµο΄, να
εξαντλου΄νται ο΄λες οι δυνατο΄τητες νοµιµοποι΄ησης που παρε΄χει
κατα΄ περι΄πτωση η νοµοθεσι΄α. Εξα΄λλου, πρε΄πει πα΄ντα να γι΄νεται
προσπα΄θεια για εκου΄σιο επαναπατρισµο΄. Μια ολοκληρωµε΄νη προσε΄γγιση του εκου΄σιου επαναπατρισµου΄ απαιτει΄ ΄ενα συ΄νολο δρα΄σεων και ενισχυ΄σεων που να τον καθιστου΄ν ελκυστικο΄ για τους
ενδιαφερο΄µενους.
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Η διαχει΄ριση των µεταναστευτικω
΄ ν ρευµα΄των.

4.3.1. Η διαχει΄ριση των µεταναστευτικω
΄ ν ρευµα΄των, που εξετα΄ζεται στην παρα΄γραφο 2.4, πρε΄πει να γι΄νεται και στις χω΄ρες
προορισµου΄ (στην περι΄πτωση΄ µας, τις χω΄ρες της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης), και στις χω΄ρες καταγωγη΄ς. Η Ανακοι΄νωση επισηµαι΄νει
την ανα΄γκη εντατικου΄ διαλο΄γου µε τις χω΄ρες προε΄λευσης, κατα΄ τη
γνω΄µη µας, ο΄µως, πρε΄πει να εξετα΄ζεται επι΄σης και ο ρο΄λος των
προξενικω΄ν αρχω΄ν των κρατω΄ν της ΕΕ στις χω
΄ ρες αυτε΄ς. Θα πρε΄πει,
στο εσωτερικο΄ των προξενει΄ων να ενισχυθου΄ν οι ειδικευµε΄νες
στην µετανα΄στευση υπηρεσι΄ες που ει΄ναι δηλαδη΄ σε θε΄ση να
παραλαµβα΄νουν τις αιτη΄σεις µετανα΄στευσης, ει΄τε για λο΄γους
εργασι΄ας ει΄τε συνε΄νωσης µε τις οικογε΄νειε΄ς τους, να προβαι΄νουν
στις αναγκαι΄ες διοικητικε΄ς ενε΄ργειες, να διοχετευ΄ουν τις προσφορε΄ς
εργασι΄ας, να θεσπι΄ζουν µηχανισµου΄ς συνεργασι΄ας µε τους κοινωνικου΄ς λειτουργου΄ς κ.λπ. Οι υπηρεσι΄ες αυτε΄ς θα µπορου΄ν επι΄σης να
διαχειρι΄ζονται και τις αντι΄στοιχες ενηµερωτικε΄ς εκστρατει΄ες και να
επιτελου΄ν ΄ετσι µια σηµαντικη΄ εργασι΄α προετοιµασι΄ας που ει΄ναι
απαραι΄τητη για την διοχε΄τευση της µετανα΄στευσης στις νο΄µιµες
διαδικασι΄ες.
4.3.2. Ο ρο΄λος των προξενει΄ων ο΄σον αφορα΄ τα µεταναστευτικα΄
ζητη΄µατα πρε΄πει να ει΄ναι διαφανη΄ς, παρεµποδι΄ζοντας ΄ετσι οποιαδη΄ποτε αυθαι΄ρετη ενε΄ργεια κατα΄ τη χορη΄γηση των θεωρη΄σεων
εισο΄δου (ο΄χι µο΄νο για λο΄γους εργασι΄ας). Με τη νε΄α πολιτικη΄ θα
πρε΄πει προοδευτικα΄ να επιτευχθει΄ η εναρµο΄νιση των προξενικω΄ν
διαδικασιω΄ν. Οι εθνικε΄ς υπηρεσι΄ες απασχο΄λησης στις χω΄ρες προε΄λευσης πρε΄πει να ενηµερω΄νουν για τις προσφορε΄ς εργασι΄ας·
θα προκυ΄ψει κατ αυτο΄ν τον τρο΄πο µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια των
διαδικασιω΄ν.
4.3.3. Στη δραστηριο΄τητα αυτη΄ µπορει΄ να ενδει΄κνυται σε
µεγα΄λο βαθµο΄ η χρησιµοποι΄ηση ενο΄ς συστη΄µατος ενηµε΄ρωσης
παρο΄µοιου µε το Εures, το οποι΄ο να διαχειρι΄ζονται οι κοινωνικοι΄
εται΄ροι και οι ΜΚΟ, και το οποι΄ο να παρε΄χει πληροφορι΄ες σχετικα΄
µε τις ευκαιρι΄ες απασχο΄λησης και τους αντι΄στοιχους ο΄ρους.
4.3.4. Η νοµιµοποι΄ηση των παρα΄νοµων µεταναστω΄ν που
βρι΄σκονται η΄δη στην 'Ενωση πρε΄πει να αντιµετωπιστει΄ ως µε΄ρος της
νε΄ας προσε΄γγισης που πρε΄πει να υιοθετηθει΄ για τη µετανα΄στευση.
∆εδοµε΄νου ο΄τι η Ανακοι΄νωση µιλα΄ για διευκο΄λυνση της εισροη΄ς
µετανα΄στευσης και την κρι΄νει σκο΄πιµη για την οικονοµι΄α µας και
για τη µελλοντικη΄ δηµογραφικη΄ µας ισορροπι΄α, η προσοχη΄ πρε΄πει
να επικεντρωθει΄ κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο στους παρα΄νοµους µετανα΄στες
που διαµε΄νουν η΄δη στην ΕΕ. Στην παρα΄γραφο 3.2 της Ανακοι΄νωσης
τονι΄ζεται η ανα΄γκη καταπολε΄µησης της παρα΄νοµης εργασι΄ας
΄ ν· η νοµιµοποι΄ηση των
και της εκµετα΄λλευσης των µεταναστω
παρα΄νοµων µεταναστω΄ν θα διευκο΄λυνε σηµαντικα΄ το ΄εργο αυτο΄. Η
επο΄µενη κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α πρε΄πει να ει΄ναι σαφη΄ς ως προς το
αι΄τηµα αυτο΄, για το οποι΄ο δικαιολογει΄ται απο΄λυτα η προ΄βλεψη
µιας ειδικη΄ς παραγρα΄φου, µετα΄ το σηµει΄ο 3.2, µε αφετηρι΄α την
αναγνω΄ριση της σχε΄σης που υπα΄ρχει ανα΄µεσα στις περιοριστικε΄ς
πολιτικε΄ς, την παρα΄νοµη µετανα΄στευση και την απασχο΄ληση. Η
Επιτροπη΄ πρε΄πει να υιοθετη΄σει πρωτοβουλι΄ες που να ευνοου΄ν µε
ελαστικο΄ τρο΄πο τη νοµιµοποι΄ηση των ατο΄µων αυτω΄ν.
4.3.5. Η νοµιµοποι΄ηση αυτη΄ δεν υπα΄ρχει κανε΄νας λο΄γος να
υλοποιηθει΄ µε΄σω ΄εκτακτων διαδικασιω΄ν (η΄ αµνηστιω΄ν). Μπορει΄ να
γι΄νει σταδιακα΄, µε βα΄ση προϋποθε΄σεις ο΄πως η εργασιακη΄ σχε΄ση, οι
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οικογενειακοι΄ δεσµοι΄, η ΄ενταξη στην κοινωνι΄α, οι ανθρωπιστικοι΄
λο΄γοι κ.λπ. Αυτο΄ που ει΄ναι σηµαντικο΄ ει΄ναι να ανοι΄ξουν δι΄οδοι για
τη νοµιµοποι΄ηση των παρανο΄µων µεταναστω΄ν, ο΄πως ακριβω΄ς
προτει΄νεται στην Ανακοι΄νωση να ανοι΄ξουν δι΄οδοι για τη νο΄µιµη
ει΄σοδο νε΄ων µεταναστω΄ν ροω΄ν.

4.3.6. Θα πρε΄πει να ληφθου΄ν νοµοθετικα΄ µε΄τρα, φορολογικα΄
µε΄τρα και να συναφθου΄ν συµβατικε΄ς συµφωνι΄ες προκειµε΄νου να
διευκολυνθει΄ η, ΄εστω και προοδευτικη΄, αποκα΄λυψη των επιχειρη΄σεων της λεγο΄µενης παραοικονοµι΄ας. Οι επιχειρηµατι΄ες που
επιµε΄νουν να εκµεταλλευ΄ονται τους µετανα΄στες µε΄σω της λαθραι΄ας
εργασι΄ας και οι οποι΄οι δεν χρησιµοποιου΄ν τις συµβα΄σεις αποκα΄λυψης, θα πρε΄πει να τιµωρηθου΄ν καταλλη΄λως. Τα µε΄τρα ο΄µως
αυτα΄ πρε΄πει να συνοδευ΄ονται και απο΄ ευνοϊκη΄ µεταχει΄ριση των
µεταναστω΄ν που υφι΄στανται την εκµετα΄λλευση µε σκοπο΄ να
καταλη΄γουν στη νοµιµοποι΄ηση για τον εργαζο΄µενο. Κατ' αυτο΄ν
τον τρο΄πο, οι ΄διοι
ι
οι εργαζο΄µενοι θα ΄εχουν συµφε΄ρον να
καταγγε΄λλουν το καθεστω΄ς εκµετα΄λλευσης που υφι΄στανται.

4.3.6.1. Στην καταδι΄ωξη της παρα΄νοµης εργασι΄ας και της
εκµετα΄λλευσης των παρα΄νοµων µεταναστω΄ν ει΄ναι απαραι΄τητη η
συνεργασι΄α των κοινωνικω΄ν εται΄ρων. Οι ενω΄σεις εργοδοτω΄ν και οι
συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις εργαζοµε΄νων σε ο΄λα τα επι΄πεδα ΄εχουν
να επιτελε΄σουν σηµαντικο΄ ΄εργο σε συνεργασι΄α µε τις αρχε΄ς τις
αρµο΄διες για εργασιακα΄ θε΄µατα και, κατα΄ περι΄πτωση, για δικαστικα΄
θε΄µατα. Πρε΄πει να υιοθετηθου΄ν θετικα΄ µε΄τρα για την αποκα΄λυψη
της παρα΄νοµης εργασι΄ας µε την παροχη΄ κινη΄τρων στους φορει΄ς
που νοµιµοποιου΄ν τους εργαζο΄µενους και τις επιχειρη΄σεις.

4.3.7. Στην παρα΄γραφο 3.4.1 της Ανακοι΄νωσης προτει΄νεται
µηχανισµο΄ς για τον προσδιορισµο΄ της αποδεκτη΄ς µεταναστευτικη΄ς
ροη΄ς για το κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, σε συνα΄ρτηση µε τις περιοδικε΄ς
προβλε΄ψεις και τους κατευθυντη΄ριους στο΄χους. Στην παρα΄γραφο
αυτη΄, αναφε΄ρεται ο΄τι οι ετη΄σιες ποσοστω΄σεις δεν ει΄ναι πρακτικε΄ς.
Κατα΄ την α΄ποψη΄ µας, δεν πρε΄πει να απορριφθου΄ν οι ετη΄σιες εθνικε΄ς
ποσοστω΄σεις, παρο΄τι πρε΄πει ο΄ντως να υποστηριχθει΄ η ευελιξι΄α
κατα΄ την προ΄βλεψη και την εφαρµογη΄ τους. Οι ποσοστω΄σεις
µπορου΄ν να συνδε΄ονται µε τη θεω΄ρηση για αναζη΄τηση εργασι΄ας
(το µεταναστευτικο΄ σχε΄διο) µε την οποι΄α επιχειρει΄ται η κα΄λυψη
µιας ζη΄τησης εργατικου΄ δυναµικου΄ που εµφανι΄ζεται στην αγορα΄
εργασι΄ας σε ορισµε΄νους τοµει΄ς ο΄που ει΄ναι δυ΄σκολο να γι΄νουν
σαφει΄ς προβλε΄ψεις. Με τον τρο΄πο αυτο΄, το κα΄θε κρα΄τος θα πρε΄πει
να καθορι΄ζει εκ των προτε΄ρων τον αριθµο΄ αδειω΄ν εισο΄δου για
αναζη΄τηση εργασι΄ας που προ΄κειται να χορηγη΄σει εντο΄ς του ΄ετους,
ακο΄µη και εα΄ν ο αριθµο΄ς αυτο΄ς ενδε΄χεται να τροποποιηθει΄
σε συνα΄ρτηση µε περιοδικε΄ς αναλυ΄σεις και προβλε΄ψεις, µε τη
συµµετοχη΄ των κοινωνικω΄ν εται΄ρων. Σε σχε΄ση µε το συ΄στηµα των
ποσοστω΄σεων, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ επιθυµει΄ να
επισηµα΄νει ο΄τι η εισδοχη΄ πολιτω΄ν τρι΄των χωρω΄ν για την αγορα΄
εργασι΄ας πρε΄πει να διαχωρι΄ζεται πλη΄ρως απο΄ την εισδοχη΄ για
λο΄γους ανθρωπιστικου΄ς η΄ για λο΄γους επανε΄νωσης οικογενειω΄ν.
Στις δυ΄ο τελευται΄ες περιπτω΄σεις ει΄ναι αποδεκτο΄ς οποιοσδη΄ποτε
περιορισµο΄ς µε΄σω ποσοστω΄σεων.
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4.3.8. Η θεω΄ρηση για αναζητου΄ντες εργασι΄α — η΄ για µεταναστευτικο΄ σχε΄διο — που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 3.4.2, θα
΄επρεπε να υποστηρι΄ζεται σαφε΄στερα, συ΄µφωνα µε ο΄σα εκθε΄σαµε
στο κεφα΄λαιο των γενικω΄ν παρατηρη΄σεων της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης. Κρι΄νεται αµφι΄βολο ο΄τι η «απο΄δειξη οικονοµικω΄ν αναγκω΄ν»
που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 3.4.2 της Ανακοι΄νωσης µπορει΄
να εφαρµοστει΄ για εργασι΄ες χαµηλη΄ς ειδι΄κευσης, οπο΄τε απαιτει΄ται
α΄λλη δυνατο΄τητα νο΄µιµης εισο΄δου για να υπα΄ρξει προ΄σβαση στις
εργασι΄ες αυτε΄ς.

4.4.
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δηλω΄σεις των πλε΄ον σηµαινο΄ντων πολιτικω΄ν ηγετω΄ν· χρεια΄ζεται
΄ενα προ΄γραµµα δρα΄σης, αποφασιστικο΄ και συγκεκριµε΄νο το οποι΄ο
θα περιλαµβα΄νει τις πολιτικε΄ς δυνα΄µεις, το εκπαιδευτικο΄ συ΄στηµα
΄ στε να διαδι΄δεται η ενηµε΄ρωση
και τα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης, ω
και οι κατα΄λληλες αξι΄ες.

4.4.6. Η ευαισθητοποι΄ηση της κοινη΄ς γνω΄µης υπε΄ρ της εξι΄σωσης των δικαιωµα΄των και της κοινωνικη΄ς ΄ενταξης των µεταναστω΄ν
αποτελει΄ σηµαντικη΄ προ΄κληση για τις ευρωπαϊκε΄ς κοινωνι΄ες. Η
Επιτροπη΄ θα ΄επρεπε να τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει να καταβληθου΄ν
σηµαντικε΄ς προσπα΄θειες σε ο΄λα τα κρα΄τη.

Κοινωνικη΄ ΄ενταξη.

4.4.1. Η ανα΄γκη υ΄παρξης ειδικω΄ν προγραµµα΄των, σε εθνικη΄,
περιφερειακη΄ και τοπικη΄ κλι΄µακα, για την κοινωνικη΄ ΄ενταξη των
προσφυ΄γων, ΄ετσι ο΄πως εξετα΄ζεται στην παρα΄γραφο 3.5 της
Ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς κρι΄νεται ως ιδιαι΄τερα ευ΄στοχη. Πρε΄πει
λοιπο΄ν να δοθει΄ ΄εµφαση στη µεγα΄λη ω
΄ θηση που πρε΄πει να
δοθει΄ στις πολιτικε΄ς κοινωνικη΄ς ΄ενταξης, µε την χορη΄γηση των
απαραι΄τητων προς του΄το πο΄ρων, δεδοµε΄νου ο΄τι ο΄σα ΄εχουν γι΄νει
µε΄χρι στιγµη΄ς ΄εχουν αποδειχθει΄σαφω΄ς ανεπαρκη΄. Τα προγρα΄µµατα
κοινωνικη΄ς ΄ενταξης των κρατω΄ν µελω΄ν και/η΄ της ΕΕ πρε΄πει να
βασι΄ζονται σε σαφω΄ς προσδιορισµε΄νους στο΄χους που να
επιτρε΄πουν την αξιολο΄γηση των αποτελεσµα΄των και τη συ΄γκριση
των προσπαθειω΄ν που καταβα΄λλουν τα κρα΄τη µε΄λη.

4.4.2. Η ΄ενταξη πρε΄πει να νοει΄ται ως η ενσωµα΄τωση των
µεταναστω΄ν στο κοινο΄ συ΄στηµα δικαιωµα΄των και υποχρεω΄σεων
που καθορι΄ζουν τα δηµοκρατικα΄ συστη΄µατα των κρατω΄ν µελω΄ν,
σε πλαι΄σια επαρκου΄ς σεβασµου΄ των πεποιθη΄σεων ο΄λων των
ατο΄µων.

4.4.7. Η συµµετοχη΄ των µεταναστω΄ν στον δηµο΄σιο βι΄ο αποτελει΄ ιδιαι΄τερη πτυχη΄ της ΄ενταξη΄ς τους. Το δικαι΄ωµα ψη΄φου ει΄ναι
πολυ΄ σηµαντικο΄ απο΄ την α΄ποψη αυτη΄. Υπενθυµι΄ζουµε σχετικα΄,
µια παλαια΄ και παραµεληµε΄νη Συ΄σταση της Επιτροπη΄ς, που
µεταφε΄ρθηκε στη νοµοθεσι΄α λι΄γων µο΄νο κρατω΄ν µελω΄ν. Θα η΄ταν
ενδιαφε΄ρον να προβει΄ η Επιτροπη΄ σε µια συγκριτικη΄ αξιολο΄γηση
της επι΄δρασης της α΄σκησης του δικαιω΄µατος ψη΄φου σε τοπικο΄
επι΄πεδο, εκει΄ ο΄που υπα΄ρχει η σχετικη΄ εµπειρι΄α.

4.4.8. Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για χορη΄γηση αστικη΄ς ιθαγε΄νειας στους υπηκο΄ους τρι΄των χωρω΄ν κρι΄νεται θετικη΄, θα ΄επρεπε
ο΄µως να υπα΄ρξει ευνοϊκη΄ αντιµετω΄πιση και για τη χορη΄γηση της
ευρωπαϊκη΄ς ιθαγε΄νειας σε ο΄σους διαµε΄νουν σε κρα΄τος της ΕΕ για
µακρο΄ χρονικο΄ δια΄στηµα. Κα΄τι τε΄τοιο προϋποθε΄τει την απαραι΄τητη
τροποποι΄ηση της Συνθη΄κης της 'Ενωσης.

4.5.
4.4.3. Η προ΄σβαση των µεταναστω΄ν στην εργασι΄α και τη
διαµονη΄ πρε΄πει να γι΄νεται υπο΄ συνθη΄κες ισο΄τητας ευκαιριω΄ν. 'Ενας
σηµαντικο΄ς στο΄χος στο πεδι΄ο αυτο΄ ει΄ναι τα εν λο΄γω α΄τοµα να
΄εχουν ταχει΄α προ΄σβαση στις εργασι΄ες για τις οποι΄ες ΄εχουν την
κατα΄λληλη ειδι΄κευση. Πρε΄πει να χαραχτου΄ν πολιτικε΄ς για την
καταπολε΄µηση των παρατηρου΄µενων περιπτω΄σεων στις οποι΄ες
παραµε΄νουν για παρατεταµε΄νο χρονικο΄ δια΄στηµα σε ανειδι΄κευτες
εργασι΄ες α΄τοµα τα οποι΄α θα µπορου΄σαν να απασχοληθου΄ν σε
θε΄σεις µεγαλυ΄τερης ειδι΄κευσης.

4.4.4. Η εκπαι΄δευση ΄εχει βασικη΄ σηµασι΄α για την οικοδο΄µηση,
µεταξυ΄ ο΄λων των ατο΄µων, της συνυ΄παρξη΄ς τους ως πολιτω΄ν και
για την κοινωνικη΄ ΄ενταξη των µεταναστω΄ν, και χωρι΄ς αµφιβολι΄α
διαδραµατι΄ζει βασικο΄ ρο΄λο στην προ΄ληψη και την καταπολε΄µηση
του ρατσισµου΄ και της ξενοφοβι΄ας.

4.4.5. Για την καταπολε΄µηση των οιουδη΄ποτε τυ΄που κοινωνικω΄ν διακρι΄σεων, ει΄ναι απαραι΄τητη η δε΄σµευση των πολιτικω΄ν
δυνα΄µεων, των κοινωνικω΄ν εται΄ρων και των µε΄σων µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης. ∆εν αρκου΄ν, ο΄µως, οι δηµο΄σιες συζητη΄σεις και οι θετικε΄ς

΄ µη
Η κοινη΄ γνω

4.5.1. Το να υιοθετη΄σει η κοινη΄ γνω΄µη ευνοϊκη΄ στα΄ση ΄εναντι
της πιο ανοικτη΄ς µεταναστευτικη΄ς πολιτικη΄ς που προτει΄νεται δεν
θα ει΄ναι ευ΄κολο. Ωστο΄σο επει΄γει να αναληφθει΄ ευρυ΄ ΄εργο προς την
κατευ΄θυνση αυτη΄.

4.5.2. Πρε΄πει να προωθηθει΄ η ανα΄πτυξη της ο΄σο το δυνατο΄
ευρυ΄τερης πληροφο΄ρησης σχετικα΄ µε την κατα΄σταση της απασχο΄λησης και τα οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τη µετανα΄στευση για
την ανα΄πτυξη της οικονοµι΄ας και τη δηµιουργι΄α απασχο΄λησης.
Πρε΄πει συγκεκριµε΄να να αντικρουστου΄ν τα επιχειρη΄µατα συ΄µφωνα
µε τα οποι΄α οι µετανα΄στες αφαιρου΄ν θε΄σεις εργασι΄ας απο΄ τους
υπηκο΄ους των κρατω΄ν.

4.5.3. Οι δηµογραφικε΄ς τα΄σεις για τις οποι΄ες παρε΄χονται
στοιχει΄α στην Ανακοι΄νωση πρε΄πει επι΄σης να διαδοθου΄ν ευρυ΄τερα
στην κοινη΄ γνω΄µη.
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4.5.4. Ο ευρωπαϊκο΄ς πληθυσµο΄ς πρε΄πει να ενηµερωθει΄
καλυ΄τερα σχετικα΄ µε τα αρνητικα΄ αποτελε΄σµατα της µαυ΄ρης η΄
παρα΄νοµης εργασι΄ας και τα οφε΄λη που συνεπα΄γεται, για το
κρα΄τος ευηµερι΄ας, η νοµιµοποι΄ηση ο΄λων των παρα΄νοµων
εργαζοµε΄νων.
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4.5.5. Οι ευρωπαϊκε΄ς και εθνικε΄ς δηµο΄σιες αρχε΄ς πρε΄πει να
διευρυ΄νουν τις δραστηριο΄τητε΄ς τους και συγκεκριµε΄να αυτε΄ς που
αποσκοπου΄ν στην κοινωνικη΄ ευαισθητοποι΄ηση, προκειµε΄νου να
ευνοηθει΄ η κοινωνικη΄ ΄ενταξη και να καταπολεµηθει΄ ο ρατσισµο΄ς
και η ξενοφοβι΄α.

Βρυξε΄λλες, 12 Ιουλι΄ου 2001.
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 «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο
Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο: Για τη θε΄σπιση κοινη΄ς διαδικασι΄ας παροχη΄ς ασυ΄λου και
΄ τος σε ο΄λη την 'Ενωση για τα α΄τοµα στα οποι΄α χορηγει΄ται α΄συλο»
οµοιο΄µορφου καθεστω
(2001/C 260/20)
Την 1η Φεβρουαρι΄ου 2001, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, η Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για
την ανωτε΄ρω ανακοι΄νωση.
Το τµη΄µα «Απασχο΄ληση, κοινωνικε΄ς υποθε΄σεις και δικαιω΄µατα του πολι΄τη», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, επεξεργα΄στηκε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 20 Ιουνι΄ου 2001, µε βα΄ση την εισηγητικη΄
΄εκθεση του κ. Mengozzi.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, συνεδρι΄αση της 12ης Ιουλι΄ου
2001, υιοθε΄τησε µε 67 ψη΄φους υπε΄ρ, 0 ψη΄φους κατα΄ και 14 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄

1.1.
Στα συµπερα΄σµατα του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του
Tampere της 15ης και 16ης Οκτωβρι΄ου 1999 διατυπω΄νονται τα
εξη΄ς στα σηµει΄α 13, 14 και 15:

«13. Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο επιβεβαιω΄νει εκ νε΄ου τη
σηµασι΄α την οποι΄α αποδι΄δουν η 'Ενωση και τα κρα΄τη µε΄λη
στον απο΄λυτο σεβασµο΄ του δικαιω΄µατος αι΄τησης ασυ΄λου.
'Εχει συµφωνηθει΄ να αρχι΄σουν εργασι΄ες µε σκοπο΄ την εγκαθι΄δρυση ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ συστη΄µατος χορη΄γησης ασυ΄λου,
που θα βασι΄ζεται στην πλη΄ρη και συµπεριληπτικη΄ εφαρµογη΄
της συ΄µβασης της Γενευ΄ης, ω΄στε να εξασφαλι΄ζεται ο΄τι κανει΄ς
δεν θα αποστε΄λλεται πι΄σω εκει΄ ο΄που θα υποστει΄ διω΄ξεις,
δηλαδη΄ να διατηρηθει΄ η αρχη΄ της µη επαναπροω΄θησης.
14. Το συ΄στηµα αυτο΄ θα πρε΄πει να περιλαµβα΄νει, σε µια
βραχυχρο΄νια προοπτικη΄, ΄ενα σαφη΄ και λειτουργικο΄ καθορισµο΄
του κρα΄τους που ει΄ναι υπευ΄θυνο για την εξε΄ταση κα΄θε αι΄τησης
χορη΄γησης ασυ΄λου, κοινε΄ς προδιαγραφε΄ς για δι΄καιες και
αποτελεσµατικε΄ς διαδικασι΄ες χορη΄γησης ασυ΄λου, κοινε΄ς ελα΄-

χιστες συνθη΄κες υποδοχη΄ς των ζητου΄ντων α΄συλο, και την
προσε΄γγιση των κανο΄νων που αφορου΄ν την αναγνω΄ριση και το
περιεχο΄µενο του καθεστω΄τος του προ΄σφυγα. Θα πρε΄πει επι΄σης
να συµπληρωθει΄ µε µε΄τρα για επικουρικε΄ς µορφε΄ς προστασι΄ας,
οι οποι΄ες θα προσφε΄ρουν το προση΄κον εκα΄στοτε καθεστω΄ς σε
κα΄θε α΄τοµο το οποι΄ο χρεια΄ζεται τε΄τοια προστασι΄α. Προς
του΄το, το Συµβου΄λιο καλει΄ται να εγκρι΄νει µε βα΄ση τις
προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς, τις αναγκαι΄ες αποφα΄σεις συ΄µφωνα
µε το χρονοδια΄γραµµα που ΄εχει καθοριστει΄ απο΄ τη συνθη΄κη
του 'Αµστερνταµ και το σχε΄διο δρα΄σης της Βιε΄ννης. Το
Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο τονι΄ζει τη σηµασι΄α των διαβουλευ΄σεων
µε την 'Υπατη Αρµοστει΄α των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για τους
προ΄σφυγες και α΄λλους διεθνει΄ς οργανισµου΄ς.
15. Πιο µακροπρο΄θεσµα, οι κοινοτικοι΄ κανο΄νες θα πρε΄πει
να οδηγη΄σουν σε µια κοινη΄ διαδικασι΄α για το α΄συλο και
µια ενιαι΄α νοµικη΄ κατα΄σταση για εκει΄νους στους οποι΄ους
χορηγει΄ται α΄συλο, ισχυ΄ουσα σε ο΄λο το ΄εδαφος της 'Ενωσης. Η
Επιτροπη΄ καλει΄ται να ετοιµα΄σει εντο΄ς ενο΄ς ΄ετους σχετικη΄
ανακοι΄νωση.»
1.2.
Η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς, που συµµορφω΄νεται προς
την εντολη΄ του Συµβουλι΄ου, ει΄ναι ΄ενα συ΄ντοµο, πυκνο΄ και
φιλο΄δοξο ΄εγγραφο που καταστρω΄νει το σενα΄ριο εντο΄ς του οποι΄ου
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θα τοποθετηθου΄ν οι συγκεκριµε΄νες προτα΄σεις που θα αποτελε΄σουν
αντικει΄µενο επακο΄λουθων ανακοινω΄σεων. Οι στο΄χοι της ΄εχουν την
πλη΄ρη υποστη΄ριξη της ΟΚΕ η οποι΄α προτι΄θεται να συµµετα΄σχει
ενεργω΄ς σε ο΄λες τις φα΄σεις της συζητη΄σεως που α΄ρχισε ΄ετσι σε
µακροπρο΄θεσµη προοπτικη΄ προκειµε΄νου να απορρευ΄σουν σαφει΄ς
κατευθυ΄νσεις, αλλα΄ και µε σκοπο΄ να συµβα΄λλει στην επιβρα΄χυνση
των προθεσµιω΄ν.

1.3.

Το ΄εγγραφο χωρι΄ζεται σε πε΄ντε µε΄ρη:

1.3.1. Το πρω΄το µε΄ρος εξετα΄ζει συνοπτικα΄ ο΄λη την κατα΄σταση
παροχη΄ς ασυ΄λου στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, δηλαδη΄ τις νοµικε΄ς
βα΄σεις, την µεσοπρο΄θεσµη και µακροπρο΄θεσµη πορει΄α των ρευµα΄των, τις αιτι΄ες των διακυµα΄νσεων και τις µορφε΄ς συµπληρωµατικη΄ς
προστασι΄ας.

1.3.1.1. Κατα΄ δευ΄τερο λο΄γο σκιαγραφου΄νται οι αρχε΄ς και οι
στο΄χοι επι΄ των οποι΄ων θα βασιστει΄ το προ΄γραµµα δρα΄σης
προκειµε΄νου να καθοριστει΄ µια κοινη΄ διαδικασι΄α παροχη΄ς ασυ΄λου
και ΄ενα οµοιο΄µορφο καθεστω΄ς. Μεταξυ΄ αυτω΄ν ει΄ναι η πλη΄ρης
εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της συ΄µβασης της Γενευ΄ης και ο
περιορισµο΄ς των δευτερευουσω΄ν µετακινη΄σεων των µελω΄ν που
απορρε΄ουν απο΄ την ανοµοιογε΄νεια των εφαρµοζο΄µενων κανο΄νων.

1.3.2. Το δευ΄τερο µε΄ρος περιλαµβα΄νει την προ΄βλεψη για τη
µετα΄βαση απο΄ µι΄α περιορισµε΄νη κοινη΄ διαδικασι΄α στην οποι΄α τα
κρα΄τη µε΄λη διατηρου΄ν τα εθνικα΄ τους καθεστω΄τα, δεσµευ΄ονται
ο΄µως ως προς την τη΄ρηση ορισµε΄νων κανο΄νων και ο΄ρων που
αφορου΄ν τις αρµο΄διες αρχε΄ς και τις εφαρµοζο΄µενες διαδικασι΄ες,
σε µια δευ΄τερη φα΄ση στην οποι΄α ενσωµατω΄νεται η κοινη΄ διαδικασι΄α
και συνεπα΄γεται µικρο΄τερη ευελιξι΄α και δυνατο΄τητα επιλογη΄ς.

1.3.2.1. Η δευ΄τερη αυτη΄ φα΄ση περιλαµβα΄νει προτα΄σεις σχετικα΄
µε την ενιαι΄α θυρι΄δα, τους τρο΄πους προσβα΄σεως στην ΕΕ, την
παροχη΄ ισοδυ΄ναµου επιπε΄δου διαβι΄ωσης σε ο΄λη την ΕΕ, σαφη΄
κριτη΄ρια και µηχανισµου΄ς για το κρα΄τος που θα ει΄ναι αρµο΄διο για
την εξε΄ταση των αιτη΄σεων ασυ΄λου και τε΄λος µια αξιο΄πιστη πολιτικη΄
επιστροφη΄ς.

1.3.3. Το τρι΄το µε΄ρος ασχολει΄ται µε τον ορισµο΄ ορισµε΄νων
επιµε΄ρους πτυχω΄ν και θε΄τει ορισµε΄να ερωτη΄µατα: µορφε΄ς επικουρικη΄ς προστασι΄ας, ΄ενα η΄ περισσο΄τερα προσωπικα΄ καθεστω΄τα, δικαιω΄µατα των προσφυ΄γων, ΄ενταξη και προ΄σβαση στα δικαιω
΄ µατα του
πολι΄τη.

1.3.4. Στο τε΄ταρτο και πε΄µπτο µε΄ρος εξετα΄ζονται οι µηχανισµοι΄
ενηµε΄ρωσης και κοινη΄ς ανα΄λυσης και τα µε΄σα που ει΄ναι απαραι΄τητα
για την εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος.
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2. Παρατηρη΄σεις

2.1.
Οι αιτη΄σεις ασυ΄λου στην 'Ενωση σηµει΄ωσαν ΄εξαρση κατα΄
την περι΄οδο µεταξυ΄ 1992 και 1994 και µετα΄ απο΄ µια πτω΄ση κατα΄
τα τε΄λη του 1998, η τα΄ση α΄ρχισε και πα΄λι να παρουσια΄ζει αυ΄ξηση
που επιβεβαιω΄νεται και κατα΄ το 2000. (387 330 αιτη΄σεις ασυ΄λου
κατα΄ το 1999 και 389 590 κατα΄ το 2000). Η εν λο΄γω τα΄ση
επιβεβαιω΄νεται επι΄σης και απο΄ τα στοιχει΄α για το συνολικο΄
µεταναστευτικο΄ υπο΄λοιπο που απο΄ 1 030 000 κατα΄ το 1990
κατη΄λθε σε 478 000 κατα΄ το 1998 (1).

2.1.1. Οι εξηγη΄σεις της Επιτροπη΄ς ως προς την µει΄ωση ει΄ναι
ακριβει΄ς αλλα΄ ο΄χι πλη΄ρεις. Κατα΄ την ΄εννοια ο΄τι αν δεν µπορει΄ να
γι΄νεται λο΄γος περι΄ «ολοε΄να και πιο στενη΄ς» ερµηνει΄ας, µπορου΄ν
οπωσδη΄ποτε να αναφερθου΄ν τα αποτρεπτικα΄ µε΄τρα και κυρι΄ως
η περιορισµε΄νη ελαστικο΄τητα ο΄σον αφορα΄ την χορη΄γηση του
καθεστω΄τος του προ΄σφυγα. Ας προστεθει΄ επι΄σης ο΄τι αιτι΄α της
εξα΄ρσεως η΄ταν η εκδη΄λωση της Βοσνιακη΄ς κρι΄σεως που οδη΄γησε
στην υποδοχη΄ απο΄ την πλευρα΄ και µο΄νο της Γερµανι΄ας
400 000 προσφυ΄γων.

΄ δωνα του κινδυ΄νου ο΄σον αφορα΄ την
2.2.
Η ΟΚΕ κρου΄ει τον κω
οµοιοµορφι΄α προς το χαµηλο΄τερο επι΄πεδο για τον καθορισµο΄ µιας
κοινη΄ς διαδικασι΄ας, ταυτοχρο΄νως ο΄µως συµφωνει΄ µε τις δρα΄σεις
που προτει΄νονται:

—

να υιοθετηθου΄ν σαφει΄ς αρχε΄ς ευθυγραµµισµε΄νες µε τη
Συ΄µβαση της Γενευ΄ης και το Πρωτο΄κολλο της Νε΄ας
Υο΄ρκης (2)·

—

να τηρηθου΄ν οι αρχε΄ς του Χα΄ρτη των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των της Ενω΄σεως·

—

να επιτευχθει΄ πλη΄ρης σεβασµο΄ς του δικαιω΄µατος της µη
επαναπροω΄θησης·

—

να υιοθετου΄ν διαδικασι΄ες που θα επιτρε΄πουν να παρε΄χεται
κατα΄ τρο΄πο ισο΄τιµο, ταχυ΄ και αποτελεσµατικο΄, προστασι΄α σε
ο΄ποιον πραγµατικα΄ ΄εχει ανα΄γκη·

—

να αναληφθου΄ν δρα΄σεις που να λαµβα΄νουν υπο΄ψη µια νε΄α
κοινη΄ πολιτικη΄·

(1) Φα΄κελος στατιστικω΄ν στοιχει΄ων για τη µετανα΄στευση 2000,
10η 'Εκθεση, ΄εκδοση Αnterem, Ρω΄µη, σ. 49.
(2) Πρωτο΄κολλο σχετικα΄ µε το καθεστω΄ς του προ΄σφυγα που εγκρι΄θηκε
στη Νε΄α Υο΄ρκη την 1η Ιανουαρι΄ου 1967.
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να εναρµονισθου΄ν οι συνθη΄κες υποδοχη΄ς το΄σο προκειµε΄νου
να εξασφαλισθου΄ν, στο µε΄τρο του δυνατου΄, ισο΄τιµα επι΄πεδα
΄ σεως,
συνθηκω΄ν διαβι΄ωσης σε ο΄λη την επικρα΄τεια της Ενω
ο΄σο και για να αποφευχθου΄ν µετακινη΄σεις απο΄ το ΄ενα κρα΄τος
µε΄λος στο α΄λλο (δευτερογενει΄ς µετακινη΄σεις) (1).

2.2.1. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ επι΄σης και µε την απαι΄τηση για την
βαθµιαι΄α αλλα΄ και ο΄σο το δυνατο΄ν ταχυ΄τερη µετα΄βαση στη φα΄ση
καθορισµου΄ µιας κοινη΄ς ολοκληρωµε΄νης διεργασι΄ας και ενο΄ς
οµοιο΄µορφου καθεστω΄τος.
2.2.2. Επ' αυτου΄ η ΟΚΕ θεωρει΄ σκο΄πιµη την διευκρι΄νηση ο΄τι
σκοπο΄ς της εν λο΄γω κοινη΄ς διαδικασι΄ας δεν ει΄ναι η θε΄σπιση ενο΄ς
κοινοτικου΄ συστη΄µατος λη΄ψεως αποφα΄σεων, µε τον κατα΄λληλο
οργανισµο΄, που θα υποκαθιστα΄ τα κρα΄τη µε΄λη.

2.3.

Μια κοινη΄ διαδικασι΄α

2.3.1. Η υ΄παρξη καταλο΄γων «ασφαλω΄ν χωρω΄ν καταγωγη΄ς» και
«ασφαλω΄ν τρι΄των χωρω΄ν» ακο΄µα και αν ει΄ναι κοινοι΄, συντονισµε΄νοι
σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο και ενηµερω΄νονται µε΄σω µιας οµα΄δας
επαφη΄ς, συνεπα΄γεται ισχυρε΄ς αντενδει΄ξεις. Πρα΄γµατι προσφε΄ρονται
για την ΄ενταξη και τον αποκλεισµο΄ χωρω΄ν βα΄σει πολιτικω΄ν
κριτηρι΄ων και αποτελου΄ν ΄ενα ανελαστικο΄ µε΄σον και αναµφισβη΄τητο
τεκµη΄ριο ενω΄πιον καταστα΄σεων που δεν ει΄ναι ευ΄κολο να προσδιοριστου΄ν, ο΄πως αυτε΄ς των χωρω΄ν που θεωρου΄νται επιση΄µως
ασφαλει΄ς και ο΄µως οι κυβερνη΄σεις τους δεν ει΄ναι σε θε΄ση να
προστατευ΄σουν τους πολι΄τες κατα΄ την α΄σκηση των δηµοκρατικω΄ν
ελευθεριω΄ν απο΄ την καταδι΄ωξη εθνικω΄ν οµα΄δων που καταφευ΄γουν
στη χρη΄ση βι΄ας για την ισχυροποι΄ηση των θε΄σεω΄ν τους.
2.3.1.1. Οι καταστα΄σεις αυτε΄ς φαι΄νονται εντου΄τοις ο΄λο και πιο
διαδεδοµε΄νες στον κο΄σµο και γι' αυτο΄ ει΄ναι απαραι΄τητο να
εστια΄ζεται η προσοχη΄ στην προσωπικη΄ ιστορι΄α εκει΄νου που ζητει΄
α΄συλο και παρα΄λληλα να γι΄νεται εµπεριστατωµε΄νη ανα΄λυση της
χω΄ρας καταγωγη΄ς. Η λεπτοµερη΄ς εξε΄ταση της αιτη΄σεως ασυ΄λου
η΄δη κατα΄ το πρω΄το στα΄διο θα µπορου΄σε να συµβα΄λει στη µει΄ωση
του αριθµου΄ των προσφυ΄γων κατα΄ το επο΄µενο στα΄διο.
2.3.1.2. Το γεγονο΄ς ο΄τι ο αιτω΄ν α΄συλο προε΄ρχεται απο΄
µια χω΄ρα, στην οποι΄α το επι΄πεδο σεβασµου΄ των ανθρωπι΄νων
δικαιωµα΄των υποτι΄θεται ο΄τι ει΄ναι καλο΄, δεν πρε΄πει σε καµι΄α
περι΄πτωση, να αποτελε΄σει λο΄γο για τη µη εξε΄ταση της αιτη΄σεω΄ς
του.
2.3.1.3. 'Ετσι καθι΄σταται πιο απαραι΄τητη ακο΄µη η εφαρµογη΄
και διατη΄ρηση ενο΄ς κοινοτικου΄ µηχανισµου΄ για τη συλλογη΄ και
την δια΄δοση πληροφοριω΄ν που να βασι΄ζονται σε εµπεριστατωµε΄νες
και προ΄σφατες αναλυ΄σεις, για την κατα΄σταση των µεµονωµε΄νων

(1) Η ΟΚΕ θα καταρτι΄σει πιο εµπεριστατωµε΄νη γνωµοδο΄τηση επ' αυτου΄
του θε΄µατος κατα΄ την εξε΄ταση της προ΄τασης οδηγι΄ας σχετικα΄ µε τις
ελα΄χιστες απαιτη΄σεις για την υποδοχη΄ των προσω΄πων που ζητου΄ν
α΄συλο στα κρα΄τη µε΄λη, που ΄εχει προγραµµατι΄σει. Επι΄σης, η ΟΚΕ
σηµειω΄νει µε ικανοποι΄ηση ο΄τι το θε΄µα αυτο΄ συµπεριλαµβα΄νεται
στο προ΄γραµµα της Βελγικη΄ς Προεδρι΄ας, στο κεφα΄λαιο που ει΄ναι
αφιερωµε΄νο στο α΄συλο και στην µετανα΄στευση.
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χωρω΄ν και οι οποι΄ες δεν θα προε΄ρχονται µο΄νο απο΄ τις συνη΄θεις
διπλωµατικε΄ς οδου΄ς αλλα΄ και απο΄ τους διεθνει΄ς οργανισµου΄ς
προπα΄ντων µε΄σω της 'Υπατης Αρµοστει΄ας των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν
για τους Προ΄σφυγες (UNHCR) και των βασικω΄ν σχετικω
΄ ν µη
κυβερνητικω΄ν οργανισµω΄ν.

2.3.2. Η διαδικαστικη΄ µε΄θοδος της ενιαι΄ας θυρι΄δας θα πρε΄πει
να υιοθετηθει΄απο΄ ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη. Η µε΄θοδος αυτη΄, συγκεντρω΄νοντας την εξε΄ταση σε µια ΄δια
ι
αρχη΄ και βα΄σει πιο οµοιογενω΄ν
κριτηρι΄ων, εγγυα΄ται περισσο΄τερο στον αιτου΄ντα ο΄τι η αι΄τηση΄ του
θα εξεταστει΄ γρη΄γορα και µε µειωµε΄νο συνεπω΄ς κο΄στος και η
κατα΄σταση και οι ανα΄γκες του θα εξεταστου΄ν καθ' ολοκληρι΄αν και
ο΄τι δεν θα παραβλεφθει΄ καµι΄α µορφη΄ προστασι΄ας.

2.3.2.1. Μια α΄λλη µε΄θοδος για την επι΄σπευση των διαδικασιω΄ν,
θα µπορου΄σε να ει΄ναι ο διορισµο΄ς εµπειρογνωµο΄νων που να ει΄ναι σε
θε΄ση να εξετα΄ζουν τις πιο ευα΄λωτες κατηγορι΄ες (τραυµατισµε΄νους,
θυ΄µατα βασανιστηρι΄ων, ανη΄λικοι) και να αξιολογου΄ν την πραγµατικη΄ κατα΄σταση των αιτου΄ντων α΄συλο. Πρα΄γµατι, η εµπειρι΄α ΄εχει
αποδει΄ξει ο΄τι συχνα΄ οι κατηγορι΄ες αυτε΄ς δεν ει΄ναι σε θε΄ση να
εκθε΄σουν µε σαφη΄νεια την κατα΄σταση΄ τους, µε αποτε΄λεσµα να
προκαλει΄ται µια πρω΄τη α΄ρνηση της αιτη΄σεω΄ς του και συνεπω
΄ς η
ανα΄γκη για µια µακρα΄ επανεξε΄ταση.

2.3.2.2. Σε ο΄,τι αφορα΄ την ενιαι΄α διαδικασι΄α που συγκεντρω΄νει
στην ΄δια
ι
αρχη΄ ο΄λες τις δυνατο΄τητες προστασι΄ας, χρεια΄ζεται
προηγουµε΄νως να επαληθευθει΄ η δυνατο΄τητα χορη΄γησης του
καθεστω΄τος του προ΄σφυγα βα΄σει της συ΄µβασης της Γενευ΄ης και
µετα΄ να διενεργει΄ται αυτοµα΄τως η εξε΄ταση των α΄λλων µορφω΄ν
προστασι΄ας µε αιτιολο΄γηση των αποφα΄σεων.

2.3.2.3. Για τις εσπευσµε΄νες διαδικασι΄ες µη αποδοχη΄ς, σε
περι΄πτωση που δεν καταργηθου΄ν, θα πρε΄πει τουλα΄χιστον να
προβλεφθου΄ν σηµαντικο΄τερες εγγυη΄σεις.

2.3.2.4. Οι αιτου΄ντες πρε΄πει να µπορου΄νε να υπολογι΄ζουν σε
δωρεα΄ν νοµικη΄ αρωγη΄ επαρκου΄ς επιπε΄δου σε ο΄λες τις φα΄σεις
της διαδικασι΄ας, σε διερµηνει΄ς και µεταφρα΄σεις. Θα πρε΄πει να
εξασφαλιστει΄ η προσφυγη΄ σε περι΄πτωση αρνη΄σεως χορη΄γησης
ασυ΄λου, η οποι΄α πρε΄πει να ΄εχει πα΄ντοτε ανασταλτικο΄ αποτε΄λεσµα.

2.3.2.4.1.
Ιδιαι΄τερη προσοχη΄ πρε΄πει να δοθει΄ στις γυναι΄κες
µετανα΄στριες λο΄γω των προφανω΄ν αυξηµε΄νων κινδυ΄νων στοις ει΄ναι
εκτεθειµε΄νες.

2.3.3. Η θεω΄ρηση εισο΄δου (βι΄ζα) ει΄ναι ΄ενα µε΄σο που θα πρε΄πει
να χρησιµοποιει΄ται µε µια ορισµε΄νη ελαστικο΄τητα χωρι΄ς αυστηρου΄ς
κανο΄νες, για να µπορει΄ να ανταποκρι΄νεται σε νε΄ες καταστα΄σεις η΄
καταστα΄σεις ΄εκτακτης ανα΄γκης. Αυτο΄ αφορα΄ το΄σο τις Τρι΄τες Χω΄ρες
για τις οποι΄ες δεν προβλε΄πεται, προκειµε΄νου να επαληθευ΄ονται οι
µη κανονικε΄ς εισροε΄ς, ο΄σο και για τις χω΄ρες ο΄που ει΄ναι υποχρεωτικη΄, ου΄τως ω΄στε να καταπολεµει΄ται π.χ. το οργανωµε΄νο εµπο΄ριο
ανθρω΄πινων ο΄ντων.
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2.3.3.1. Τα προτεινο΄µενα µε΄τρα ει΄ναι κατ' ουσι΄αν µε΄τρα ασφα΄λειας. Απαιτου΄νται εναλλακτικα΄ µε΄σα που να καθιστου΄ν δυνατη΄
την υπερφαλα΄γγιση του κινδυ΄νου του εµπορι΄ου ανθρω΄πων. Οι
διπλωµατικε΄ς αντιπροσωπει΄ες στις χω΄ρες καταγωγη΄ς, ο΄ποτε ει΄ναι
δυνατο΄ν, και κυρι΄ως στις τρι΄τες χω΄ρες διε΄λευσης, θα πρε΄πει να
οργανω΄σουν την εκτε΄λεση των διαδικασιω΄ν για την εξε΄ταση των
αιτη΄σεων χορη΄γησης ασυ΄λου και ΄εκδοσης θεωρη΄σεως εισο΄δου και
να οργανω΄νουν τη µεταφορα΄.
2.3.3.2. ∆εν ει΄ναι συνεπη΄ς µε τα ανωτε΄ρω η επιβολη΄ κυρω΄σεων
στις εταιρει΄ες που µεταφε΄ρουν επιβα΄τες και οι οποι΄ες δεν επαληθευ΄ουν την υ΄παρξη θεωρη΄σεως εισο΄δου. Το καθη΄κον αυτο΄ εµπι΄πτει
στις αρµοδιο΄τητες των αρχω΄ν επιτη΄ρησης των συνο΄ρων.
2.3.3.3. Μο΄νο στο εσωτερικο΄ του εναλλακτικου΄ αυτου΄ µηχανισµου΄ µπορου΄ν να υποβληθου΄ν χρη΄σιµες προτα΄σεις για την
κατα΄ρτιση προγραµµα΄των επανεγκατα΄στασης — που εφαρµο΄ζονται ση΄µερα απο΄ τε΄σσερα κρα΄τη µε΄λη — µε τη συνεργασι΄α των
ΜΚΟ και της UNHCR. Σχετικα΄, η Επιτροπη΄ αναφε΄ρει µια διαδικασι΄α που χρησιµοποιη΄θηκε στις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες η οποι΄α
βασι΄ζεται σε ΄ενα προ΄γραµµα επανεγκατα΄στασης που απαιτει΄
συντονισµο΄ µεταξυ΄ δηµο΄σιων αρχω΄ν, ΜΚΟ και UNCHR. Η
Επιτροπη΄ θα πρε΄πει ΄σως
ι
να εξετα΄σει λεπτοµερω΄ς αυτη΄ την εµπειρι΄α
προκειµε΄νου να καταλη΄ξει σε µια προ΄ταση που θα µπορου΄σε να
εφαρµοστει΄ και στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.
2.3.4. Η Συ΄µβαση του ∆ουβλι΄νου υλοποιη΄θηκε µε τον διπλο΄
στο΄χο να µειωθει΄ το φαινο΄µενο των πολλαπλω΄ν αιτη΄σεων ασυ΄λου
που υποβα΄λλονται απο΄ το ΄διο
ι
α΄τοµο προς περισσο΄τερα κρα΄τη,
και να επιλυθει΄το προ΄βληµα των αιτου΄ντων α΄συλο που απωθου΄νται
απο΄ το ΄ενα κρα΄τος στο α΄λλο. Με βα΄ση τη σχετικη΄ εµπειρι΄α,
θεωρει΄ται ο΄τι δεν λειτουργει΄ ο΄πως θα ΄επρεπε γιατι΄ δηµιουργει΄
περισσο΄τερα προβλη΄µατα απο΄ ο΄σα επιλυ΄ει. Ο ο΄γκος εργασι΄ας
και δαπανω΄ν που απαιτου΄νται δεν ει΄ναι ανα΄λογος προς τα
αποτελε΄σµατα ενω΄ ταυτοχρο΄νως ει΄ναι πολυ΄ υψηλο΄ς ο αριθµο΄ς των
αιτου΄ντων α΄συλο, οι οποι΄οι εξαφανι΄ζονται πριν απο΄ την µεταφορα΄
επιλε΄γοντας συνεπω΄ς τη λυ΄ση της παρα΄νοµης µετανα΄στευσης.
2.3.4.1. Ας προστεθει΄ ο΄µως ο΄τι η Συ΄µβαση ΄εδωσε µια ω΄θηση
στην κοινοτικη΄ αντι΄ληψη του ασυ΄λου στο πλαι΄σιο της Συνθη΄κης
του 'Αµστερνταµ.
2.3.4.2. Η υιοθε΄τηση µιας κοινη΄ς διαδικασι΄ας και ενο΄ς οµοιο΄µορφου καθεστω΄τος θα µπορου΄σε να διευκολυ΄νει εξαιρετικα΄ τον
εντοπισµο΄ του κρα΄τους µε΄λους που ει΄ναι αρµο΄διο για την εξε΄ταση
της αι΄τησης ασυ΄λου, µε βα΄ση τον το΄πο ο΄που υποβα΄λλεται η
αι΄τηση, υπο΄ τον ο΄ρο θα τηρει΄ται το δικαι΄ωµα του αιτου΄ντος να
λαµβα΄νεται δεο΄ντως υπο΄ψη ο΄σον αφορα΄ την χω΄ρα προορισµου΄.

2.3.4.3. Ει΄ναι σαφε΄ς λοιπο΄ν ο΄τι µε βα΄ση τη νε΄α και συµπληρωµατικη΄ προσε΄γγιση που προτει΄νεται απο΄ την Επιτροπη΄, επιβα΄λλεται η αναθεω΄ρηση της Συ΄µβασης του ∆ουβλι΄νου ω΄στε να λαµβα΄νονται ιδιαιτε΄ρως υπο΄ψη οι εξη΄ς πτυχε΄ς:
—

να καταστει΄ νοµικο΄ και δεσµευτικο΄ µε΄σο η κοινη΄ θε΄ση της
4ης Μαι΅ου 1996, που παρε΄χει οµοιο΄µορφη ερµηνει΄α της
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΄εννοιας του «προ΄σφυγα», αφου΄ διορθωθει΄ η ΄εννοια της
καταδιω΄ξεως δεδοµε΄νου ο΄τι µπορει΄ να προε΄ρχεται και απο΄ µη
κρατικου΄ς φορει΄ς·
—

να εξασφαλιστει΄ η δυνατο΄τητα του αιτου΄ντος α΄συλο να
επιλε΄γει τη χω΄ρα υποβολη΄ς αιτη΄σεως, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη
των πολιτιστικω΄ν και κοινωνικω΄ν κινη΄τρων που καθορι΄ζουν
την επιλογη΄ και που ει΄ναι καθοριστικε΄ς για την ταχυ΄τερη
΄ενταξη·

—

να εξασφαλιστει΄ το δικαι΄ωµα για νοµικη΄ προστασι΄α, ενηµε΄ρωση και υποβολη΄ς εφε΄σεως·

—

να καθοριστου΄ν ελα΄χιστα προ΄τυπα υποδοχη΄ς·

—

να ξεπεραστει΄ ο υπερβολικα΄ αργο΄ς ρυθµο΄ς των διακινη΄σεων
και οι πολυ΄ περιορισµε΄νες πληροφορι΄ες που παρε΄χονται
στους αιτου΄ντες α΄συλο.

2.3.4.4. Η ΟΚΕ αναµε΄νει συνεπω΄ς τα συµπερα΄σµατα της
Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την αξιολο΄γηση της εφαρµογη΄ς της
Συµβα΄σεως.
2.3.5. Σε ο΄,τι αφορα΄ τις χω΄ρες της διευρυ΄νσεως, η ΟΚΕ ευ΄χεται
να συµµετα΄σχουν στην προσπα΄θεια για τη δηµιουργι΄α ενο΄ς πιο
δι΄καιου περιφερειακου΄ συστη΄µατος ΄εναντι των αιτου΄ντων α΄συλο
΄ µη των ΜΚΟ που ασκου΄ν δραστηριο΄τητες
και να ζητει΄ται η γνω
στον τοµε΄α αυτο΄.
2.3.5.1. Αν σηµειωθει΄ εδω΄ (ε΄στω και αν δεν αφορα΄ την
παρου΄σα γνωµοδο΄τηση) ο΄τι η µακρα΄ µεταβατικη΄ περι΄οδος µετα΄
την προσχω΄ρηση των υποψη΄φιων χωρω΄ν ο΄σον αφορα΄ την ελευ΄θερη
διακι΄νηση, ενδε΄χεται να αποθαρρυ΄νει τις χω΄ρες αυτε΄ς και να µην
εφαρµο΄σουν το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο στον τοµε΄α της µετανα΄στευσης και της παροχη΄ς ασυ΄λου.
2.3.5.2. Η αποτελεσµατικο΄τητα των διαδικασιω΄ν χορη΄γησης
ασυ΄λου και τα επι΄πεδα αρωγη΄ς δεν πρε΄πει να θεωρου΄νται ως
δευτερευ΄ων παρα΄γων κατα΄ την αξιολο΄γηση των κριτηρι΄ων σχετικα΄
µε την δικαιοσυ΄νη και τις εσωτερικε΄ς υποθε΄σεις, διο΄τι ΄ετσι µπορου΄ν
να καταστου΄ν οι βα΄σεις για τη µαται΄ωση των στο΄χων της
εξεταζο΄µενης προ΄τασης.

2.4.

'Ενα ενιαι΄ο καθεστω
΄ς

2.4.1. Ει΄ναι βεβαι΄ως απαραι΄τητη µια µορφη΄ επικουρικη΄ς
προστασι΄ας — δεδοµε΄νου ο΄τι υπο΄ ορισµε΄νες πτυχε΄ς η Συ΄µβαση
της Γενευ΄ης ερµηνευ΄εται κατα΄ τρο΄πο περιοριστικο΄ απο΄ ορισµε΄να
κρα΄τη, αλλα΄ δεν επαρκει΄ πα΄ντοτε. Χρεια΄ζεται και µια µορφη΄
προστασι΄ας που θα αναφε΄ρεται στα προσωπικα΄ χαρακτηριστικα΄
του αιτου΄ντος ΄εστω και αν προε΄ρχεται απο΄ µια χω΄ρα που θεωρει΄ται
βεβαι΄α, στην οποι΄α γι΄νονται σεβαστοι΄ οι βασικοι΄ κανο΄νες του
διεθνου΄ς δικαι΄ου ο΄σον αφορα΄ τα δικαιω΄µατα του ανθρω΄που
«γενικο΄τερα» (αυτο΄ς ει΄ναι ο ορισµο΄ς που χρησιµοποιει΄ται
συνη΄θως) (1).
(1) Προ΄ταση Οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για τις ελα΄χιστες προδιαγραφε΄ς
για τις διαδικασι΄ες µε τις οποι΄ες τα κρα΄τη µε΄λη χορηγου΄ν και
ανακαλου΄ν το καθεστω΄ς του προ΄σφυγα (COM(2000) 578 τελικο΄),
παρα΄ρτηµα II, σ. 56.
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2.4.2. Στην παρου΄σα φα΄ση ιδιαι΄τερη σηµασι΄α αποκτα΄ η εναρµο΄νιση των εθνικω΄ν διατα΄ξεων ως προς τον προσδιορισµο΄ των
αναγκω΄ν προστασι΄ας και των ο΄ρων παυ΄σεως, κατα΄ την ΄εννοια της
Συ΄µβασης της Γενευ΄ης, εα΄ν θε΄λουµε να αποφευχθου΄ν οι διαφορε΄ς
µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν που θα τροφοδοτου΄ν αναπο΄φευκτα τις
δευτερευ΄ουσες µετακινη΄σεις.

2.4.2.1. Και στις δυ΄ο περιπτω΄σεις η προσε΄γγιση µπορει΄ να ει΄ναι
υπερβολικα΄ προσωπικη΄. Αυτο΄ αληθευ΄ει ιδι΄ως για την απο΄φαση
ο΄σον αφορα΄ τους ο΄ρους παυ΄σεως της προστασι΄ας που δεν µπορει΄
να ληφθει΄ επι΄ τη βα΄σει και µο΄νο της εφαρµογη΄ς της ρη΄τρας περι΄
«µεταβολη΄ς των περιστα΄σεων», προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ ο΄τι το
µεµονωµε΄νο α΄τοµο, εν σχε΄σει προς την προσωπικη΄ του ιστορι΄α,
εκτι΄θεται σε µια σειρα΄ αρνητικω΄ν συνεπειω΄ν.

2.4.3. Η ενσωµα΄τωση στον κοινοτικο΄ δι΄καιο των δικαιωµα΄των
των προσφυ΄γων που προβλε΄πει η Συ΄µβαση της Γενευ΄ης θα
διευκο΄λυνε το στο΄χο µιας ενιαι΄ας εφαρµογη΄ς των σχετικω΄ν
δικαιωµα΄των.
2.4.3.1. Η θε΄σπιση ενο΄ς ενιαι΄ου καθεστω΄τος θα µπορου΄σε
αναµφισβη΄τητα να απλοποιη΄σει το συ΄στηµα, φαι΄νεται ο΄µως ο΄τι
βασι΄ζεται στην παρατη΄ρηση της UNHCR ο΄τι το καθεστω΄τος του
προ΄σφυγα συ΄µφωνα µε την Συ΄µβαση της Γενευ΄ης ΄εχει διεθνη΄
δια΄σταση µε υπερεδαφικη΄ ισχυ΄ πρα΄γµα το οποι΄ον ο προ΄σφυγας
δεν ΄εχει συµφε΄ρον να αποποιηθει΄. Συνεπω΄ς, παρα΄λληλα µε το
καθεστω΄ς της Γενευ΄ης, θα πρε΄πει να υπα΄ρχει ΄ενα α΄λλο καθεστω΄ς
που να περιλαµβα΄νει ο΄λες τις µορφε΄ς επικουρικη΄ς προστασι΄ας που
υπα΄ρχουν στα κρα΄τη µε΄λη.
2.4.3.2. Η προ΄βλεψη ειδικω΄ν δικαιωµα΄των συ΄µφωνα µε τη
µορφη΄ της προστασι΄ας που παρε΄χεται δεν ΄εχει πολυ΄ νο΄ηµα. Τα
δικαιω΄µατα και ωφελη΄µατα προσδιορι΄ζονται επι΄ τη βα΄σει των
αναγκω΄ν των ανθρωπιστικω΄ν λο΄γων και ο΄χι επι΄ τη βα΄σει του το΄που
προε΄λευσης η΄ διαµονη΄ς. Για τον ΄διο
ι
λο΄γο δεν ει΄ναι πειστικη΄
η δεσµευτικο΄τητα των δικαιωµα΄των επι΄ τη βα΄σει του χρο΄νου
διαµονη΄ς.

17.9.2001

2.4.3.4.1.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζοντας το στο΄χο αυτο΄ καλει΄ την
Επιτροπη΄ να υποβα΄λει σχετικε΄ς προτα΄σεις. Αυτο΄ θα ΄εδινε µια
σηµαντικη΄ ω΄θηση στην βου΄ληση για ΄ενταξη.

2.4.3.4.2.
Η ΄εννοια της «πολιτικη΄ς ιθαγε΄νειας» θα µπορου΄σε να
ει΄ναι χρη΄σιµη ως ενδια΄µεσο στα΄διο για την πλη΄ρη ιθαγε΄νεια, δεν
ει΄ναι ο΄µως δι΄καιο να καταστει΄ υποκατα΄στατο η΄ να αποτελε΄σει
α΄λλοθι για την παρα΄λογη παρα΄ταση των προθεσµιω΄ν, δεδοµε΄νου
ο΄τι ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη χορηγου΄ν την πλη΄ρη ιθαγε΄νεια µετα΄ απο΄
πενταετη΄ διαµονη΄.

2.4.4. Το α΄ρθρο 63 της ενοποιηµε΄νης Συνθη΄κης ορι΄ζει ο΄τι
τα µε΄τρα σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση ασυ΄λου πρε΄πει να υιοθετηθου΄ν
«… εντο΄ς πε΄ντε ετω΄ν απο΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ της Συνθη΄κης του
'Αµστερνταµ», δηλαδη΄ πριν απο΄ την 1η Μαι΅ου 2004. Η απο΄φαση
να διακριθει΄ η εφαρµογη΄ ενο΄ς κοινου΄ ευρωπαϊκου΄ καθεστω΄τος σε
δυ΄ο φα΄σεις, ανη΄κει στο Συµβου΄λιο του Τα΄µπερε και αυτο΄, κατα΄
την α΄ποψη της ΟΚΕ, σηµαι΄νει ο΄τι µια κοινη΄ διαδικασι΄α και ΄ενα
ενιαι΄ο καθεστω΄ς µπορου΄ν να καταρτιστου΄ν επι΄ τη βα΄σει του
σηµερινου΄ κειµε΄νου της συνθη΄κης.

2.4.4.1. Η µετα΄βαση απο΄ µια πρω΄τη σε µια δευ΄τερη φα΄ση δεν
΄εγκειται το΄σο στο περιεχο΄µενο των ελα΄χιστων προδιαγραφω΄ν,
ο΄σο στην κλιµα΄κωση που απαιτει΄ται για την καθιε΄ρωση κοινη΄ς
διαδικασι΄ας που να αφη΄νει µικρο΄τερα περιθω΄ρια χειρισµω΄ν και
παρεκκλι΄σεων στα κρα΄τη µε΄λη µε σκοπο΄ την επι΄τευξη των
προκαθορισµε΄νων στο΄χων.

2.4.4.2. ∆ικαι΄ως η Επιτροπη΄ επει΄γεται να προτει΄νει µια µεθοδολογι΄α που θα ΄εχει η΄δη απο΄ την πρω΄τη φα΄ση επιπτω΄σεις συγκλι΄σεως
διαµε΄σου ενο΄ς φα΄σµατος µε΄σων ο΄πως οι επιτροπε΄ς συνεννοη΄σεων
και δρα΄σης καθω΄ς και η ανα΄πτυξη νοµολογι΄ας σε επι΄πεδο εθνικω΄ν
και ευρωπαϊκω΄ν δικαστηρι΄ων.

2.4.3.3. Το περιεχο΄µενο των δικαιωµα΄των (προ΄σβαση στην
εργασι΄α, στην κοινωνικη΄ προστασι΄α, στην εκπαι΄δευση, τι΄τλοι
διαµονη΄ς και ταξιδι΄ου, δικαι΄ωµα ψη΄φου στις δηµοτικε΄ς εκλογε΄ς)
πρε΄πει να εναρµονιστει΄ για ο΄λους τους πολι΄τες των τρι΄των χωρω΄ν
που διαµε΄νουν νο΄µιµα σε ΄εδαφος της ΕΕ και συνεπω΄ς θα πρε΄πει να
εξεταστει΄ στο γενικο΄τερο πλαι΄σιο της µεταναστευτικη΄ς πολιτικη΄ς.

2.4.5. Στην παρου΄σα γνωµοδο΄τηση ΄εχει επανειληµµε΄νως
τονιστει΄ η σηµασι΄α διαβουλευ΄σεων µε την UNHCR — που
προβλε΄πεται εξα΄λλου απο΄ τη δη΄λωση υπ' αριθ. 17 που συνα΄πτεται
στο παρα΄ρτηµα της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ — και µε τους
αρµο΄διους ΜΚΟ, ο΄πως το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο Προσφυ΄γων και
εξο΄ριστων (ECRE), οι Γιατροι΄ χωρι΄ς συ΄νορα, ο ∆ιεθνη΄ς Ερυθρο΄ς
Σταυρο΄ς. ∆ικαι΄ως στο ΄εγγραφο τονι΄ζεται ο΄τι ει΄ναι επι΄σης απαραι΄τητο να συµµετα΄σχουν και οι εκπρο΄σωποι της οργανωµε΄νης
κοινωνι΄ας του πολι΄τη και των τοπικω΄ν αρχω΄ν. Συγκεκριµε΄να, οι
τελευται΄οι αυτοι΄ µαζι΄ µε τους κοινωνικου΄ς εται΄ρους ΄εχουν
θεµελιω΄δη σηµασι΄α για τον καθορισµο΄ ΄σων
ι
ο΄ρων υποδοχη΄ς,
διαβι΄ωσης και εργασι΄ας. Και γι' αυτο΄ θα πρε΄πει να συµµετα΄σχουν
στο δια΄λογο που διεξα΄γεται για την εφαρµογη΄ ακε΄ραιου του
συστη΄µατος.

2.4.3.4. Στα Συµπερα΄σµατα του Τα΄µπερε τονι΄ζεται ο΄τι «Το
Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο ενστερνι΄στηκε το στο΄χο να παρα΄σχει στους
υπηκο΄ους τρι΄των χωρω΄ν οι οποι΄οι κατοικου΄ν επι΄ µεγα΄λο χρονικο΄
δια΄στηµα στην 'Ενωση τη δυνατο΄τητα να αποκτου΄ν την ιθαγε΄νεια
του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο διαµε΄νουν».

2.4.5.1. Η ΟΚΕ, ως εκπρο΄σωπος της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας
του πολι΄τη, προτι΄θεται να διαδραµατι΄σει αποφασιστικο΄ ρο΄λο στον
προσδιορισµο΄ και τη λειτουργι΄α του συστη΄µατος που προτει΄νεται
απο΄ την Επιτροπη΄.

2.4.3.2.1.
Αντι΄θετα, η χορη΄γηση ισο΄τιµων δικαιωµα΄των και
ωφεληµα΄των στα δια΄φορα ει΄δη καθεστω΄τος θα ει΄χε ως αποτε΄λεσµα
να αποφευ΄γονται οι πολλε΄ς περιπλοκε΄ς και κυρι΄ως η συστηµατικη΄
προσφυγη΄ ο΄ταν απορρι΄πτεται το καθεστω΄ς του προ΄σφυγα και
χορηγει΄ται επικουρικο΄ καθεστω΄ς.
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ευρυ΄τερα το δικαι΄ωµα αιτη΄σεως και το καθη΄κον παροχη΄ς ασυ΄λου
και η φυ΄ση του ως θεµελιω΄δους ανθρω΄πινου δικαιω΄µατος.

3.1.
Κατα΄ τον 20ο αιω΄να, πολυ΄ πριν το 1951, ο΄ταν η
προστασι΄α των προσφυ΄γων κατε΄στη συλλογικη΄ ευθυ΄νη της
διεθνου΄ς κοινο΄τητας, πολλοι΄ ευρωπαι΄οι πολι΄τες, ΄ενεκα µη φιλελευ΄θερων η΄ δικτατορικω΄ν καθεστω΄των, βρη΄καν α΄συλο στις ελευ΄θερες
και δηµοκρατικε΄ς χω΄ρες. Κατα΄ τον 21ο αιω΄να οφει΄λουµε να µην
λησµονη΄σουµε τους α΄νδρες και τις γυναι΄κες που για τους ΄διους
ι
η΄
α΄λλους λο΄γους αναζητου΄ν καταφυ΄γιο στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση
η οποι΄α διασφαλι΄ζει σε ο΄λους τους πολι΄τες ελευθερι΄α και
δηµοκρατι΄α.

3.1.2. Αυτο΄ προϋποθε΄τει ο΄µως µια πλη΄ρη µεταρρυ΄θµιση σε
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο της µεταναστευτικη΄ς πολιτικη΄ς — ο΄πως αυτη΄
που εφαρµο΄ζεται ση΄µερα βα΄σει των αρχω΄ν που διατυπω΄θηκαν απο΄
το Συµβου΄λιο στο Τα΄µπερε — που θα ρυθµι΄ζει τις ροε΄ς κατα΄
δι΄καιο και ΄σο
ι τρο΄πο, θα εµποδι΄ζει να γι΄νεται η αι΄τηση χορη΄γησης
ασυ΄λου ΄ενας απο΄ τους λι΄γους τρο΄πους προ΄σβασης στην Ευρωπαϊκη΄
'Ενωση και θα επιβα΄λει µια αποτελεσµατικη΄ πολιτικη΄ ενσωµατω΄σεως.

3.1.1. Για το λο΄γο αυτο΄, σε πολλε΄ς χω΄ρες της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης, καθι΄σταται απαραι΄τητη µια ευρει΄α και εµπεριστατωµε΄νη
πολιτικοπαιδαγωγικη΄ εκστρατει΄α απο΄ πλευρα΄ς των ιθυνο΄ντων του
πολιτικου΄, οικονοµικου΄ και θρησκευτικου΄ βι΄ου µε τη βοη΄θεια των
µαζικω΄ν µε΄σων επικοινωνι΄ας προκειµε΄νου να συνειδητοποιηθει΄

3.2.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να εξετα΄σει τη
δυνατο΄τητα υποβολη΄ς στο Συµβου΄λιο του αιτη΄µατος περι΄ α΄µεσης
΄ενταξης της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης στη Συ΄µβαση της Γενευ΄ης,
δεδοµε΄νου ο΄τι µε τη Συνθη΄κη του 'Αµστερνταµ αυτο΄ εντα΄σσεται
στην κοινοτικη΄ αρµοδιο΄τητα.

Βρυξε΄λλες, 12 Ιουλι΄ου 2001.
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 προς
΄ σης»
το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο — Καινοτοµι΄α στο πλαι΄σιο της οικονοµι΄ας της γνω
(2001/C 260/21)
Στις 3 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 ανακοι΄νωση.
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 Ιουνι΄ου 2001 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. ∆ηµητρια΄δη.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 12ης Ιουλι΄ου 2001) η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
υιοθε΄τησε µε 41 ψη΄φους υπε΄ρ, 2 κατα΄ και 6 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ιδιαι΄τερα σηµαντικη΄ την προ΄ταση της
Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τους στο΄χους της ενι΄σχυσης της καινοτοµι΄ας
στην 'Ενωση.
1.2.
Η σπουδαιο΄τητα της καινοτοµι΄ας αναγνωρι΄στηκε η΄δη απο΄
το 1995 µε την Πρα΄σινη Βι΄βλο για την καινοτοµι΄α (1) και, στη
συνε΄χεια, µε το Πρω΄το Σχε΄διο ∆ρα΄σης για την Καινοτοµι΄α στην
Ευρω΄πη το 1996 (2).

γνω΄ση σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο, µε δυνατο΄τητα αειφο΄ρου οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης, µε περισσο΄τερες και καλυ΄τερες θε΄σεις απασχο΄λησης και µεγαλυ΄τερη κοινωνικη΄ συνοχη΄.

1.4.
Το Πε΄µπτο Προ΄γραµµα-Πλαι΄σιο Ε&ΤΑ ΄εχει θε΄σει ως
θεµελιω΄δη στο΄χο την ενι΄σχυση της καινοτοµι΄ας. Η αξιοποι΄ηση των
αποτελεσµα΄των του 5ου Προγρα΄µµατος-Πλαι΄σιο για την ΕΤΑ (3)
θα αποτελε΄σει, επι΄σης, σηµαντικο΄ τµη΄µα της γραµµη΄ς δρα΄σης.

Το σχε΄διο αυτο΄ καθο΄ρισε τρεις κυ΄ριους στο΄χους:
—

τη δηµιουργι΄α καινοτοµικη΄ς κουλτου΄ρας·

—

τον καθορισµο΄ νοµικου΄, κανονιστικου΄ και οικονοµικου΄ πλαισι΄ου για την καινοτοµι΄α·

—

την προω΄θηση της ΄ερευνας κοντυ΄τερα στην καινοτοµι΄α.

1.3.
Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Λισαβο΄νας, το Μα΄ρτιο του
2000, αναγνω΄ρισε τη σηµασι΄α της καινοτοµι΄ας για την κοινωνικη΄
και οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη της 'Ενωσης και µα΄λιστα εστι΄ασε τις
προσπα΄θειες ενι΄σχυση΄ς της στα πλαι΄σια της οικονοµι΄ας της
γνω΄σης. Αναγνωρι΄ζοντας το «ε΄λλειµµα καινοτοµι΄ας» που εξακολουθει΄ να υπα΄ρχει παρα΄ την προ΄οδο απο΄ το 1996, επισηµαι΄νει την
ανα΄γκη για το µε΄γιστο δυνατο΄ ο΄φελος για την καινοτοµι΄α ως
αποτε΄λεσµα της ΄ερευνας και για τη δηµιουργι΄α ενο΄ς φιλικου΄
περιβα΄λλοντος για την ανα΄πτυξη καινοτο΄µων επιχειρη΄σεων.
1.3.1. Αυτο΄ συνοψι΄ζεται στο στρατηγικο΄ στο΄χο που τε΄θηκε
στη Λισαβο΄να για την επο΄µενη δεκαετι΄α: η 'Ενωση θα πρε΄πει να
γι΄νει η πιο ανταγωνιστικη΄ και δυναµικη΄ οικονοµι΄α µε βα΄ση τη

(1) COM(95) 688 τελικο΄: Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ, ΕΕ C 212 της
22.7.1996, σ. 52.
(2) «Πρω΄το σχε΄διο δρα΄σης για την καινοτοµι΄α στην Ευρω΄πη — Η
καινοτοµι΄α στην υπηρεσι΄α της ανα΄πτυξης και της απασχο΄λησης»,
COM(96) 589 τελικο΄.

1.5.
Η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο «Καινοτοµι΄α στο πλαι΄σιο της οικονοµι΄ας
της γνω΄σης», κινει΄ται στη σωστη΄ κατευ΄θυνση, συ΄µφωνα µε τη
γνω΄µη της ΟΚΕ. Η ΟΚΕ, λαµβα΄νοντας υπ' ο΄ψη την ανακοι΄νωση
της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς «Για ΄εναν ευρωπαϊκο΄ χω΄ρο στον τοµε΄α
της ΄ερευνας» (4) για την ενι΄σχυση της αποτελεσµατικο΄τητας της
καινοτο΄µου επι΄δρασης των ευρωπαϊκω΄ν ερευνητικω΄ν προσπαθειω΄ν,
επαναεπιβεβαιω΄νει τη «συστηµικη΄» α΄ποψη για την καινοτοµι΄α ο΄πως
ορι΄στηκε στο Πρω΄το Σχε΄διο ∆ρα΄σης (2). Συ΄µφωνα µε τη συστηµικη΄
α΄ποψη, η καινοτοµι΄α θεωρει΄ται ο΄τι προκυ΄πτει απο΄ συ΄νθετες
αλληλεπιδρα΄σεις πολλω΄ν ατο΄µων, οργανισµω΄ν και περιβαλλοντικω΄ν παραγο΄ντων µα΄λλον παρα΄ απο΄ µια γραµµικη΄ πορει΄α απο΄ τη
νε΄α γνω΄ση ΄εως το νε΄ο προϊο΄ν, αλλα΄ και προχωρει΄ στην ανανε΄ωση
του µηνυ΄µατος µε στο΄χο την ενι΄σχυση της συνοχη΄ς στην 'Ενωση
µε΄σω της επι΄τευξης του συνδυασµου΄ των εθνικω΄ν προσπαθειω΄ν. Η
ανακοι΄νωση θε΄τει πε΄ντε επιµε΄ρους στο΄χους, οι οποι΄οι η ΟΚΕ
πιστευ΄ει ο΄τι ει΄ναι σωστοι΄, αλλα΄ ενδε΄χεται να ει΄ναι και πολυ΄

(3) «5ο Προ΄γραµµα-πλαι΄σιο ΄ερευνας και τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης (19982002) — 'Εγγραφο εργασι΄ας της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τα ειδικα΄
προγρα΄µµατα: πρω΄το υλικο΄ για συζη΄τηση» COM(97) 553 τελικο΄ της
5.11.1997· Ειδικα΄ προγρα΄µµατα, COM(98) 305 τελικο΄ και COM(98)
306 τελικο΄, βλ. ΕΕ C 260 της 18.8.1998· Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ:
ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 123-159.
(4) COM(2000)6 τελικο΄ της 18ης Ιανουαρι΄ου 2000· Γνωµοδο΄τηση της
ΟΚΕ, ΕΕ C 204 της 18.7.2000, σ. 70.
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φιλο΄δοξοι. Για το λο΄γο αυτο΄, η ΟΚΕ ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να
µεριµνη΄σει ω΄στε να διατεθει΄ επαρκη΄ς χρηµατοδο΄τηση µε ΄εµφαση
στην ενι΄σχυση των δρα΄σεων ενι΄σχυσης της καινοτοµι΄ας στα πλαι΄σια
του 'Εκτου προγρα΄µµατος-πλαι΄σιο Ε&ΤΑ. Επι΄σης, η ΟΚΕ πιστευ΄ει
ο΄τι η ανακοι΄νωση θα πρε΄πει να συνδυα΄σει τα συµπερα΄σµατα
της ανακοι΄νωσης «∆ηµιουργι΄α του Ευρωπαϊκου΄ χω΄ρου ΄ερευνας:
κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς των δρα΄σεων της ΄ερευνας στον τοµε΄α της
΄ερευνας» και της αντι΄στοιχης γνωµοδο΄τησης της ΟΚΕ (1).

2. Συ΄νοψη της Ανακοι΄νωσης — Κυ΄ριοι στο΄χοι

΄ ν στοι2.1.
Η Ανακοι΄νωση αποτελει΄ απο΄ρροια των στατιστικω
χει΄ων της ΕUROSTAT (2), του ΟΟΣΑ και α΄λλων τρι΄των χωρω΄ν και
περιε΄χει την πρω΄τη σκιαγρα΄φηση και αξιολο΄γηση των επιδο΄σεων
καινοτοµι΄ας στην Ευρω΄πη. Καθω΄ς το συνολικο΄ αποτε΄λεσµα δεν
ει΄ναι αισιο΄δοξο, στην ανακοι΄νωση τονι΄ζεται ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη θα
πρε΄πει να εντει΄νουν τις προσπα΄θειες ω΄στε να µπορε΄σουν να
αξιοποιη΄σουν πλη΄ρως τις ευκαιρι΄ες και τις προκλη΄σεις της οικονοµι΄ας της γνω΄σης. Η εκπλη΄ρωση του παραπα΄νω στο΄χου προϋποθε΄τει
την ανα΄πτυξη µεθο΄δων προω΄θησης των νε΄ων προϊο΄ντων και
υπηρεσιω΄ν και την α΄µεση ανταπο΄κριση στις αλλαγε΄ς της ζη΄τησης,
ω΄στε να ενισχυθει΄ η ανταγωνιστικο΄τητα της Ευρω΄πης, βα΄σει της
καινοτοµι΄ας, σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο. Η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση θα πρε΄πει
ο΄χι µο΄νο να εξαλει΄ψει τις δυσχε΄ρειες στην καινοτοµι΄α ω΄στε να
κινητοποιη΄σει και να κρατη΄σει στους κο΄λπους της τους
Ευρωπαι΄ους επιστη΄µονες και επενδυτε΄ς, αλλα΄ και να υποστηρι΄ξει
και να ενισχυ΄σει τα συστη΄µατα εκπαι΄δευσης και ανω
΄ τερης κατα΄ρτισης των κρατω΄ν µελω΄ν ω΄στε να επωαστου΄ν οι κατα΄λληλες
δεξιο΄τητες και το κατα΄λληλο πνευ΄µα καινοτοµι΄ας. 'Εµφαση θα
πρε΄πει, επι΄σης, να δοθει΄ στις πρακτικε΄ς δια΄δοσης της τεχνολογι΄ας
και απορρο΄φηση΄ς της κυρι΄ως απο΄ τις µικρε΄ς και µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις, αλλα΄ και στην απορρο΄φηση και ενι΄σχυση της καινοτοµι΄ας
στις παραδοσιακε΄ς βιοµηχανι΄ες εφο΄σον, στα πλαι΄σια της κοινωνι΄ας
της γνω΄σης, ο΄λοι οι τοµει΄ς και ο΄λες οι επιχειρη΄σεις δυ΄ναται να
γι΄νουν φορει΄ς της γνω΄σης.

2.1.1. Η Επιτροπη΄ επιπλε΄ον τονι΄ζει τη σηµασι΄α της δια΄δοσης
των τεχνολογιω΄ν πληροφοριω΄ν και επικοινωνιω΄ν στον ευρυ΄ κλα΄δο
των υπηρεσιω΄ν που θα συνδρα΄µουν στη βελτι΄ωση της ικανο΄τητας
καινοτοµι΄ας του τοµε΄α.

2.1.2. Παρα΄λληλα, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ υποστηρι΄ζει ο΄τι
η ο΄ξυνση των περιβαλλοντικω΄ν προβληµα΄των δηµιουργει΄ το
κατα΄λληλο κλι΄µα για να ευδοκιµη΄σει η καινοτοµικη΄ ανα΄πτυξη

(1) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ, ΕΕ C 204 της 18.7.2000, σ. 70.
(2) EUROSTAT: Επιστη΄µη, Τεχνολογι΄α και Καινοτοµι΄α: Στοιχει΄α-Κλειδια΄
2000.
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ω΄στε να καλυφθει΄ η ανα΄γκη δηµιουργι΄ας νε΄ων προϊο΄ντων και
υπηρεσιω΄ν που βελτιω΄νουν τη χρη΄ση των πο΄ρων και συµβα΄λλουν
στην προστασι΄α του περιβα΄λλοντος διευκολυ΄νοντας παρα΄λληλα
την αειφο΄ρο ανα΄πτυξη.
2.1.3. Τε΄λος, η Επιτροπη΄ επισηµαι΄νει ο΄τι εξακολουθει΄ να
υπα΄ρχει ΄ελλειψη συνοχη΄ς, υπο΄ την ΄εννοια των µεγα΄λων διαφορω΄ν
΄ ν. Τα οφε΄λη
στις επιδο΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν και των περιφερειω
απο΄ την εσωτερικη΄ αγορα΄ δεν µπορου΄ν να αξιοποιηθου΄ν στο
΄επαρκο σε αυτη΄ την κατα΄σταση συνεχου΄ς κατακερµατισµου΄ του
ευρωπαϊκου΄ συστη΄µατος καινοτοµι΄ας.

2.2.
Στα πλαι΄σια της ανακοι΄νωσης απο΄ την Επιτροπη΄ προς το
Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, αναφε΄ρονται οι εξη΄ς
πε΄ντε γενικοι΄ στο΄χοι που επιστεγα΄ζουν τους επιµε΄ρους στο΄χους
και εθνικε΄ς πολιτικε΄ς καινοτοµι΄ας και δηµιουργου΄ν το διευρωπαϊκο΄
πλαι΄σιο καινοτοµικη΄ς ανα΄πτυξης:
—

Συνοχη΄ των πολιτικω΄ν για την καινοτοµι΄α·

—

'Ενα κανονιστικο΄ πλαι΄σιο που συµβα΄λλει στην καινοτοµι΄α·

—

Ενθα΄ρρυνση της δηµιουργι΄ας και ανα΄πτυξης καινοτο΄µων
επιχειρη΄σεων·

—

Βελτι΄ωση των
καινοτοµι΄ας·

—

Μι΄α κοινωνι΄α ανοιχτη΄ στην καινοτοµι΄α.

βασικω΄ν

διασυνδε΄σεων

στο

συ΄στηµα

2.2.1. Οι πε΄ντε αυτοι΄ στο΄χοι αντικατοπτρι΄ζουν τις τρε΄χουσες
΄ πη
προτεραιο΄τητες για την ενι΄σχυση της καινοτοµι΄ας στην Ευρω
και συµπλε΄ουν µε τη συναι΄νεση στην οποι΄α κατε΄ληξε το Ευρωπαϊκο΄
Συµβου΄λιο της Λισαβο΄νας σχετικα΄ µε τους γενικου΄ς προσανατολισµου΄ς της πολιτικη΄ς.

3. Η σηµασι΄α της καινοτοµι΄ας

3.1.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε το συµπε΄ρασµα που διατυπω΄νεται
στην ανακοι΄νωση ο΄τι υπα΄ρχει «ε΄λλειµµα» στην καινοτοµι΄α στην
'Ενωση και ο΄τι, αν και αυξα΄νεται η εµπειρι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν, ο
αντι΄κτυπος αυτη΄ς της εµπειρι΄ας δεν ει΄ναι ακο΄µη επαρκη΄ς. Οι πε΄ντε
στο΄χοι που τι΄θενται στην ανακοι΄νωση ει΄ναι στη σωστη΄ κατευ΄θυνση
που, κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ, πρε΄πει να ει΄ναι η αναγνω΄ριση της
σπουδαιο΄τητας της πολιτικη΄ς για την καινοτοµι΄α το΄σο απο΄ τις
εθνικε΄ς κυβερνη΄σεις, ο΄σο και απο΄ τους Ευρωπαι΄ους πολι΄τες. Η
ΟΚΕ διακρι΄νει τρεις κρι΄σιµους α΄ξονες για την ενθα΄ρρυνση της
καινοτοµικη΄ς δραστηριο΄τητας στην 'Ενωση:
—

Πληροφο΄ρηση για καινοτοµι΄α·
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—

Ευρει΄α κατανο΄ηση της αξι΄ας της·

—

Λειτουργικο΄ οργανωτικο΄-νοµικο΄ περιβα΄λλον·

—

Συντονισµο΄ς των δρα΄σεων σε εθνικο΄ (οριζο΄ντιο) και διατοµεακο΄ (κα΄θετο) επι΄πεδο.

3.1.1. Οι πε΄ντε στο΄χοι της ανακοι΄νωσης εξυπηρετου΄ν τους
τρεις αυτου΄ς α΄ξονες, αλλα΄ ορισµε΄να σηµει΄α χρεια΄ζονται περαιτε΄ρω
ενι΄σχυση κατα΄ την ΟΚΕ, ο΄πως παρουσια΄ζεται στα σηµει΄α 3.2 —
3.6.

3.1.2. Η ΟΚΕ επιθυµει΄αρχικα΄ να τονι΄σει την ανα΄γκη αξιο΄πιστων
στατιστικω΄ν στοιχει΄ων. Η Επιτροπη΄ βασι΄ζει την ανακοι΄νωση΄ της σε
στοιχει΄α του 1998 η΄ και σε µερικε΄ς περιπτω΄σεις παλαιο΄τερα
(π.χ. Αυστρι΄α 1993). Αυτο΄ δεν ει΄ναι αποδεκτο΄. Απαιτου΄νται
ενηµερωµε΄να, αξιο΄πιστα και αναλυτικα΄ στοιχει΄α. Η ΟΚΕ θεωρει΄
απαρα΄δεκτο να ει΄ναι αναγκασµε΄νη να γνωµοδοτη΄σει χωρι΄ς να ΄εχει
στη δια΄θεση΄ της τα πιο προ΄σφατα στοιχει΄α. Αυτο΄ ενδε΄χεται να
οδηγη΄σει σε λανθασµε΄νες αποφα΄σεις.

3.1.3. Η ΟΚΕ ζητα΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να ορι΄σει πιο συγκεκριµε΄να την ΄εννοια της καινοτοµι΄ας στην ανακοι΄νωση΄ της. Επι΄
παραδει΄γµατι, ο΄,τι αποτελει΄ ση΄µερα «Τεχνολογι΄α Αιχµη΄ς» µπορει΄
αυ΄ριο να πα΄ψει να ει΄ναι. Η ΄εννοια της καινοτοµι΄ας πρε΄πει να
διευκρινισθει΄ καθαρα΄ στην ανακοι΄νωση.

΄ σης ως µοναδικου΄ παρα΄γοντα εξασφα΄3.1.4. Η ΄εννοια της Γνω
λισης ανταγωνιστικου΄ πλεονεκτη΄µατος της κοινωνι΄ας δεν αναδεικνυ΄εται επαρκω΄ς στην ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς παρα΄ το
γεγονο΄ς ο΄τι αποτελει΄ κεντρικο΄ σηµει΄ο του τι΄τλου της. Η ΟΚΕ
΄ σης. Επιπλε΄ον θα
επιθυµει΄ να τονισθει΄ εµφατικα΄ η αξι΄α της Γνω
πρε΄πει να τονισθει΄ η δια΄κριση µεταξυ΄ Καινοτοµι΄ας και 'Ερευνας ως
προϊο΄ν της Γνω΄σης. Η ανακοι΄νωση αφη΄νει αδιευκρι΄νιστο αυτο΄ το
σηµει΄ο.

3.1.5. Οι ανθρω΄πινοι πο΄ροι αποτελου΄ν ουσιαστικη΄ προϋπο΄θεση
για τη δηµιουργι΄α µι΄ας κοινωνι΄ας βασισµε΄νης στην επιστη΄µη. Για
αυτο΄ το λο΄γο, το πρω΄τιστο βη΄µα ει΄ναι να βελτιω
΄ σουµε τα
εκπαιδευτικα΄ συστη΄µατα και ιδιαι΄τερα την επιστηµονικη΄ εκπαι΄δευση — το΄σο για τους καθηγητε΄ς ο΄σο και για τους µαθητε΄ς —
και την επιστηµονικη΄ σταδιοδροµι΄α. Η επιστηµονικη΄ καριε΄ρα θα
πρε΄πει να προσελκυ΄ει τους επιστη΄µονες και να τους ανταµει΄βει
ικανοποιητικα΄ και επα΄ξια, κινητοποιω΄ντας ΄ετσι τους ταλαντου΄χους
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µαθητε΄ς και πει΄θοντα΄ς τους να περα΄σουν το απαιτητικο΄ στα΄διο της
δυ΄σκολης αλλα΄ ταυτο΄χρονα ενδιαφε΄ρουσας περιο΄δου κατα΄ρτιση΄ς
τους. Οι κατα΄λληλες επαγγελµατικε΄ς ευκαιρι΄ες ει΄ναι απαραι΄τητες
ο΄πως και το κοινωνικο΄ κυ΄ρος και η οικονοµικη΄ επιφα΄νεια, τα οποι΄α
ει΄ναι ανα΄λογα µε το ρο΄λο της επιστη΄µης και της µηχανικη΄ς για το
µε΄λλον της Ευρω΄πης.

3.2.
Αναφορικα΄ µε το στο΄χο Ι, «Συνοχη΄ των πολιτικω΄ν για την
καινοτοµι΄α», η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι ει΄ναι κεντρικο΄ ζη΄τηµα η συ΄γκλιση
των εθνικω΄ν πολιτικω΄ν καινοτοµι΄ας. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η στοχοθε΄τηση ο΄πως παρουσια΄ζεται στην ανακοι΄νωση ει΄ναι θετικη΄ αλλα΄ ο΄χι
ο΄σο τολµηρη΄ θα ΄επρεπε. Η συγκριτικη΄ µελε΄τη των πολιτικω΄ν για
την καινοτοµι΄α ει΄ναι απαραι΄τητη αλλα΄ απο΄ µο΄νη της δεν ει΄ναι
αρκετη΄ για την επι΄τευξη της πραγµατικη΄ς συνοχη΄ς. Η ΟΚΕ
προτρε΄πει την Επιτροπη΄ να περιλα΄βει µι΄α προ΄σθετη δρα΄ση αναφορικα΄ µε την εκπο΄νηση ενο΄ς σχεδι΄ου προ΄σβασης στα εθνικα΄
προγρα΄µµατα καινοτοµι΄ας των µελω΄ν απο΄ οποιοδη΄ποτε φορε΄α η΄
επιχει΄ρηση της 'Ενωσης ανεξαρτη΄τως της ΄εδρας και περιοχη΄ς
δραστηριοποι΄ηση΄ς της. Αυτη΄ η δυνατο΄τητα, σε συνδυασµο΄ µε την
πρω΄τη δρα΄ση του πρω΄του στο΄χου «Εφαρµογη΄ ενο΄ς πλαισι΄ου
διαλο΄γου, συντονισµου΄ και συγκριτικη΄ς µελε΄της των επιδο΄σεων
και των πολιτικω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν για την καινοτοµι΄α» εκτιµα΄ται
ο΄τι θα επιταχυ΄νει την συ΄γκλιση στο χω΄ρο της 'Ενωσης. Η ΟΚΕ
εκτιµα΄ ο΄τι ΄ενα σχε΄διο σαν αυτο΄ που περιγρα΄φηκε µπορει΄ να ΄εχει
χρονικο΄ ορι΄ζοντα τεσσα΄ρων ετω΄ν (2001-2004).

3.2.1. Μι΄α ιδιαι΄τερα σηµαντικη΄ πτυχη΄ ει΄ναι η δηµιουργι΄α
αλληλεπι΄δρασης, συντονισµου΄ και εναρµο΄νισης ανα΄µεσα στα
δια΄φορα εθνικα΄ και Ευρωπαϊκα΄ προγρα΄µµατα και τους φορει΄ς και
τις αρχε΄ς τους. Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη συνεισφορα΄ και το
ενδιαφε΄ρον των εµπλεκο΄µενων φορε΄ων, µι΄α τε΄τοια προοπτικη΄ θα
µπορου΄σε µο΄νο να ει΄ναι µι΄α επαναστατικη΄ και επαναληπτικη΄
διαδικασι΄α µε ικανοποιητικο΄ ευ΄ρος προσαρµογη΄ς και συνοδευο΄µενη απο΄ αµοιβαι΄α εµπιστοσυ΄νη και συνεργασι΄α, αποφευ΄γοντας
τον αντιπαραγωγικο΄ συγκεντρωτισµο΄.

3.3.
Αναφορικα΄ µε το στο΄χο ΙΙ, «Κανονιστικο΄ πλαι΄σιο που
συµβα΄λλει στην καινοτοµι΄α», η ΟΚΕ συµφωνει΄ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο
να διευκολυνθου΄ν οι δρα΄σεις καινοτοµικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν απο΄ ΄ενα
ευε΄λικτο κανονιστικο΄ πλαι΄σιο χωρι΄ς ο΄µως να παραγκωνι΄ζεται και η
ανα΄γκη για την υ΄παρξη κανονισµω΄ν. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να ενθαρρυ΄νει
τα κρα΄τη µε΄λη προς τη γρη΄γορη ενεργοποι΄ηση της δρα΄σης, για τη
θε΄σπιση φορολογικω΄ν µε΄τρων, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 87 και 88
της Συνθη΄κης, για την ενθα΄ρρυνση των ιδιωτικω
΄ ν επενδυ΄σεων σε
΄ερευνα και καινοτοµι΄α και την απασχο΄ληση ερευνητω΄ν απο΄ τον
ιδιωτικο΄ τοµε΄α και να ζητη΄σει απο΄ την Επιτροπη΄ την υποβολη΄
εκθε΄σεων για την αποτελεσµατικο΄τητα και την προ΄οδο της δρα΄σης
αυτη΄ς. Ει΄ναι επιτακτικη΄ ανα΄γκη να αρθου΄ν τα κα΄θε µορφη΄ς
γραφειοκρατικα΄ κωλυ΄µατα.
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3.3.1. Ιδιαι΄τερα, αναφορικα΄ µε τις Μικρε΄ς και Μεσαι΄ες Επιχειρη΄σεις, η ΟΚΕ επιθυµει΄ να τονι΄σει ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να επιτευχθει΄
στα κρα΄τη µε΄λη υψηλη΄ς στα΄θµης επικοινωνι΄α µεταξυ΄ Μικρω΄ν και
Μεσαι΄ων Επιχειρη΄σεων και Πανεπιστηµι΄ων η΄ ερευνητικω΄ν κε΄ντρων.
Το διαχωριστικο΄ συ΄νορο που αποτρε΄πει την επικοινωνι΄α µεταξυ΄
τους πρε΄πει να «γκρεµιστει΄». Η εκα΄στοτε επιχει΄ρηση πρε΄πει να
βοηθα΄ τα πανεπιστη΄µια ω΄στε να επιτυγχα΄νεται ω΄σµωση και
αντιστρο΄φως. Επι΄σης η ΕΕ πρε΄πει να ελαχιστοποιη΄σει τα γραφειοκρατικα΄ κωλυ΄µατα προ΄σβασης στα ερευνητικα΄ προγρα΄µµατα.
Πρε΄πει τα Ευρωπαϊκα΄ προγρα΄µµατα να παροτρυ΄νουν τη συνεργασι΄α πανεπιστηµι΄ων και επιχειρη΄σεων.

3.4.
Ο στο΄χος ΙΙΙ, «Ενθα΄ρρυνση της δηµιουργι΄ας και ανα΄πτυξης
καινοτο΄µων επιχειρη΄σεων», κρι΄νεται ως ο πλε΄ον σηµαντικο΄ς για την
'Ενωση. Παρα΄ τις καλε΄ς επιδο΄σεις στην 'Ενωση τα τρι΄α τελευται΄α
χρο΄νια, θα πρε΄πει να τονιστει΄ ο΄τι το 1999 οι Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες
επε΄νδυσαν τριπλα΄σια και πλε΄ον κεφα΄λαια επενδυτικου΄ κινδυ΄νου
στην τεχνολογι΄α απο΄ ο΄σα επενδυ΄θηκαν στην Ευρω΄πη, ενω΄ θα
πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι ο αντι΄στοιχος ρυθµο΄ς
ανα΄πτυξης σε σχε΄ση µε το προηγου΄µενο ΄ετος στις Ηνωµε΄νες
Πολιτει΄ες η΄ταν 108 %. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι δεν υπα΄ρχει κατα΄λληλο
χρηµατοδοτικο΄ πλαι΄σιο για την υποστη΄ριξη νε΄ων η΄ νεοϊδρυο΄µενων
επιχειρη΄σεων µε καινοτο΄µο χαρακτη΄ρα. Απουσια΄ζει πλη΄ρως ΄ενα
οργανωµε΄νο σχε΄διο δηµιουργι΄ας κεφαλαι΄ων επιχειρηµατικου΄ κινδυ΄νου και κεφαλαι΄ων εκκι΄νησης (risk/seed capitals) σε επι΄πεδο
'Ενωσης. Επιπλε΄ον το κανονιστικο΄ πλαι΄σιο επιβα΄λλει εµπο΄δια στις
νε΄ες η΄ µικρε΄ς επιχειρη΄σεις για τη συµµετοχη΄ τους σε προγρα΄µµατα
ΕΤΑ η΄ καινοτοµι΄ας που τις πιο πολλε΄ς φορε΄ς δρουν αποτρεπτικα΄.
Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι στα πλαι΄σια της δρα΄σης της για τη διευκο΄λυνση
της προ΄σβασης νεοϊδρυο΄µενων επιχειρη΄σεων σε δηµο΄σιους διαγωνισµου΄ς, κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα (και στα αποτελε΄σµατα΄ τους)
καθω΄ς και στην «Πρωτοβουλι΄α για την Καινοτοµι΄α 2000» της
Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων (ΕΤΕπ), η Επιτροπη΄ θα η΄ταν
χρη΄σιµο να:

—

εκπονη΄σει (σε συνεργασι΄α µε την ΕΤΕπ) ΄ενα σχε΄διο προσε΄λκυσης και διοχε΄τευσης κεφαλαι΄ων επιχειρηµατικου΄ κινδυ΄νου·

—

προχωρη΄σει στην µελε΄τη α΄ρσης των περιορισµω΄ν χρηµατοδο΄τησης απο΄ προγρα΄µµατα καινοτοµι΄ας και ΕΤΑ.

3.4.1. Επι΄σης στο πλαι΄σιο της δρα΄σης «Ενθα΄ρρυνση δραστηριοτη΄των δικτυ΄ωσης», ο΄πως το δι΄κτυο περιφερειω΄ν αριστει΄ας για τη
δηµιουργι΄α επιχειρη΄σεων, τα δι΄κτυα υπηρεσιω΄ν κατα΄ρτισης και
υποστη΄ριξης (φυτω΄ρια επιχειρη΄σεων, κεφα΄λαια αρχικη΄ς ω΄θησης,
κ.λπ.) και η ανα΄πτυξη ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ ηλεκτρονικου΄ καταλο΄γου
καινοτο΄µων νεοϊδρυο΄µενων επιχειρη΄σεων, η ΟΚΕ ενθαρρυ΄νει την
Επιτροπη΄ να προχωρη΄σει στη δηµιουργι΄α ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ forum
αδειω΄ν και καινοτο΄µων ΄εργων. ∆ιευκρινι΄ζεται ο΄τι το Forum αυτο΄
θα ΄εχει το καθη΄κον της ευρυ΄τερης ενθα΄ρρυνσης της καινοτοµικη΄ς
δραστηριο΄τητας και της δηµιουργι΄ας προ΄σθετης αξι΄ας απο΄ τις
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προβλεπο΄µενες συνε΄ργειες. Η συµµετοχη΄ στο Forum πρε΄πει να
ει΄ναι απο΄λυτα εθελοντικη΄ ενω΄ σε καµι΄α περι΄πτωση δεν πρε΄πει να
δηµιουργει΄ στεγανα΄ η΄ α΄λλου ει΄δους περιορισµου΄ς στις καινοτοµικε΄ς δραστηριο΄τητες η΄ προσπα΄θειες των ευρωπαϊκω΄ν εταιρειω΄ν και
ατο΄µων.

3.4.2. Αναφορικα΄ µε τα κε΄ντρα αριστει΄ας, η ΟΚΕ επιθυµει΄ να
τονι΄σει την αξι΄α τους. Η υπεροχη΄ των ΗΠΑ δεν αποτελει΄ απο΄ρροια
ενο΄ς γενικο΄τερου υψηλου΄ επιπε΄δου εκπαι΄δευσης σε σχε΄ση µε την
΄ πη διαθε΄τει πολλαπλα΄σια
Ευρω΄πη. Το αντι΄θετο µα΄λιστα, η Ευρω
εκπαιδευτικα΄ ιδρυ΄µατα υψηλο΄τερου επιπε΄δου απο΄ τα αντι΄στοιχα
των ΗΠΑ. Η υπεροχη΄ των ΗΠΑ ει΄ναι αποτε΄λεσµα της δυνατο΄τητα΄ς
τους να συγκεντρω΄νουν τους καλυ΄τερους σε ορισµε΄να κε΄ντρα, τα
κε΄ντρα αριστει΄ας. Η ΕΕ πρε΄πει να πρα΄ξει το αντι΄στοιχο.

3.4.3. Η αξιοποι΄ηση του ανθρω΄πινου κεφαλαι΄ου αποτελει΄
σηµαντικο΄ βη΄µα για την κατα΄κτηση της καινοτοµι΄ας και τη
σφυρηλα΄τηση του πνευ΄µατος της γνω΄σης. Σε αντι΄θεση µε τις ΗΠΑ,
τα Ευρωπαϊκα΄ Ερευνητικα΄ Ινστιτου΄τα αντιµετωπι΄ζουν προβλη΄µατα
προσε΄γγισης επιστηµο΄νων λο΄γω χαµηλω΄ν αµοιβω΄ν και γενικο΄τερων
εργασιακω΄ν συνθηκω΄ν στον τοµε΄α της ΄ερευνας. Η διαρροη΄
επιστηµο΄νων προς τις ΗΠΑ αποτελει΄ µεγα΄λη πληγη΄. ∆εν πρε΄πει να
ξεχνου΄µε ο΄τι η γνω΄ση ελκυ΄ει τη γνω΄ση. Τα κε΄ντρα αριστει΄ας θα
παι΄ξουν σοβαρο΄ ρο΄λο εδω΄. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι πρε΄πει να ληφθου΄ν
δραστικα΄ µε΄τρα ανατροπη΄ς της υπα΄ρχουσας κατα΄στασης και
ενθα΄ρρυνσης της εισροη΄ς επιστηµο΄νων απο΄ τρι΄τες χω΄ρες. Πρε΄πει
να δηµιουργηθει΄ ΄ενα περιβα΄λλον ελκυστικο΄ και προνοµιακο΄ για
τους ερευνητε΄ς. Ο στο΄χος που πρε΄πει να τεθει΄ µακροχρο΄νια ει΄ναι
η προσε΄λκυση επιστηµο΄νων απο΄ χω΄ρες εκτο΄ς ΕΕ προς την ΕΕ και
ιδι΄ως απο΄ προηγµε΄νες καινοτοµικα΄ χω΄ρες ο΄πως οι ΗΠΑ και η
Ιαπωνι΄α προς την ΕΕ.

3.4.4. Η Επιτροπη΄ ΄εχει παρουσια΄σει στατιστικε΄ς που υποδεικνυ΄ουν ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση σαν συ΄νολο υπολει΄πεται
των ΗΠΑ και της Ιαπωνι΄ας στον αριθµο΄ των ερευνητω΄ν ανα΄
1 000 εργαζοµε΄νους. Ποικι΄λες αναφορε΄ς απο΄ το εσωτερικο΄ της
'Ενωσης δι΄νουν την ΄δια
ι
εικο΄να και µαρτυρου΄ν ο΄τι υπα΄ρχει µι΄α
γενικο΄τερη ΄ελλειψη σε καταρτισµε΄νο ερευνητικο΄ προσωπικο΄ το΄σο
στον ιδιωτικο΄ ο΄σο και στο δηµο΄σιο τοµε΄α της οικονοµι΄ας. Το
«ε΄λλειµµα» αυτο΄ φαι΄νεται χαρακτηριστικα΄ στον πι΄νακα 1, ο΄που
παρουσια΄ζεται ανα΄ κρα΄τος µε΄λος ο αριθµο΄ς ερευνητω΄ν ανα΄
1 000 κατοι΄κους και οι δαπα΄νες ΄ερευνας ως ποσοστο΄ του ΑΕΠ. Η
ΟΚΕ θα θεωρου΄σε ευπρο΄σδεκτο ΄ενα µε΄τρο της Επιτροπη΄ς που θα
΄εδινε ιδιαι΄τερη προτεραιο΄τητα σε δρα΄σεις για την ενι΄σχυση της
εκπαι΄δευσης νε΄ων ερευνητω΄ν σε συνεργασι΄α µε τα κρα΄τη-µε΄λη
για την εδραι΄ωση µι΄ας Ευρωπαϊκη΄ς περιοχη΄ς ΄ερευνας πολλω΄ν
ξεχωριστω΄ν κε΄ντρων αριστει΄ας. Επειδη΄ η εκπαι΄δευση αυτου΄ του
ει΄δους ει΄ναι χρονοβο΄ρα, η ανα΄ληψη σχετικω΄ν δρα΄σεων ει΄ναι
επιτακτικη΄.
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3.5.
Η µεταφορα΄ τεχνογνωσι΄ας απο΄ το σηµει΄ο παραγωγη΄ς της
γνω΄σης στο σηµει΄ο αξιοποι΄ηση΄ς της στην παραγωγη΄ αποτελει΄
αντικει΄µενο διερευ΄νησης απο΄ την Επιτροπη΄ και α΄λλους φορει΄ς
αρκετο΄ δια΄στηµα τω΄ρα. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ απο΄λυτα µε τις δρα΄σεις
που αναδεικνυ΄ει η Ανακοι΄νωση στο στο΄χο IV «Βελτι΄ωση των
βασικω΄ν διασυνδε΄σεων στο συ΄στηµα καινοτοµι΄ας», και συγκεκριµε΄να:

—

την ενι΄σχυση περιφερειακω΄ν πρωτοβουλιω΄ν µε τη συµµετοχη΄
των επαγγελµατικω΄ν οργανω΄σεων και των κε΄ντρων δια΄δοσης
Ευρωπαϊκω΄ν ερευνητικω΄ν ΄εργων (IRC)·

—

την ενδυνα΄µωση της δια βι΄ου εκπαι΄δευσης·

—

τον προσανατολισµο΄ των ερευνητικω΄ν φορε΄ων σε διαδικασι΄ες
προω΄θησης της γνω΄σης·

—

τη διασυ΄νδεση των κε΄ντρων παραγωγη΄ς γνω΄σης µε δια΄φορες
µορφε΄ς (δι΄κτυα γνω΄σης, διεθνικε΄ς σχε΄σεις)·

—

τη δια΄δοση επιτυχηµε΄νων µοντε΄λων.

3.5.1. Η πιο αποτελεσµατικη΄ «µεταφορα΄ τεχνογνωσι΄ας» λαµβα΄νει χω΄ρα κατα΄ πολυ΄ ανα΄µεσα σε ανθρω΄πους που η΄ταν αναµεµειγµε΄νοι στην απο΄κτηση συγκεκριµε΄νης γνω΄σης την οποι΄α και εφα΄ρµοσαν για την ανα΄πτυξη προϊο΄ντων η΄/και που εργα΄ζονταν για την
ανα΄πτυξη προϊο΄ντων και κατο΄πιν ενεπλα΄κησαν στην ανευ΄ρεση
πο΄ρων, νε΄ων διαδικασιω΄ν και τεχνολογιω΄ν. Λο΄γω των διαφορω΄ν
στην εργασι΄α, ακο΄µα και σε εθνικο΄ επι΄πεδο, στην πληθω΄ρα απο΄ τα
κο΄στη τα οποι΄α περιορι΄ζουν την κινητικο΄τητα αλλα΄ και λο΄γω των
διαφορω΄ν στα κριτη΄ρια και τις επιλογε΄ς σταδιοδροµι΄ας, αντι΄στοιχες
ανταλλαγε΄ς συµβαι΄νουν σπα΄νια. Στην περι΄πτωση της διασυνοριακη΄ς κινητικο΄τητας, επιπλε΄ον εµπο΄δια δηµιουργου΄νται απο΄ τον
ακο΄µη ανεπαρκη΄ συντονισµο΄ των εθνικω΄ν συστηµα΄των κοινωνικη΄ς
προ΄νοιας και απο΄ τη συχνη΄ ΄ελλειψη αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης των
ακαδηµαϊκω΄ν τι΄τλων και των περιο΄δων σπουδω΄ν και κατα΄ρτισης
στο εξωτερικο΄. Αντι΄ να λαµβα΄νουν ερεθι΄σµατα που ενθαρρυ΄νουν
τη κινητικο΄τητα, οι επιστη΄µονες συχνα΄ αποθαρρυ΄νονται.

3.5.2. Η ΟΚΕ ενθαρρυ΄νει µε ιδιαι΄τερη ΄εµφαση την προω΄θηση
µελετω΄ν συγκριτικη΄ς ανα΄λυσης των επιδο΄σεων (benchmarking)
για την αποτελεσµατικο΄τητα των δραστηριοτη΄των µεταφορα΄ς
τεχνογνωσι΄ας.

3.6.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ ο΄τι ει΄ναι σηµαντικη΄ η ευρει΄α δια΄δοση
της σηµασι΄ας της καινοτοµι΄ας ο΄πως αυτη΄ ορι΄ζεται στο στο΄χο V
«Μι΄α κοινωνι΄α ανοικτη΄ στην καινοτοµι΄α» της Ανακοι΄νωσης.
Ωστο΄σο, ει΄ναι εξαιρετικα΄ δυ΄σκολο και ιδιαι΄τερα φιλο΄δοξο το ΄εργο
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αυτο΄. Ο ρο΄λος των Με΄σων Μαζικη΄ς Ενηµε΄ρωσης αναγνωρι΄ζεται ως
σπουδαι΄ος στην ανακοι΄νωση, ωστο΄σο καµι΄α συγκεκριµε΄νη δρα΄ση
για την αξιοποι΄ηση΄ τους δεν προβλε΄πεται. Η ΟΚΕ προτει΄νει στην
Επιτροπη΄ µι΄α προ΄σθετη δρα΄ση για τη µελε΄τη ενο΄ς σχεδι΄ου
αξιοποι΄ησης των Με΄σων Μαζικη΄ς Ενηµε΄ρωσης στην κατευ΄θυνση
αυτη΄.

3.6.1. Πραγµατικη΄ και ουσιαστικα΄ πλατια΄ κοινωνικη΄ κατανο΄ηση της σηµασι΄ας της καινοτοµι΄ας δεν µπορει΄ να επιτευχθει΄ χωρι΄ς
την ΄εναρξη διαδικασιω΄ν ενηµε΄ρωσης και επιµο΄ρφωσης στο βασικο΄
κορµο΄ της εκπαι΄δευσης. Και επειδη΄ η τριτοβα΄θµια εκπαι΄δευση
λο΄γω θε΄σης και αντικειµε΄νου δει΄χνει να επιτυγχα΄νει σε ΄ενα βαθµο΄
το στο΄χο αυτο΄, η ΄εµφαση πρε΄πει να δοθει΄ στις κατω΄τερες βαθµι΄δες
εκπαι΄δευσης, δηλαδη΄ την πρωτοβα΄θµια και δευτεροβα΄θµια. Η
επιµο΄ρφωση πρε΄πει να εστιασθει΄ αρχικα΄ στους δασκα΄λους ο΄που,
κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ, παρατηρου΄νται σηµαντικε΄ς ελλει΄ψεις
κατανο΄ησης και εκτι΄µησης της αξι΄ας της καινοτοµι΄ας οφει΄λονται,
εν µε΄ρει, στη µη προ΄βλεψη µαθηµα΄των επαγγελµατικη΄ς επιµο΄ρφωσης, µε αποτε΄λεσµα να µην αποτελου΄ν φορει΄ς παραγωγη΄ς νε΄ων
γνω΄σεων, η παραγωγη΄ των οποι΄ων αποτελει΄ φυσικα΄ το µοναδικο΄
δυνατο΄ τρο΄πο ανα΄πτυξης της καινοτοµι΄ας. Στη συνε΄χεια µε΄σω ενο΄ς
οργανωµε΄νου σχεδι΄ου προω΄θησης της ιδε΄ας της παραγωγη΄ς νε΄ας
γνω΄σης θα κατορθωθει΄ το επιθυµητο΄, δηλαδη΄ να γι΄νει βι΄ωµα στους
νε΄ους πολι΄τες της ΕΕ η ανα΄γκη για καινοτοµικη΄ δηµιουργι΄α. Αυτη΄
η διαδικασι΄α ει΄ναι επι΄πονη και µακροχρο΄νια και απαιτει΄ σηµαντικη΄
υποµονη΄ µε΄χρι να αποδω΄σει. Εν του΄τοις, η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι αυτο΄ς
ει΄ναι ο µο΄νος δρο΄µος που µπορει΄ να ανατρε΄ψει το ΄ελλειµµα
καινοτοµι΄ας που παρατηρει΄ται ση΄µερα στην ΕΕ.

3.6.2. Ο ρο΄λος των Με΄σων Μαζικη΄ς Ενηµε΄ρωσης, συµπεριλαµβανοµε΄νου του ∆ιαδικτυ΄ου, στη δια΄δοση της αξι΄ας της καινοτοµι΄ας
ει΄ναι πρα΄γµατι σηµαντικο΄ς. Η ΟΚΕ ει΄ναι πεπεισµε΄νη ο΄τι η προσε΄γγιση που υιοθετει΄ται απο΄ τα Με΄σα Μαζικη΄ς Ενηµε΄ρωσης ει΄ναι
πολωµε΄νη, το΄σο λο΄γω του πολυ΄πλοκου χαρακτη΄ρα του εξεταζοµε΄νου ζητη΄µατος ο΄σο και λο΄γω των ειδικω΄ν συµφερο΄ντων των ιδι΄ων
των Με΄σων Μαζικη΄ς Ενηµε΄ρωσης. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι
απαραι΄τητο να αλλα΄ξει η εν λο΄γω κατα΄σταση, παρα΄ το ο΄τι
αναγνωρι΄ζει τη δυσκολι΄α του εγχειρη΄µατος. Για το λο΄γο αυτο΄ η
ΟΚΕ ενθαρρυ΄νει την Επιτροπη΄ στην εκπο΄νηση µελε΄της για τη
µεθοδολογι΄α προβολη΄ς της σηµασι΄ας της καινοτοµι΄ας απο΄ µε΄σα
επηρεασµου΄ της κοινη΄ς γνω΄µης και στην παραγωγη΄ προ΄τυπων
προγραµµα΄των που θα εξυπηρετου΄ν την ανα΄γκη αυτη΄.

΄ ρος καινοτοµι΄ας»
4. Ο «Ευρωπαϊκο΄ς χω

4.1.
Το Νοε΄µβριο του 2000 στην Λυω΄ν της Γαλλι΄ας οργανω΄θηκε απο΄ τον γα΄λλο υπουργο΄ Οικονοµι΄ας, Χρηµατοοικονοµικω΄ν
και Βιοµηχανι΄ας και το υπουργει΄ο 'Ερευνας συνα΄ντηση (1) στην
οποι΄α συµµετει΄χαν ερευνητε΄ς, επιχειρηµατι΄ες και φορει΄ς νε΄ων ιδεω΄ν

(1) «Ετη΄σιο ευρωπαϊκο΄ φο΄ρουµ για τις καινοτο΄µους επιχειρη΄σεις»και, στη
συνε΄χεια, συµπο΄σιο: «Προς ΄ενα ευρωπαϊκο΄ χω΄ρο καινοτοµι΄ας», Λυω΄ν,
Γαλλι΄α, 21 Νοεµβρι΄ου 2000.
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εκπροσωπω΄ντας τα κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και η
οποι΄α ακολουθη΄θηκε απο΄ το δευ΄τερο φο΄ρουµ της Ευρωπαϊκη΄ς
Επιτροπη΄ς για την καινοτοµι΄α και την επιχειρηµατικο΄τητα. Κατα΄
τη συνα΄ντηση εντοπι΄σθηκαν οι 15 σηµαντικο΄τεροι παρα΄γοντες
για τη µελλοντικη΄ επιτυχι΄α της Ευρωπαϊκη΄ς Καινοτοµι΄ας. Οι
παρα΄γοντες αυτοι΄, οι οποι΄οι βρι΄σκουν απο΄λυτα συ΄µφωνη την ΟΚΕ,
ει΄ναι οι εξη΄ς:
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4.2.
Η ΟΚΕ θα η΄θελε να τονι΄σει µε ιδιαι΄τερη ΄εµφαση την
ανα΄γκη για τη θε΄σπιση του Ευρωπαϊκου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας,
το οποι΄ο θα ει΄ναι ευε΄λικτο και προσιτο΄ στους πρωτοπο΄ρους των
καινοτοµικω΄ν εφαρµογω
΄ ν, ο΄πως αναλυτικα΄ παρουσια΄στηκε στο
΄εγγραφο της ΟΚΕ για το δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας (1).

4.2.1. Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι υπα΄ρχει µι΄α διαφοροποι΄ηση στον
τρο΄πο µε τον οποι΄ο αντιµετωπι΄ζεται η παραγωγη΄ γνω΄σης ανα΄µεσα
στον ακαδηµαϊκο΄ και στον επιχειρηµατικο΄ κο΄σµο. Ο µεν πρω΄τος
προτιµα΄ την α΄µεση δηµοσι΄ευση καθω΄ς αυτη΄ η διαδικασι΄α προσθε΄τει
κυ΄ρος και αποτελει΄ κριτη΄ριο εξε΄λιξης της σταδιοδροµι΄ας, ο δε
δευ΄τερος επιθυµει΄ τη µη δηµοσι΄ευση τουλα΄χιστον ΄εως ο΄του
΄ ρηση πιστοποιητικου΄
κατοχυρωθου΄ν τα δικαιω΄µατα µε την εκχω
ιδιοκτησι΄ας πνευµατικω΄ν δικαιωµα΄των. Ουσιαστικα΄ προ΄κειται για
µια ανοικτη΄ συ΄γκρουση συµφερο΄ντων που ενδε΄χεται να κρατη΄σει
τις δυ΄ο κοινο΄τητες σε απο΄σταση. Η ΟΚΕ προτει΄νει να αξιοποιηθει΄
η ενδεικνυο΄µενη «περι΄οδος χα΄ριτος καινοτοµι΄ας» απο΄ τη στιγµη΄
που γι΄νεται η δηµοσι΄ευση απο΄ τον εφευρε΄τη µε΄χρι τη στιγµη΄ που
κατατι΄θεται η αι΄τηση για την εκχω΄ρηση πατε΄ντας. Κατ' αυτο΄ τον
τρο΄πο πιστευ΄εται ο΄τι θα γεφυρωθει΄ το υπα΄ρχον χα΄σµα.

—

Κατα΄ρτιση σε θε΄µατα καινοτοµι΄ας και ενθα΄ρρυνση της
επιχειρηµατικο΄τητας·

—

Προσδιορισµο΄ς των νε΄ων ικανοτη΄των που απαιτου΄νται και
ακολου΄θως, προσαρµογη΄ των εκπαιδευτικω΄ν συστηµα΄των·

—

Ανα΄πτυξη εργαλει΄ων και υπηρεσιω΄ν της Κοινωνι΄ας της
Πληροφορι΄ας — συµπεριλαµβανοµε΄νου και του ∆ιαδικτυ΄ου
(Internet) — ω΄στε να ει΄ναι εφικτη΄ η συµµετοχη΄ ο΄λων·

—

∆ιευ΄ρυνση της δηµο΄σιας αντι΄ληψης ο΄σον αφορα΄ τις
επιστη΄µες·

—

Προω΄θηση της καινοτοµι΄ας· οργα΄νωση·

—

Υποστη΄ριξη
των
δραστηριο΄τητας·

—

Υποκι΄νηση της ιδιωτικη΄ς χρηµατοδο΄τησης στην καινοτοµι΄α·

—

Συντονισµο΄ς των εθνικω΄ν και Ευρωπαϊκω΄ν µηχανισµω΄ν που
υποστηρι΄ζουν τις καινοτοµικε΄ς επιχειρη΄σεις·

—

Προω΄θηση της ανα΄πτυξης ευρωπαϊκω΄ν κεφαλαι΄ων υψηλου΄
επιχειρηµατικου΄ κινδυ΄νου (venture capital)·

—

Αποκε΄ντρωση της Ευρωπαϊκη΄ς υποστη΄ριξης προς την καινοτοµι΄α σε µικρε΄ς και µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις·

—

Ενθα΄ρρυνση των πρωτοβουλιω΄ν ΄ερευνας και ανα΄πτυξης στην
Ευρω΄πη·

—

Ανα΄πτυξη της καινοτοµι΄ας στις µικρε΄ς και µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις βα΄σει των ερευνητικω΄ν αποτελεσµα΄των·

5. Συµπερα΄σµατα

—

Καθιε΄ρωση µι΄ας Ευρωπαϊκη΄ς µεθο΄δου κατοχυ΄ρωσης δικαιωµα΄των (διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας) που θα εξυπηρετει΄ τις
ανα΄γκες των αιτου΄ντων·

5.1.
Αποδει΄χθηκε η΄δη η σηµασι΄α της ενθα΄ρρυνσης των δρα΄σεων
προω΄θησης της καινοτοµι΄ας.

—

Ενθα΄ρρυνση της κινητικο΄τητας των ευρωπαι΄ων ερευνητω΄ν·

—

Ενι΄σχυση της θετικη΄ς εικο΄νας της Ευρω΄πης στους παγκοσµι΄ως
καλυ΄τερους ερευνητε΄ς.

΄ν
αρχικω

σταδι΄ων

καινοτοµικη΄ς

4.2.2. Επιπλε΄ον, ει΄ναι γεγονο΄ς ο΄τι οι οργανωσιακε΄ς δοµε΄ς των
φορε΄ων και των πανεπιστηµι΄ων τα οποι΄α χρηµατοδοτου΄νται απο΄
το δηµο΄σιο και των κε΄ντρων τα οποι΄α αναπτυ΄σσονται ιδιωτικα΄, δε
συµβαδι΄ζουν, ακο΄µα και µε΄σα στα πλαι΄σια ενο΄ς συγκεκριµε΄νου
κρα΄τους-µε΄λους. Οργανισµοι΄ υπευ΄θυνοι για την προστασι΄α των
πνευµατικω΄ν δικαιωµα΄των και ινστιτου΄τα µεταφορα΄ς τεχνολογι΄ας
µπορου΄ν να διασφαλι΄σουν ως ΄ενα βαθµο΄ ο΄τι η τεχνογνωσι΄α,
αποκτηθει΄σα µε΄σω εφαρµογω΄ν σε οργανισµου΄ς χρηµατοδοτου΄µενους απο΄ δηµο΄σια κονδυ΄λια, θα χρησιµοποιηθει΄ για την ανα΄πτυξη
προϊο΄ντων στη βιοµηχανι΄α.

4.3.
Τε΄λος, η ΟΚΕ θα η΄θελε να ενθαρρυ΄νει την Επιτροπη΄ στην
εντατικοποι΄ηση των προσπαθειω΄ν της ω
΄ στε να βγει αληθινη΄ η
α΄ποψη του Επιτρο΄που Liikanen, ο΄πως διακηρυ΄χθηκε στη
συνα΄ντηση της Λυω΄ν: «Η Επιτροπη΄ ΄εχει ΄ενα σηµαντικο΄ ρο΄λο
στην προω΄θηση της καινοτοµι΄ας και στην αποκατα΄σταση της
εµπιστοσυ΄νης».

(1) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του
Συµβουλι΄ου για το κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας» COM(2000)
412 τελικο΄ — 2000/0177(CNS), ΕΕ C 155 της 29.05.2001 σ. 80.
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5.2.
Η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς αποτελει΄ θετικη΄ συµβολη΄
στην κατευ΄θυνση αυτη΄, αλλα΄ απαιτει΄ται περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη σε
ορισµε΄να σηµει΄α.

5.3.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ κεφαλαιω΄δους σηµασι΄ας την προω΄θηση
πρωτοβουλιω΄ν υποστη΄ριξης των καινοτοµικω΄ν προσπαθειω΄ν στην
'Ενωση και δι΄νει ιδιαι΄τερη ΄εµφαση στην διευκο΄λυνση των διαδικασιω΄ν χρηµατοδο΄τησης, στην συ΄γκλιση των πολιτικω΄ν των µελω΄ν
της 'Ενωσης και στην ευελιξι΄α του κανονιστικου΄ πλαισι΄ου.
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5.6.4. Εκπο΄νηση µεθοδολογι΄ας και προ΄τυπων προγραµµα΄των
προω΄θησης της ιδε΄ας της καινοτοµι΄ας απο΄ τα Με΄σα Μαζικη΄ς
Ενηµε΄ρωσης.

5.6.5. Επιµο΄ρφωση των µεσαι΄ων και κατω΄τερων διοικητικω΄ν
υπαλλη΄λων µε ΄εµφαση στους υπαλλη΄λους τοπικη΄ς αυτοδιοι΄κησης
σε θε΄µατα περιβαλλοντικη΄ς ευαισθητοποι΄ησης µε στο΄χο την
αξιοποι΄ηση των νε΄ων τεχνολογιω΄ν.

5.6.6. ∆ιευκο΄λυνση των διαδικασιω΄ν απο΄κτησης µι΄ας Ευρωπαϊκη΄ς πατε΄ντας, οι οποι΄ες πρε΄πει να γι΄νουν πιο απλε΄ς, λιγο΄τερο
χρονοβο΄ρες και µε µικρο΄τερο κο΄στος.
5.4.
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.

5.5.
Οι στρατηγικοι΄ στο΄χοι που αναφε΄ρονται ανωτε΄ρω ενδε΄χεται να ει΄ναι φιλο΄δοξοι. Παρο΄λα αυτα΄, η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι η
ανακοι΄νωση θα παρα΄σχει σηµαντικη΄ συµβολη΄ για την ενθα΄ρρυνση
της καινοτοµι΄ας στην ευρυ΄τερη πρωτοβουλι΄α e-Europe και ζητει΄,
ως εκ του΄του, απο΄ το Συµβου΄λιο να µεριµνη΄σει ω΄στε να διατεθει΄
επαρκη΄ς χρηµατοδο΄τηση.

5.6.
Οι προτα΄σεις της ΟΚΕ αναφορικα΄ µε τις διαρθρωτικε΄ς
αλλαγε΄ς, ο΄πως κωδικοποιη΄θηκαν και τεκµηριω΄θηκαν στην παρου΄σα
γνωµοδο΄τηση, µπορου΄ν να συνοψισθου΄ν στα πιο κα΄τω σηµει΄α:

5.6.1. 'Αµεση απελευθε΄ρωση ο΄λων των εθνικω΄ν προγραµµα΄των
Ε&Α κα΄θε χω΄ρας της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης σε κα΄θε ενδιαφερο΄µενο
ερευνητικο΄ κε΄ντρο της ΕΕ ανεξαρτη΄τως της χω΄ρας ο΄που αυτο΄
λειτουργει΄.

΄ν
5.6.2. Μακροχρο΄νια επιµο΄ρφωση στα σχολει΄α των κρατω
µελω΄ν της ΕΕ για τη σηµασι΄α της παραγωγη΄ς γνω΄σης. Θα πρε΄πει
να γι΄νονται ανα΄λογα πανεπιστηµιακα΄ και σχολικα΄ µαθη΄µατα και να
συγκλι΄νουν ως προ-απαι΄τηση για την επιστηµονικη΄ ολοκλη΄ρωση
στην Ευρω΄πη και τη βελτι΄ωση της κινητικο΄τητας των ανθρω΄πων
της επιστη΄µης.

5.6.3. Μακροχρο΄νια τεχνικο-επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση, βα΄σει
ενιαι΄ων Ευρωπαϊκω΄ν προτυ΄πων και προγραµµα΄των δια βι΄ου
µα΄θησης, αναφορικα΄ µε τη σηµασι΄α της παραγωγη΄ς γνω΄σης.

5.6.7. Θα πρε΄πει να διαµορφωθει΄ το κατα΄λληλο νοµικο΄ και
κανονιστικο΄ πλαι΄σιο ω΄στε να δοθει΄ η δυνατο΄τητα δηµοσι΄ευσης
των ερευνητικω΄ν αποτελεσµα΄των απο΄ τον εφευρε΄τη εντο΄ς της
ενδεικνυο΄µενης «περιο΄δου χα΄ριτος καινοτοµι΄ας» πριν την υποβολη΄
αι΄τησης για την εκχω΄ρηση πατε΄ντας, χωρι΄ς να τι΄θεται σε κι΄νδυνο η
πρωτοτυπι΄α της. Κατ' αυτο΄ τον τρο΄πο θα αρθου΄ν σηµαντικα΄
εµπο΄δια στην επικοινωνι΄α και ανταλλαγη΄ εµπειριω΄ν δηµο΄σιου και
ιδιωτικου΄ ερευνητικου΄ τοµε΄α.

5.6.8. Ενι΄σχυση και προστασι΄α των ΜΜΕ στις ερευνητικε΄ς τους
δραστηριο΄τητες µε στο΄χο τη µετατροπη΄ της επιχειρηµατικη΄ς
κουλτου΄ρας απο΄ προστατευτικη΄ σε ανα΄ληψη ρι΄σκου.

5.7.
Οι προτα΄σεις της ΟΚΕ αναφορικα΄ µε τη δηµιουργι΄α
κε΄ντρων αριστει΄ας µπορου΄ν να συνοψισθου΄ν στα παρακα΄τω σηµει΄α:

5.7.1. ∆ηµιουργι΄α Ευρωπαϊκω΄ν κεφαλαι΄ων εκκι΄νησης και
ρι΄σκου τα οποι΄α θα λειτουργου΄ν αυτο΄νοµα, ακολουθω΄ντας τα
αντι΄στοιχα προ΄τυπα των ΗΠΑ, χωρι΄ς αδικαιολο΄γητους κανονιστικου΄ς περιορισµου΄ς ο΄πως αυτοι΄ που εισα΄γουν τα σηµερινα΄ προγρα΄µµατα ενθα΄ρρυνσης της καινοτοµι΄ας της ΕΕ.

5.7.2. ∆ηµιουργι΄α Ευρωπαϊκω΄ν Κε΄ντρων Αριστει΄ας Καινοτο΄µου
∆ραστηριο΄τητας, τα οποι΄α θα συγκεντρω΄νουν µε ανοικτε΄ς και
διαφανει΄ς διαδικασι΄ες ερευνητε΄ς απο΄ τα Πανεπιστη΄µια, τα µη
πανεπιστηµιακα΄ ινστιτου΄τα και τη βιοµηχανι΄α. 'Ενας σηµαντικο΄ς
παρα΄γοντας σε αυτη΄ την περι΄πτωση θα µπορου΄σε να ει΄ναι η
προτι΄µηση στη χρη΄ση της αγγλικη΄ς ως κοινη΄ γλω΄σσα.

5.7.3. Εντατικοποι΄ηση των σχηµα΄των κινητικο΄τητας των ερευνητω΄ν µεταξυ΄ Πανεπιστηµι΄ων και βιοµηχανι΄ας και ανατροπη΄ της
εσωστρε΄φειας και των συνθηκω΄ν αποκλεισµου΄ που βιω΄νουµε
ση΄µερα.

5.7.4. Εκπο΄νηση προγραµµα΄των προσε΄λκυσης επιστηµο΄νων (µη
πολιτω΄ν της ΕΕ) σε ερευνητικε΄ς θε΄σεις στην Ευρωπαϊκη΄ βιοµηχανι΄α
και ακαδηµαϊκη΄ κοινο΄τητα.
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5.8.
Απο΄ µο΄νη της η ανακοι΄νωση δεν µπορει΄ να εκπληρω΄σει
τους στρατηγικου΄ς στο΄χους που ΄εχουν τεθει΄ για αυτο΄, ακο΄µη και
µε τις βελτιω΄σεις που προτει΄νει η ΟΚΕ στη γνωµοδο΄τηση αυτη΄.
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Μπορει΄, ο΄µως, να συµβα΄λει στην ανα΄πτυξη αυτω΄ν των στρατηγικω΄ν
ως τµη΄µα ενο΄ς συνο΄λου πρωτοβουλιω΄ν προς την κατευ΄θυνση
αυτη΄.

Βρυξε΄λλες, 12 Ιουλι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

