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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά µε την «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
“Παραγωγικότητα: το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονοµιών και επιχειρήσεων”»
(2003/C 128/01)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Παραγωγικότητα: το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονοµιών και επιχειρήσεων» (COM(2002) 262 τελικό)·
έχοντας υπόψη την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2002, σύµφωνα µε το άρθρο 265,
πρώτο εδάφιο, της ΣΕΚ, να ζητήσει τη γνωµοδότησή της επί του θέµατος αυτού·
έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο της στις 12 Μαρτίου 2002 να αναθέσει στην επιτροπή
«Οικονοµική και Κοινωνική Πολιτική» την κατάρτιση της σχετικής γνωµοδότησης·
έχοντας υπόψη τα Συµπεράσµατα της Προεδρίας από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας της 23ης και
24ης Μαρτίου 2000·
έχοντας υπόψη τα Συµπεράσµατα της Προεδρίας από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης της 15ης και
16ης Μαρτίου 2002·
εκτιµώντας ότι το Μάρτιο του 2000, το Συµβούλιο της Λισαβόνας αποφάσισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει
να θέσει το νέο στρατηγικό στόχο για την επόµενη δεκαετία: να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική,
βασιζόµενη στη γνώση, οικονοµία στον κόσµο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή·
εκτιµώντας ότι, µόλις δύο έτη µετά, οι τάσεις αύξησης της παραγωγικότητας δεν επαρκούν για την επίτευξη των
στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας κατά τα εναποµένοντα έτη µέχρι το 2010·
εκτιµώντας ότι οι αιτίες και οι τρόποι αποκατάστασης της ανεπαρκούς αύξησης της παραγωγικότητας είναι
γνωστοί και ότι η ανεπαρκής βούληση και ικανότητα για την εισαγωγή αλλαγών συνιστούν τα πραγµατικά
εµπόδια για µεταρρυθµίσεις και για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας·
εκτιµώντας ότι η ανάγκη για µεταρρυθµίσεις καθίσταται ακόµη πιο επείγουσα ενόψει της επερχόµενης
διεύρυνσης της Ένωσης·
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εκτιµώντας ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές όχι µόνο επηρεάζονται άµεσα από τη στρατηγική της
Λισαβόνας, αλλά αποτελούν και το κλειδί για την επίτευξη των στόχων της·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησής της (CdR 224/2002 rev.) που υιοθετήθηκε στις 25 Σεπτεµβρίου
2002 οµόφωνα από την επιτροπή «Οικονοµική και Κοινωνική Πολιτική» (εισηγητής: ο κ. Peter Moore, Μέλος
των Φιλελεύθερων ∆ηµοκρατών στο Μητροπολιτικό ∆ηµοτικό Συµβούλιο του Sheffield, IRL/ELDR)·
υιοθέτησε, κατά την 48η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2003 (συνεδρίαση της
12ης Φεβρουαρίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση.

Οι απόψεις και συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

1.

Γενικές Παρατηρήσεις

Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1.
πιστεύει ότι η ανεπαρκής αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας και η αδυναµία εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων που
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της
Λισαβόνας αποτελούν αιτίες ανησυχίας. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη
της οφείλουν να επιταχύνουν σηµαντικά την εφαρµογή της
στρατηγικής της Λισαβόνας και να επιδείξουν φιλοδοξία και
θάρρος για την εισαγωγή των απαιτούµενων και από καιρό
αναµενόµενων µεταρρυθµίσεων,
1.2.
επισηµαίνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αποτελούν το κλειδί για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της
Λισαβόνας. Επίσης, τα εν λόγω µέτρα καθορίζουν ως ένα βαθµό
το περιθώριο ελιγµών των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Κατά
συνέπεια, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η έκθεση δεν αναφέρεται
στο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και κυρίως στους
τοµείς των ΤΠΕ, της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της Ε&Α. Η
στρατηγική της Λισαβόνας πρέπει να εφαρµοσθεί κατά τρόπο ώστε
να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες
των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ως εκ τούτου, απαιτείται η
πραγµατοποίηση µελέτης για το ρόλο που διαδραµατίζουν οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας,
1.3.
υποστηρίζει ότι η επερχόµενη προσχώρηση νέων κρατών
µελών θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα της ΕΕ
συνολικά. ∆εδοµένων των σχετικών διαφορών µεταξύ των σηµερινών και µελλοντικών κρατών µελών όσον αφορά τη διάρθρωση και
την ισχύ των οικονοµιών τους, τη σύνθεση των εργατικών
δυναµικών τους, την ικανότητά τους για αλλαγές και καινοτοµία,
θα ήταν σκόπιµο να συµπεριληφθούν στην ανακοίνωση και οι
υποψήφιες χώρες.

2.

Η παραγωγικότητα και το βιοτικό επίπεδο στην ΕΕ

Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1.
ενστερνίζεται τον τοµέα προτεραιότητας που αναγνώρισε
το Συµβούλιο της Βαρκελώνης, δηλαδή την περαιτέρω ανάπτυξη
πολιτικών για την απασχόληση µε ιδιαίτερη εστίαση στις µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας,

2.2.
υπογραµµίζει τη σηµασία της ελαστικότητας της αγοράς
εργασίας σε όλη την ΕΕ και ζητεί να αναλυθεί καλύτερα κάθε
διάσταση ευελιξίας, όπως είναι η διάσταση των προτύπων εργασίας,
η µισθολογική διάσταση, η αριθµητική διάσταση, η λειτουργική
διάσταση, η διάσταση των δεξιοτήτων, καθώς και η γεωγραφική
διάσταση, µε τον εντοπισµό της σηµασίας της στην οικονοµική
επίδοση και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Αν και η πολυµορφία
των εθνικών αδύναµων και ισχυρών στοιχείων θα απαιτήσει ειδικές
λύσεις στα κράτη µέλη, εντούτοις θα πρέπει να υπάρξει µία
ολοκληρωµένη και αµοιβαίως ενισχυτική προσέγγιση για την
επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας όσον αφορά την υψηλή
ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση, µε την παράλληλη συνέχιση
της πορείας για βιώσιµη ανάπτυξη. Η δηµιουργία θέσεων εργασίας
και η προώθηση της «απασχολησιµότητας» πρέπει να αποτελέσει
τον πυρήνα κάθε επιτυχούς στρατηγικής για την απασχόληση. Η
επιδότηση προβληµατικών επιχειρήσεων για τη διατήρηση των
υφιστάµενων θέσεων εργασίας δεν πρέπει να αποτελέσει εµπόδιο
για τις διαρθρωτικές µεταβολές,

2.3.
πιστεύει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις στρατηγικές
που θα εφαρµοσθούν στις υποψήφιες χώρες, προκειµένου να
καταστεί δυνατή το συντοµότερο δυνατό η επίτευξη επιπέδων
απασχολησιµότητας ανάλογων µε των άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
Αλλά και εδώ θα είναι καίριος ο ρόλος των τοπικών και
περιφερειακών αρχών

3. Ο ρόλος των ΤΠΕ και της καινοτοµίας στην αύξηση
της παραγωγικότητας

Η Επιτροπή των Περιφερειών

3.1.
πιστεύει ότι η διάδοση των ΤΠΕ διαδραµατίζει έναν
κεντρικό ρόλο και εξαρτάται από τις ορθές συνθήκες πλαισίωσης,
αν και η ύπαρξη µίας ευρείας παραγωγικής βιοµηχανίας ΤΠΕ δεν
είναι απαραίτητη και δεν αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για την
επιτυχή εµπειρία των συνεπειών της ανάπτυξης των ΤΠΕ. Όσον
αφορά τη διάδοση των ΤΠΕ, καθώς και την εκπαίδευση και
κατάρτιση, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραµατίζουν
έναν κεντρικό ρόλο. Ως εκ τούτου, η ΕΤΠ συνιστά στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να συµπεριλάβει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στις
προτάσεις της και να τις ενθαρρύνει να δώσουν προτεραιότητα στη
διάδοση των ΤΠΕ στις περιθωριακές και µειονεκτικές περιοχές,
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3.2.
επιθυµεί να τονίσει ότι οι προσπάθειες για την υποστήριξη
της πρωτοβουλίας eEurope πρέπει να επιταχυνθούν. Από την
άποψη αυτή, η ΕΤΠ επιδοκιµάζει το ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ράσης
eEurope 2005, το οποίο υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Σεβίλλης, και, λόγω του ρόλου της για την ανάπτυξη των ΤΠΕ
και της επίδρασής της επί της παραγωγικότητας, επισηµαίνει,
ειδικότερα, ότι είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ευρυζωνική
πρόσβαση ευρέως διαθέσιµη και σε ανταγωνιστικές τιµές, σε
όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των πλέον
µειονεκτικών και των εξαιρετικά αποµακρυσµένων, σε µια προσπάθεια να αντισταθµιστεί, έστω µερικώς, όσον αφορά τις τελευταίες,
το πρόβληµα της εδαφικής συνέχειας,
3.3.
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υλοποιήσει, βάσει
του άρθρου 299.2, τις αναγκαίες προσαρµογές ώστε οι εξαιρετικά
αποµακρυσµένες περιφέρειες (ΕΑΠ) να µπορούν να επωφελούνται
από τις ευκαιρίες που τους προσφέρουν οι ΤΕΠ και η Ε&Α και να
µπορούν να υποβάλλουν συγκεκριµένα σχέδια στα πλαίσια των
ήδη υφισταµένων µηχανισµών, όπως οι δράσεις καινοτοµίας, το
Ιnterreg III, το 6ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο, το ΕRA-NET (δίκτυο του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας) κ.λπ. Οι µηχανισµοί αυτοί έχει
συχνά αποδειχθεί ότι δεν είναι επαρκώς προσαρµοσµένοι στην
ιδιαίτερη πραγµατικότητα των ΕΑΠ,
3.4.
πιστεύει ότι πρέπει να αντιµετωπισθεί επειγόντως η έλλειψη
εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού σε ζωτικά στάδια του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού. Είναι επιτακτική, εποµένως, η ανάγκη
για την προώθηση από τα κράτη µέλη όλων των πρωτοβουλιών
που απαριθµούνται στα Συµπεράσµατα της Προεδρίας από το
Συµβούλιο της Βαρκελώνης για το σκοπό αυτό,

3.5.
επιµένει ότι το θέµα του Κοινοτικού ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας πρέπει τελικά να επιλυθεί για να προωθηθεί η καινοτοµία.
Επιπλέον, η ΕΤΠ θα επιθυµούσε να υπογραµµίσει τη σηµασία της
εναρµόνισης της νοµοθεσίας των κρατών µελών για τα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
3.6.
υποστηρίζει ότι απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις για
την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Η ΕΤΠ ενστερνίζεται το στόχο για
τη διάθεση στην έρευνα και την ανάπτυξη ποσοστού 3 % του
ΑΕγχΠ µέχρι το τέλος της δεκαετίας — τα δύο τρίτα από το οποίο
πρέπει να προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα — µε ιδιαίτερη
έµφαση στην προώθηση της συµµετοχής των ΜΜΕ στις διαδικασίες
έρευνας και ανάπτυξης. (Συµβούλιο της Βαρκελώνης). Επιπλέον, η
ΕΤΠ συνηγορεί υπέρ της εγκαθίδρυσης καλύτερων διασυνδέσεων
µεταξύ της βιοµηχανίας και της επιστήµης, τόσο σε εθνικό όσο και
σε διεθνές επίπεδο µεταξύ των κρατών µελών, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό της ΕΕ. Στον τοµέα αυτό, οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο. Ειδικότερα,
ύψιστη σηµασία παρουσιάζει η ένταξη όλων των περιφερειών στον
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), µε ιδιαίτερη έµφαση στις
εξαιρετικά αποµακρυσµένες περιφέρειες, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην Ανακοίνωσή της για την περιφερειακή διάσταση
του ΕΧΕ (1),

( 1) COM(2002) 549 τελικό.
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3.7.
ζητεί να καταστρωθεί σχέδιο δράσης σχετικό µε την
ανακοίνωση της Επιτροπής «Βιοεπιστήµες και Βιοτεχνολογία —
Μία στρατηγική για την Ευρώπη» (2), το οποίο να λαµβάνει υπόψη
του τις κοινωνικές/ηθικές ανησυχίες και την αρχή της προφύλαξης.
Ως εκ τούτου, συνιστάται η εξέταση των εµποδίων και η υιοθέτηση
της πορείας όσον αφορά τη βιοτεχνολογία που περιγράφονται
στα παρακάτω έγγραφα: Έκθεση του 2001 για την Ευρωπαϊκή
Ανταγωνιστικότητα (3), Καινοτοµία και Ανταγωνιστικότητα στην
Ευρωπαϊκή Βιοτεχνολογία ( 4),
3.8.
ζητεί την κατάρτιση έκθεσης προόδου από την Επιτροπή
για την πρόθεσή της να ενσωµατώσει καλύτερα την καινοτοµία σε
έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Γνώσης, µε σκοπό τη βελτίωση των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας σε όλη την Ευρώπη,

4. Η αύξηση της παραγωγικότητας στον ευρωπαϊκό τοµέα
της µεταποίησης κατά τα τελευταία έτη
Η Επιτροπή των Περιφερειών
4.1.
συνιστά περισσότερη έρευνα για τη σχέση του εργατικού
κόστους µε την παραγωγικότητα σε αυτόν τον τοµέα, και αναγνωρίζει την ανάγκη αύξησης του µεριδίου των λειτουργουσών µε
βάση την τεχνολογία βιοµηχανιών στην ΕΕ,
4.2.
συνιστά να αναπτυχθούν ευρύτερα, στα κράτη µέλη,
κίνητρα και προγράµµατα για τον εκσυγχρονισµό των παραγωγικών διαδικασιών και του µη ανθρώπινου κεφαλαίου,
4.3.
συνιστά την προώθηση της προσφοράς επιχειρηµατικού
κεφαλαίου και κεφαλαίου εκκίνησης και συµµετοχικών δανείων για
τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, κυρίως στο χώρο της τεχνολογίας και των ΤΕΠ, κατά τα στάδια της ίδρυσης και της ανάπτυξής
τους, καθώς και την παροχή κινήτρων για την κατάρτιση διαχειριστών ειδικευµένων στους χρηµατοδοτικούς αυτούς µηχανισµούς.
Στήριξη προς τους τοπικούς ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς για
τη συµµετοχή τους στη χρηµατοδότηση των µέτρων αυτών,

5. Η αύξηση της παραγωγικότητας στον ευρωπαϊκό τοµέα
των υπηρεσιών κατά τα τελευταία έτη
Η Επιτροπή των Περιφερειών
5.1.
ζητεί την καλύτερη συλλογή, αντιπαραβολή και ανάλυση
συγκρίσιµων δεδοµένων για την παραγωγικότητα σε όλα τα κράτη
µέλη,

(2 ) COM(2002) 27 τελικό.
(3 ) Βλέπε κεφάλαιο V και Α. Allansdottir et. al. (2002).
(4 ) Έγγραφο αριθ. 7 της Γ∆ «Επιχειρήσεις», Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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5.2.
επισηµαίνει ότι πρέπει να δηµιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο
κλίµα για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος. Οι
κανόνες που διέπουν την εγκαθίδρυση νέων εταιρειών στους τοµείς
της διανοµής και της λιανικής πώλησης πρέπει να διευκολυνθούν.
Η ΕΤΠ υποστηρίζει, επίσης, την έκκληση για την παροχή κινήτρων
στον τοµέα των υπηρεσιών για καινοτοµία, καθώς και για τον
περιορισµό/άρση των γραφειοκρατικών/συστηµικών εµποδίων για
την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος. Ωστόσο, η ΕΤΠ
τάσσεται κατά του περιορισµού του ρυθµιστικού παρεµβατισµού
στον τοµέα των προσλήψεων και των απολύσεων, διότι φρονεί ότι
µπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγικός, τόσο από οικονοµική όσο
και από κοινωνική άποψη, αντίθετος προς το ευρωπαϊκό κοινωνικό
πρότυπο και επιζήµιος για τις προσπάθειες των τοπικών και
περιφερειακών αρχών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ευηµερίας των κοινοτήτων και περιφερειών τους,
5.3.
υποστηρίζει τη σταθερή συνέχιση της ελευθέρωσης της
αγοράς προς την κατεύθυνση µίας ενιαίας αγοράς για τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, καθώς και το Σχέδιο ∆ράσης για τις
Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες,
5.4.
πιστεύει σθεναρά ότι τα εµπόδια στην εσωτερική αγορά
υπηρεσιών πρέπει να εξαλειφθούν. Οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές
τους για την άρση των νοµικών και λοιπών εµποδίων.

6.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο και η αύξηση της παραγωγικότητας

Η Επιτροπή των Περιφερειών
6.1.
αναγνωρίζει ότι η ποιότητα και η σύνθεση του εργατικού
δυναµικού αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την παραγωγικότητα. Ως εκ τούτου, στοιχεία, όπως οι ίσες ευκαιρίες, η µετανάστευση, η δια βίου µάθηση και η κινητικότητα, πρέπει να
κατέχουν εξέχουσα θέση στη συζήτηση για την παραγωγικότητα.
Πρέπει να διερευνηθούν νέα πρότυπα παραδείγµατα και µέθοδοι
κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ειδικότερα, θα ενισχυθεί η καθιέρωση
του e-learning στην επαγγελµατική κατάρτιση, τόσο στο επίπεδο
του εργατικού δυναµικού όσο και των τεχνικών και των στελεχών,
ιδίως κατά τις περιόδους ειδίκευσης, καθώς και κατά τη διαρκή
κατάρτιση και την αλλαγή δραστηριότητας. Θα ενισχυθεί η
δηµιουργία λογισµικών που να ενσωµατώνουν τις πλέον σύγχρονες
παιδαγωγικές τεχνικές, καθώς και τις φιλικές προς τους µαθητές
τεχνικές,
6.2.
πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στη
σηµασία της αύξησης της συµµετοχής στην αγορά εργασίας. Η
ΕΤΠ θεωρεί ότι τα Συµβούλια της Λισαβόνας και της Βαρκελώνης,
καθώς και η Επιτροπή θα έπρεπε να έχουν, επίσης, αναγνωρίσει τη
σηµασία της αύξησης της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό
δυναµικό. Αυτό ισχύει και για άλλες µειονεκτούσες οµάδες, όπως
οι ηλικιωµένοι, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι εθνικές µειονότητες,
καθώς και για τις οµάδες των λεσβιών/οµοφυλόφιλων/αµφιφυλόφιλων εργαζοµένων. Υφίσταται έντονη ανάγκη για αύξηση της
συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό συνολικά. Η παραγωγικότητα
µπορεί να ενισχυθεί µε την κινητοποίηση του µη χρησιµοποιούµενου δυναµικού όλων των οµάδων, οι οποίες επί του παρόντος είναι
αποκλεισµένες από την αγορά εργασίας. Υπάρχει η δυνατότητα
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απόκτησης ουσιαστικών πλεονεκτηµάτων όσον αφορά την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, µέσω της ενίσχυσης των
δεξιοτήτων στη διαχειριστική ποικιλοµορφία,
6.3.
υποστηρίζει ότι απαιτούνται πρόσθετα µέτρα για την άρση
των εµποδίων όσον αφορά την κινητικότητα. Τα κράτη µέλη πρέπει
να άρουν τους φραγµούς όσον αφορά την αναγνώριση των
επαγγελµατικών ικανοτήτων. Οι ΤΠΕ και γλωσσικές ικανότητες
αποτελούν ουσιώδη εργαλεία για την κινητικότητα. Καθώς οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι συχνά υπεύθυνες για τους
τοµείς αυτούς, πρέπει να συµπεριλαµβάνονται σε όλες τις σχετικές
προτάσεις της Επιτροπής. Επίσης, η ΕΤΠ υποστηρίζει το Σχέδιο
∆ράσης της Επιτροπής για την άρση των φραγµών µέχρι το 2005.

7. Οι πολιτικές για τις επιχειρήσεις και τον ανταγωνισµό
και η αύξηση της παραγωγικότητας
Η Επιτροπή των Περιφερειών
7.1.
υποστηρίζει την αναγνώριση εκ µέρους της Επιτροπής της
ανάγκης για περιορισµό του συγκεντρωτισµού και των κρατικών
ενισχύσεων, µε την παράλληλη εξασφάλιση της λήψης και της
παγίωσης µέτρων για την υποστήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης.
Η ΕΤΠ επιδοκιµάζει τη διάθεση λιγότερων και καταλληλότερων
κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες επιδιώκουν την επίτευξη περισσότερο οριζόντιων κοινών στόχων και την αποκατάσταση σαφώς
εντοπισµένων ανεπαρκειών της αγοράς. Η ιεράρχηση των στόχων
σε συνάρτηση µε τις συνιστώσες της καινοτοµίας και του κινδύνου
και η προσοχή προς τις ΜΜΕ πρέπει να αποτελούν κριτήρια
προτίµησης για τις πολιτικές των κρατικών ενισχύσεων,
7.2.
θεωρεί ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής θα έπρεπε να
αποδίδει µεγαλύτερη προσοχή στη διάθεση κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και στο επιχειρηµατικό πνεύµα, και ειδικότερα στο
ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον τοµέα αυτό.
Η χάραξη πολιτικής, η άρση των διαρθρωτικών εµποδίων, η
διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση, η παροχή
κινήτρων για την προώθηση της καινοτοµίας και της Ε&Α
είναι ορισµένοι από τους τρόπους ενθάρρυνσης των ιδιωτικών
επενδύσεων και ενός σφριγηλού πνεύµατος δηµιουργίας νέων
επιχειρήσεων στην ΕΕ,
7.3.
πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για τη βελτίωση της επιχειρηµατικής διαχείρισης, µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της
διαφάνειας στην επιχειρηµατική διεύθυνση και λογιστική, καθώς
και για την προστασία των µετόχων και άλλων παραγόντων, όπως
είναι οι εργαζόµενοι, από τις συνέπειες της κακοδιαχείρισης,
7.4.
ενστερνίζεται την άποψη ότι η Επισκόπηση των Συγχωνεύσεων πρέπει να εκτιµήσει κατά πόσον τα υφιστάµενα µέσα
θα µπορούσαν να βελτιωθούν βάσει του κανονισµού για τις
συγχωνεύσεις, για να δοθεί η δυνατότητα αποκόµισης επαληθεύσιµων οφελών από άποψη αποτελεσµατικότητας χάρη ειδικά στις
συγχωνεύσεις και αντισταθµίσεις των αρνητικών συνεπειών, όπως
είναι οι αυξήσεις των τιµών, οι οφειλόµενες στη δηµιουργία/ενίσχυση µιας κυρίαρχης θέσης στην αγορά.
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Η πολιτική για τις επιχειρήσεις και η βιώσιµη ανάπτυξη
στον τοµέα της µεταποίησης

Η Επιτροπή των Περιφερειών
8.1.
υποστηρίζει την εφαρµογή διαρθρωτικών οικονοµικών
µεταρρυθµίσεων και περιβαλλοντικών πολιτικών που αποφεύγουν
το συµψηφισµό µεταξύ της ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής
προόδου στον τοµέα της µεταποίησης. Η ΕΤΠ αναγνωρίζει ότι οι
περιβαλλοντικές πολιτικές µπορούν να συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, µε την εισαγωγή µεγαλύτερης
παραγωγικής αποτελεσµατικότητας και τη δηµιουργία νέων
αγορών, παρά την επιβολή ορισµένων δαπανών στη βιοµηχανία,
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8.2.
ενστερνίζεται την έκκληση του Συµβουλίου της Βαρκελώνης για µία έκθεση εκτίµησης του αντίκτυπου για τη βιωσιµότητα
όλων των µειζόνων προτάσεων και πρωτοβουλιών πολιτικής, η
οποία θα αναλύει τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
συνέπειές τους, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της
διαδικασίας προσαρµογής της πολιτικής και της πρακτικής της ΕΕ,
8.3.
συνιστά την εκπόνηση συγκριτικής µελέτης σχετικά µε τις
διαφορές κόστους για τις επιχειρήσεις που προκύπτουν από τη
χρήση βασικών υποδοµών. Αυτές οι διαφορές πρέπει να εξετασθούν, µε στόχο να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που ενδέχεται να υφίστανται διακρίσεις επειδή έχουν
µεγαλύτερες δαπάνες για υποδοµές.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για:
—

την «Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (“Χάρτης
πορείας”)»,

—

την «Ανακοίνωση της Επιτροπής “Σχέδιο κοινοτικής δράσης για την εξάλειψη της παράνοµης
αλιείας, καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρµογή
κανόνων”»,

—

την «Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής»,

—

την «Ανακοίνωση της Επιτροπής για τον καθορισµό κοινοτικού σχεδίου δράσης για την ενσωµάτωση απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική»,

—

την «Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού του Συµβουλίου
(ΕΚ) αριθ. 2792/1999 για καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων και ρυθµίσεων σχετικά µε την
κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τοµέα της αλιείας», και

—

την «Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση επείγοντος κοινοτικού µέτρου για
τη διάλυση αλιευτικών σκαφών»
(2003/C 128/02)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής («Χάρτης
πορείας») (COM(2002) 181 τελικό),
έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα «Σχέδιο κοινοτικής δράσης για την εξάλειψη της
παράνοµης αλιείας, καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρµογή
κανόνων» (COM(2002) 180 τελικό),
έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (COM(2002) 185 τελικό — CNS/2002/
0114),
έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον καθορισµό κοινοτικού σχεδίου δράσης για την
ενσωµάτωση απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική (COM(2002) 186
τελικό),
έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού του Συµβουλίου
(ΕΚ) αριθ. 2792/1999 για καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων και ρυθµίσεων σχετικά µε την κοινοτική
διαρθρωτική βοήθεια στον τοµέα της αλιείας (COM(2002) 187 τελικό — CNS/2002/0116),
έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση επείγοντος κοινοτικού µέτρου για τη
διάλυση αλιευτικών σκαφών (COM(2002) 190 τελικό — CNS/2002/0115),
έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής στις 28 Μαΐου 2002, σύµφωνα µε το άρθρο 265 παράγραφος 1
της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να ζητήσει τη γνωµοδότησή της για αυτό το θέµα,
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της στις 6 Φεβρουαρίου 2002 να αναθέσει την προετοιµασία της
γνωµοδότησης στην επιτροπή «Βιώσιµη ανάπτυξη»,
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της 14ης Νοεµβρίου 2001 σχετικά µε την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για
το µέλλον της κοινής αλιευτικής πολιτικής (COM(2001) 135 τελικό) (CdR 153/2001 fin (1)),
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης που υιοθέτησε η επιτροπή «Βιώσιµη ανάπτυξη» στις 12 Οκτωβρίου
2002 (CdR 189/2002 rev. 2 — εισηγητής: ο Sir Simon Day, UK/EPP),
εκτιµώντας ότι η Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
θεµελιώδες µέληµα για το µέλλον του κλάδου και όσων εξαρτώνται οικονοµικά από αυτόν,
(1 ) ΕΕ C 107 της 3.5.2002, σ. 44.
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εκτιµώντας ότι η αλιεία ως βιοµηχανία πρέπει να είναι βιώσιµη και να ασκείται µε τρόπο µη επιζήµιο για το
περιβάλλον, πράγµα που σηµαίνει ότι ίσως να χρειαστούν κάποιες προσπάθειες βραχυπρόθεσµα για να
επιτευχθούν οφέλη µακροπρόθεσµα,
εκτιµώντας ότι όπου υπάρχει µείωση της αλιευτικής ικανότητας, της αλιευτικής προσπάθειας ή/και των
αλιευµάτων, πρέπει να ληφθούν κοινωνικά και οικονοµικά µέτρα, για να αντισταθµιστούν τα εισοδήµατα των
ατόµων που ανήκουν στην αλιευτική βιοµηχανία ή κατοικούν σε κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιευτική
δραστηριότητα,
εκτιµώντας ότι ο στόχος προτεραιότητας της επίτευξης ενός βιώσιµου αλιευτικού κλάδου στην Κοινότητα
προϋποθέτει τη θέσπιση µέτρων διαχείρισης που θα διασφαλίζουν τόσο την αειφόρο διατήρηση των κοινοτικών
αλιευτικών πόρων όσο και την ίδια την κοινοτική αλιευτική δραστηριότητα, δηλαδή τους αλιείς. Οι προτάσεις
διαχείρισης της νέας ΚΑΠ θα πρέπει να συµβιβάζουν µε ισορροπηµένο τρόπο και τις δύο αυτές πτυχές,
υιοθέτησε οµόφωνα, κατά την 48η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2003 (συνεδρίαση
της 12ης Φεβρουαρίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση.
ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1.

∆ιατήρηση των πόρων και διαχείριση της αλιείας

Επιστηµονικές πληροφορίες και αρχή της πρόληψης
1.1.
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΤΠ) έχει καταστήσει στο
παρελθόν σαφή τη σηµασία της εµπεριστατωµένης επιστηµονικής
τεκµηρίωσης των µέτρων που επιθυµεί να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
1.2.
Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαµβάνουν
ένα νέο πολυετές πλαίσιο για τη διατήρηση των αλιευτικών
αποθεµάτων και τη διαχείριση της αλιείας µε βάση την προληπτική
προσέγγιση. ∆εδοµένου ότι η έννοια της πρόληψης µπορεί να
ερµηνευτεί µε διάφορους τρόπους, η ΕΤΠ καλεί την Επιτροπή να
διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί µε τον όρο αυτό. Η απουσία επαρκών
επιστηµονικών πληροφοριών δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως
πρόσχηµα για την αναβολή ή την παράλειψη λήψης µέτρων για
την προστασία των ιχθυαποθεµάτων ή του περιβάλλοντος. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί µια υπερπροστατευτική θέση στην
προσέγγισή της, η οποία ενδέχεται να επιδεινώσει τις απώλειες των
αλιευτικών επιχειρήσεων.
1.3.
Η ΕΤΠ ζητά διαβεβαίωση ότι θα διατεθεί επαρκής χρηµατοδότηση για να µπορέσουν να αποβούν αποτελεσµατικές οι επιστηµονικές συµβολές.
1.4.
Η ΕΤΠ υποστηρίζει σαφώς την πρόταση της Επιτροπής να
υποβάλει σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της επιστηµονικής
πληροφόρησης, την ενίσχυση των κοινοτικών φορέων παροχής
συµβουλών και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Κέντρου Αξιολόγησης
και ∆ιαχείρισης της Αλιείας και καλεί την Επιτροπή να µεριµνήσει
ώστε η υιοθέτηση των εν λόγω δράσεων να συµπίπτει µε την
περίοδο εκτέλεσης των αντίστοιχων γραµµών του προϋπολογισµού
και να συντελεστεί παράλληλα µε την υιοθέτηση των άλλων
µεταρρυθµίσεων της ΚΑΠ και εντός της περιόδου αναθεώρησής
της.

1.5.
Η ΕΤΠ λαµβάνει µε ικανοποίηση γνώση της πρωτοβουλίας
της οµάδας «Εταιρική σχέση στην αλιεία» της Επιτροπής Βορείου
Θαλάσσης για την έναρξη εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ των
ευρωπαϊκών οργανώσεων των αλιέων και των επιστηµονικών
κύκλων. Ο διάλογος αυτός είχε ήδη ως αποτέλεσµα την κατάρτιση
ενός σχεδίου συνεργασίας, στο οποίο συµµετέχουν πολυάριθµοι
αλιείς. Η συνεργασία αυτή συνέβαλε στην αύξηση όχι µόνο της
αξιοπιστίας της έρευνας, αλλά και του βαθµού αποδοχής της από
τους αλιείς.

Πολυετή Σχέδια ∆ιαχείρισης
1.6.
Η ΕΤΠ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για πολυετή
σχέδια διαχείρισης (ΠΣ∆) για αποθέµατα ή οµάδες αποθεµάτων
εµπορικής σηµασίας βάσει επιστηµονικών συµβουλών, υπό τον
όρο ότι θα υπάρχει ισχυρή επιστηµονική τεκµηρίωση.
1.7.
Η ΕΤΠ διαπιστώνει ότι η πείρα που υπάρχει στην εφαρµογή
πολυετών σχεδίων διαχείρισης είναι πολύ περιορισµένη. Οι
επιπτώσεις τους στα διάφορα καλυπτόµενα ιχθυαποθέµατα ενδέχεται να είναι διαφορετικές ανάλογα µε τις συνθήκες. Γι' αυτό, η ΕΤΠ
συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρµόσει µια ιδιαιτέρως
προσεκτική προσέγγιση, προκειµένου να διασωθούν τα κοινοτικά
ιχθυαποθέµατα για τις µελλοντικές γενιές.
1.8.
Στόχος των πολυετών σχεδίων διαχείρισης είναι, άλλωστε,
η επίτευξη σταθερών αποτελεσµάτων για τις επιχειρήσεις. Συνεπώς,
κατά την κατάρτιση αυτών των σχεδίων, έχει σηµασία να περιοριστεί
η διακύµανση των ΤΑC (Σύνολα Επιτρεπόµενων Αλιευµάτων) και
των ετήσιων ποσοστώσεων σε +/-15%. Ο περιορισµός αυτός θα
επιδράσει θετικά προπαντός στη διαµόρφωση των τιµών.
1.9.
Η ΕΤΠ έχει εκφράσει στο παρελθόν το ενδιαφέρον της για
την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις πλέον αποµακρυσµένες
περιοχές κατά την εξέταση των µέτρων διατήρησης. Επικροτεί,
συνεπώς, την ειδική δήλωση που γίνεται στον «χάρτη πορείας» ότι
θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των πλέον αποµακρυσµένων περιοχών της Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 299 της
Συνθήκης.
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Τεχνικά µέτρα
1.10.
Η ΕΤΠ επικροτεί την αρχή της ενίσχυσης των τεχνικών
µέτρων ως µέσου προστασίας των αποθεµάτων ιχθυδίων και
επαναφοράς των ιχθυαποθεµάτων σε βιώσιµα επίπεδα. Ωστόσο, η
πρόταση για επιλεκτικότερα αλιευτικά εργαλεία, αν και θα µειώσει
τους αριθµούς των αλιευόµενων ιχθυδίων, δεν θα εξαλείψει πλήρως
την αλίευσή τους, ιδίως σµικτούς τύπους αλιείας. Στις περιπτώσεις
αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να προβλέπονται συγκεκριµένα ελάχιστα µεγέθη εκφορτώσεων, µέτρο που πράγµατι επιτρέπει
τη νόµιµη εκφόρτωση µιας µικρής ποσότητας νεαρότερων ψαριών.
Αυτό δεν αποθαρρύνει την αγορά νεαρότερων ιχθύων και, ως
εκ τούτου, αντιβαίνει στον πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, που είναι η εξασφάλιση βιώσιµων ιχθυαποθεµάτων.
1.11.
Η αλιευτική βιοµηχανία θα κληθεί να αναπτύξει έναν
εθελοντικό κώδικα συµπεριφοράς για τη µείωση των απορρίψεων
και θα καταρτιστεί σχετικό σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης για
την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών θεµάτων στη διαχείριση της
αλιείας περιλαµβάνει µία διάταξη που προβλέπει την υιοθέτηση
µιας νέας δέσµης τεχνικών µέτρων ειδικά για το θέµα της
µείωσης των απορρίψεων µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003. Η ΕΤΠ
υπενθυµίζει ότι η λύση που προτείνει η ισχύουσα ΚΑΠ για τα
προβλήµατα διαχείρισης της αλιείας περιλαµβάνει αναγκαστικά
τον καθορισµό οικονοµικών κινήτρων τόσο για τους µεµονωµένους
αλιείς (ατοµικά δικαιώµατα αλιείας) όσο και συλλογικών φορέων
(συνδιαχείριση), τα οποία να ωθούν τους αλιείς προς την υπεύθυνη
αλιευτική δραστηριότητα.
Αλιεία για βιοµηχανικούς σκοπούς
1.12.
Η ΕΤΠ επικροτεί τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπόκειται η αλιεία για βιοµηχανικούς σκοπούς στα µέτρα
διατήρησης και διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων των ΠΣ∆,
καθώς και την πρόθεσή της να ζητήσει από το ∆ιεθνές Συµβούλιο
για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) να αξιολογήσει τις
επιπτώσεις της αλιείας για βιοµηχανικούς σκοπούς στα θαλάσσια
οικοσυστήµατα. Οι ενέργειες αυτές συµφωνούν µε την παλαιότερη
έκκληση της ΕΤΠ να διατηρηθεί στο απολύτως ελάχιστο ο
αντίκτυπος της αλιείας για βιοµηχανικούς σκοπούς — δηλ. για
την παραγωγή ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων — στα είδη ιχθύων
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
∆ιαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο
1.13.
Ο χάρτης πορείας επισηµαίνει ότι οι πολιτικές διατήρησης και διαχείρισης των αλιευτικών πόρων θα εφαρµόζονται και
στη Μεσόγειο, µε µερικές προσαρµογές. Το θέµα αυτό θα
αναπτυχθεί σε χωριστό σχέδιο δράσης.

Ενσωµάτωση περιβαλλοντικών θεµάτων στη διαχείριση της αλιείας
1.14.
Συµφωνώντας µε την παλαιότερη έκκληση της ΕΤΠ για
µεγαλύτερη ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, το προτεινόµενο σχέδιο δράσης θα
επιδιώξει να ενσωµατώσει τα περιβαλλοντικά θέµατα στην ΚΑΠ,
αναγνωρίζοντας ότι αυτό αποτελεί υποχρέωση βάσει του άρθρου 6
της Συνθήκης. Η ΕΤΠ επικροτεί την ενσωµάτωση της περιβαλλοντι-
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κής διάστασης στην ΚΑΠ, µε την επιφύλαξη της διατήρησης των
οικονοµικών και κοινωνικών στόχων αυτής της πολιτικής.
1.15.
Η ΕΤΠ έχει ζητήσει στο παρελθόν να καθιερωθούν τα
οικολογικά σήµατα και η πιστοποίηση ορισµένων αλιευτικών
δραστηριοτήτων.
1.16.
Το σχέδιο δράσης δηλώνει συγκεκριµένα ότι τα κράτη
µέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσουν τη δυνατότητα
χρήσης οικολογικών σηµάτων για την ενθάρρυνση υγιών από
περιβαλλοντικής απόψεως πρακτικών. Σηµειωτέον ότι η βιοµηχανία µεταποίησης θα πρέπει να έχει επίσης ευθύνη για την
εξασφάλιση υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων και θα πρέπει να
εκπροσωπηθεί στη µελλοντική συζήτηση για τα οικολογικά
σήµατα, ιδίως σε σχέση µε τη σχεδιαζόµενη ανακοίνωση της
Επιτροπής.
1.17.
∆εν υπάρχει καµία αναφορά στην πιστοποίηση των
υπεύθυνων αλιευτικών δραστηριοτήτων ούτε στον «χάρτη πορείας»
ούτε στο σχέδιο δράσης για την ενσωµάτωση των απαιτήσεων
περιβαλλοντικής προστασίας. Ωστόσο, η αναφορά αυτή είναι
δυνατό να συµπεριληφθεί στον Κώδικα Συµπεριφοράς για µια
Υπεύθυνη Αλιεία στην Ευρώπη, που αναµένεται να δηµοσιευθεί
πριν από το τέλος του 2002.
1.18.
Η ΕΤΠ πιστεύει επίσης ότι η καθιέρωση του οικολογικού
σήµατος στον τοµέα της αλιείας κατά πάσα πιθανότητα θα αυξήσει
την αποδοχή της αλιευτικής δραστηριότητας από την κοινή γνώµη.
Το οικολογικό σήµα ενδέχεται να συµβάλει επίσης στην ενίσχυση
της ευσυνειδησίας των αλιέων σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές και
τις ποιοτικές απαιτήσεις.
1.19.
Η πιστοποίηση των υπεύθυνων αλιευτικών επιχειρήσεων
αποτελεί, συνεπώς, ένα από τα πιο ελπιδοφόρα µέσα διαχείρισης
της αλιείας και θα πρέπει να προωθηθεί χωρίς καθυστέρηση. Η
ΕΤΠ προτρέπει την Επιτροπή να θεσπίσει ένα δηµόσιο οργανισµό
πιστοποίησης, που θα τελεί υπό την εποπτεία των κοινοτικών
οργάνων.
1.20.
Η ΕΤΠ έχει υπογραµµίσει στο παρελθόν την ανάγκη να
διασφαλιστεί ότι τα αλιεύµατα και τα αλιευτικά προϊόντα πληρούν
τις απαιτήσεις πρόληψης της ρύπανσης, αλλά ότι οι σχετικοί
κανόνες θα πρέπει να ισχύουν και για τις εισαγωγές από τρίτες
χώρες. ∆εν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για αυτό ούτε στον «χάρτη
πορείας» ούτε στο σχέδιο δράσης για την ενσωµάτωση της
περιβαλλοντικής προστασίας και η παράλειψη αυτή θα πρέπει να
διορθωθεί.

2. Επιπτώσεις της πολιτικής στον τοµέα της διατήρησης
στον αλιευτικό στόλο
2.1.
Οι περιορισµοί της αλιευτικής προσπάθειας θεωρούνται
ουσιαστικό µέρος των ΠΣ∆ και θα καταστούν το βασικό µέσο
διαχείρισης για τους µικτούς τύπους αλιείας. Σε πολλές αλιευτικές
περιοχές ενδέχεται να απαιτείται µείωση της αλιευτικής προσπάθειας έως και κατά 60 %. Οι µειώσεις αυτές µπορούν να
επιτευχθούν είτε µε µείωση του αριθµού των ηµερών στη θάλασσα
είτε µε µείωση του µεγέθους του στόλου. Ο «χάρτης πορείας»
προτείνει να ανήκει η ευθύνη για τους περιορισµούς της αλιευτικής
προσπάθειας στα κράτη µέλη.
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2.2.
Η εξασφάλιση µιας κερδοφόρου και βιώσιµης αλιευτικής
βιοµηχανίας είναι σαφές ότι είναι πιο πιθανό να επιτευχθεί µέσω
µειώσεων της αλιευτικής δραστηριότητας, µε τη βοήθεια των πλέον
κατάλληλων για κάθε τµήµα του στόλου µηχανισµών διαχείρισης,
ούτως ώστε οι µειώσεις αυτές να πραγµατοποιηθούν, κατά το
δυνατόν, σε εθελοντική βάση, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε αλιευτικής επιχείρησης. Ο τοµέας θα πρέπει να
συµµετάσχει στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.
2.3.
Η ΕΤΠ έχει υποστηρίξει στο παρελθόν και εξακολουθεί να
υποστηρίζει µια αποτελεσµατικότερη πολιτική για τον στόλο, υπό
τον όρο ότι η πολιτική αυτή θα βασίζεται στις ανάγκες και θα
υποστηρίζεται από ισχυρές επιστηµονικές εκτιµήσεις. Μια πολιτική
γενικής εφαρµογής που θα αντιτίθεται στη χορήγηση ενισχύσεων
θα µπορούσε να έχει σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις σε ορισµένες
περιφέρειες και ορισµένα τµήµατα της αγοράς.

Χορήγηση ενισχύσεων για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό
του στόλου
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περισσότερο από 25 % στο πλαίσιο ΠΣ∆ θα είναι επιλέξιµα για
αύξηση κατά 20 % του ποσού της επιδότησης για διάλυση από το
ΧΜΠΑ, υπό τον όρο ότι το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος έχει ήδη
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του ΠΠΠ ΙV.
2.8.
H ΕΤΠ επικροτεί αυτή την ιδιαίτερη παραχώρηση, όπως
και την αύξηση των κονδυλίων του ΧΜΠΑ το 2003 για την
κάλυψή της. Ωστόσο, παρότι συµφωνεί ότι το µέτρο θα πρέπει να
συνεχιστεί τουλάχιστον µέχρι το 2006, έχει αµφιβολίες για τον
αναπρογραµµατισµό των υφιστάµενων διαρθρωτικών ταµείων µετά
την ενδιάµεση αξιολόγησή τους, προκειµένου να καλυφθούν οι
πρόσθετες δαπάνες την περίοδο 2004-2006.
2.9.
Η ΕΤΠ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει κατά
πόσο θα µπορούσαν να διατεθούν πρόσθετα κονδύλια για την
περίοδο 2004-2006, πέραν των ήδη εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό, χωρίς να θίγονται τα υφιστάµενα εγκεκριµένα διαρθρωτικά ταµεία.

2.4.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να µην χορηγείται πλέον
καµία ενίσχυση για νέα σκάφη ή για να καταστούν τα υπάρχοντα
σκάφη αποτελεσµατικότερα, εκτός από ό,τι αφορά την ασφάλεια,
τις επιλεκτικότερες µεθόδους αλιείας και τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής. Η ΕΤΠ ζητά από την Επιτροπή να επιτρέψει
την συνέχιση των ενισχύσεων µόνο για τη διατήρηση της ασφάλειας
και των συνθηκών διαβίωσης επί του σκάφους για τους στόλους
παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας και υπό τον όρο ότι δεν θα
αυξηθεί η ικανότητα του στόλου.

3. Πρόσβαση στα ύδατα και τους πόρους

2.5.
Τα σκάφη που αναγκάστηκαν στο πλαίσιο ΠΣ∆ να
µειώσουν τη δραστηριότητά τους κατά περισσότερο από 25 % θα
είναι επιλέξιµα για αυξηµένη αποζηµίωση και το ύψος των
κονδυλίων που διατίθενται από το ΧΜΠΑ αυξάνεται για την
περίοδο 2003-2006, προκειµένου να καλυφθούν αυτές οι πρόσθετες ανάγκες. Η ΕΤΠ διαπιστώνει ότι τα κριτήρια επιλεξιµότητας που
προτείνει η Επιτροπή στη ρύθµισή της ενδέχεται να καταστήσουν
δύσκολο για πολλούς αλιείς να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα της ρύθµισης. Με τη θέσπιση αυτών των όρων, η Επιτροπή
δηµιουργεί ένα σοβαρό εµπόδιο για την επίτευξη της µείωσης της
αλιευτικής ικανότητας, την οποία θεωρεί επιθυµητή.

3.2.
Η πρώτη εξαίρεση αφορά τη δυνατότητα των κρατών
µελών να περιορίζουν την αλιεία σε ύδατα µέχρι 12 ναυτικά µίλια
από τις ακτές τους µόνο στα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν
παραδοσιακά στα ύδατα αυτά από λιµένες παρακείµενων ακτών
και στα σκάφη άλλων κρατών µελών που απολαύουν ιστορικών
δικαιωµάτων. Το Παράρτηµα 1 της πρότασης κανονισµού εκθέτει
τις λεπτοµέρειες της τελευταίας περίπτωσης. Τα µέτρα αυτά
συµφωνούν µε τις απόψεις που έχει εκφράσει παλαιότερα η ΕΤΠ
και θα πρέπει να θεωρούνται ως προσωρινή εξαίρεση, έως ότου
υπάρξουν, σε κοινοτικό επίπεδο, ειδικοί διαχειριστικοί µηχανισµοί
για την αλιεία µικρής κλίµακας, που να της επιτρέπουν την
ανάπτυξη µιας αλιευτικής δραστηριότητας βιώσιµης και ανταγωνιστικής έναντι της βιοµηχανικής αλιευτικής παραγωγής στην
κοινοτική αγορά της αλιείας.

2.6.
Η ΕΤΠ πιστεύει ότι ενισχύσεις θα πρέπει να χορηγούνται
µόνο σε ορισµένα τµήµατα του στόλου παράκτιας αλιείας µικρής
κλίµακας, υπό τον όρο ότι θα χρησιµοποιηθούν για την ασφάλεια
και τις συνθήκες διαβίωσης επί του σκάφους, καθώς και για την
προαγωγή της φιλικής προς το περιβάλλον αλιείας, και µε την
προϋπόθεση ότι δεν θα επιφέρουν καµία αύξηση των αλιευτικών
προσπαθειών.

Μέτρα οριστικής διακοπής των δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών
2.7.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι χρειάζεται να
παρασχεθούν πρόσθετα κίνητρα στους ιδιοκτήτες αλιευτικών
σκαφών για την οριστική διακοπή των δραστηριοτήτων των σκαφών
τους όπου υπάρχει πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα, η οποία
αναγνωρίζεται στα ΠΣ∆. Υπό τις συνθήκες αυτές, τα σκάφη
που αναγκάστηκαν να µειώσουν τη δραστηριότητά τους κατά

3.1.
Η αρχή της ισότιµης πρόσβασης στα κοινοτικά ύδατα είναι
καθιερωµένη στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική και επιβεβαιώνεται
στο άρθρο 17 της πρότασης κανονισµού του Συµβουλίου για τη
διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο
πλαίσιο της ΚΑΠ. Η αρχή αυτή υπόκειται σε ορισµένες προσωρινές
εξαιρέσεις, οι οποίες εκτίθενται στα άρθρα 18-20, που εξετάζονται
κατωτέρω.

3.3.
Ο «χάρτης πορείας» αναφέρεται στους γενικούς περιορισµούς της πρόσβασης που εφαρµόζονται σε περιοχές όπως το
Shetland Box. Προτείνει να επανεξετασθούν οι παρεκκλίσεις από
την αρχή της ελεύθερης πρόσβασης σε κοινοτικά ύδατα όπως το
Shetland Box, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα διατηρηθούν
µόνο εκείνες που δικαιολογούνται από τους σκοπούς της διατήρησης.
3.4.
Η διατύπωση αυτή υποδηλώνει ότι εξακολουθούν σήµερα
να ισχύουν προσωρινές εξαιρέσεις από την αρχή της ισότιµης
πρόσβασης. Η ΕΤΠ επικροτεί την αρχή της επανεξέτασης όπως
εκτίθεται στο άρθρο 19, όπου προβλέπεται ότι κάθε παρέκκλιση
πρέπει να δικαιολογείται για τους σκοπούς της διατήρησης και της
βιώσιµης εκµετάλλευσης, πράγµα που δεν αποτελεί κώλυµα για
την τήρηση των βασικών αρχών των Συνθηκών.
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3.5.
Η ΕΤΠ είναι εντελώς αντίθετη σε οποιοδήποτε µέτρο θα
επιφέρει αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας σε οποιαδήποτε από
τις επιστηµονικά αναγνωρισµένες ευαίσθητες περιοχές της ΕΕ,
όπως η Βόρεια Θάλασσα, το Shetland Box και το Box της
Ιρλανδίας. Η ΕΤΠ ζητά να τηρούνται οι αρχές της ίσης και της
ισότιµης πρόσβασης, σύµφωνα µε τις ανάγκες διατήρησης των
πόρων σ' αυτές τις περιοχές.
3.6.
Η τελευταία εξαίρεση αφορά την αρχή της σχετικής
σταθερότητας, σύµφωνα µε την οποία οι εθνικές ποσοστώσεις
καθορίζονται µε βάση το ιστορικό επίπεδο αλιευµάτων µια
δεδοµένη χρονική στιγµή. Η ΕΤΠ έχει επισηµάνει παλαιότερα ότι η
αρχή της σχετικής σταθερότητας θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα
να διατηρηθεί, αλλά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να
ξανασκεφθεί µήπως υπάρχουν έγκυρες εναλλακτικές λύσεις.
3.7.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η αρχή της
σχετικής σταθερότητας θα διατηρηθεί βραχυπρόθεσµα, αλλά η
µέθοδος κατανοµής θα καθοριστεί από το Συµβούλιο Υπουργών.
Τα κράτη µέλη θα είναι τότε υπεύθυνα για την κατανοµή των
ποσοστώσεων και της αλιευτικής προσπάθειας µεταξύ των σκαφών
που φέρουν τη σηµαία τους.

4.

Έλεγχος και εφαρµογή

4.1.
Ο «χάρτης πορείας» παρουσιάζει προτάσεις σχετικά µε ένα
νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τον έλεγχο και την εφαρµογή. Κατά τη
διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου του 2002 θα εκδοθεί ένα σχέδιο
δράσης µε τα σχετικά στοιχεία, καθώς και µία ανακοίνωση για την
Κοινή ∆οµή Επιθεώρησης. Μολονότι τα αναλυτικά σχόλια θα
πρέπει να διατυπωθούν µετά τη δηµοσίευση αυτών των σχεδίων
εγγράφων, είναι σαφές ότι η πρόταση υποστηρίζει ένα ισχυρότερο
και αποτελεσµατικότερο σύστηµα ελέγχου και εφαρµογής.
4.2.
Η ΕΤΠ υποστηρίζει την εναρµόνιση των κυρώσεων και την
σύσταση µιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής αρχής για την επιθεώρηση
της αλιείας. Εάν το ζητούµενο είναι να καταστεί η αλιεία
µία πραγµατικά βιώσιµη βιοµηχανία, αναπόφευκτα πρέπει να
προβλεφθεί ένας βαθµός ελέγχου και εφαρµογής, καθώς και
κυρώσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι µόνο ανάλογες του
αδικήµατος, αλλά και να αποτρέπουν την διάπραξη αδικηµάτων
από άλλους. Εν πάση περιπτώσει, η ΕΤΠ επισηµαίνει στην Επιτροπή
ότι ένα βιώσιµο σύστηµα ελέγχου δεν µπορεί να στηρίζεται
αποκλειστικά σε κυρώσεις. Απαιτείται η συµµετοχή και η ανάθεση
ευθυνών στους επαγγελµατίες για τον έλεγχο της αλιευτικής
δραστηριότητας, µέσω συνεταιριστικών και οικονοµικών κινήτρων.
Η λύση που συνιστά η επιστήµη της αλιείας είναι η ανάθεση της
ευθύνης για τα αλιευτικά δικαιώµατα στους αλιείς.

5.

∆ιεθνής αλιεία

5.1.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί την καθιέρωση διεθνούς
συνεργασίας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η «βιώσιµη και
υπεύθυνη αλιεία» θα γίνεται σεβαστή τόσο εκτός όσο και εντός
των κοινοτικών υδάτων, έχει δε προσυπογράψει ένα διεθνές σχέδιο
δράσης για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνοµης
αλιείας, καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή
εκθέσεων και την εφαρµογή κανόνων.
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5.2.
Η ΕΤΠ επικροτεί κάθε µέτρο που έχει ως αποτέλεσµα να
καταστεί δυσχερέστερη η παράνοµη αλιεία και η αλιεία που
διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρµογή
κανόνων.
5.3.
Επιπλέον, η ΕΤΠ έχει στο παρελθόν διατυπώσει ανησυχία
ως προς το γεγονός ότι ορισµένα «µη παρασυρόµενα δίκτυα, όπως
αυτά που χρησιµοποιούνται για την αλιεία τόνου, προκαλούν
ζηµίες στο θαλάσσιο οικοσύστηµα» και, κατά συνέπεια, έχει
προτείνει την πλήρη απαγόρευσή τους. Μολονότι η σταδιακή
κατάργησή τους έχει ήδη αρχίσει, το πρόβληµα των
παρεµπιπτόντων αλιευµάτων δελφινιών σε άλλους σηµαντικούς
τύπους αλιείας δεν έχει ακόµη επιλυθεί και πρέπει να εξεταστεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5.4.
Η ΕΤΠ υποστηρίζει σθεναρά τη ∆ήλωση του Συµβουλίου
του Οκτωβρίου 1997 στην οποία το Συµβούλιο, αναγνωρίζοντας
τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη που παρέχουν στην Κοινότητα,
ιδίως σε σχέση µε τον στόχο της διασφάλισης υψηλού επιπέδου
απασχόλησης στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία,
επαναλαµβάνει τη δέσµευσή του υπέρ των αλιευτικών συµφωνιών,
που αποτελούν και θα συνεχίσουν να αποτελούν ουσιώδες και
αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
5.5.
Οι αλιευτικές συµφωνίες µε τρίτες χώρες θα πρέπει να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις επιδιώξεις των αναπτυσσόµενων χωρών για την προώθηση της αλιείας τους. Επίσης, θα
πρέπει να χρηµατοδοτούνται από τους αλιείς της Κοινότητας
και όχι από τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Θα πρέπει δε να
χρηµατοδοτούνται µόνο δραστηριότητες που σχετίζονται µε την
αλιεία.
5.6.
Η ΕΤΠ ζητά την ενίσχυση των Μικτών Εταιρειών και την
ενσωµάτωσή τους ως µηχανισµών της ΚΑΠ. Οι µηχανισµοί αυτοί
έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη του τοµέα της αλιείας σε πολλές
τρίτες χώρες που διακρίνονται για τη βιώσιµη διαχείριση των
αλιευτικών τους αποθεµάτων, συµβάλλουν στη δηµιουργία πλούτου και απασχόλησης τόσο στην ΕΕ όσο και στις τρίτες χώρες,
αποτελούν εγγύηση για τον εφοδιασµό της κοινοτικής αγοράς και
συνιστούν το ιδανικό µέσο για την ανάληψη σχεδίων αναπτυξιακής
συνεργασίας στον τοµέα της αλιείας στις τρίτες χώρες.
5.7.
Η ΕΤΠ προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει σε παγκόσµιο
επίπεδο την ηγεσία για την ανάπτυξη και εξάπλωση των Περιφερειακών Οργανώσεων Αλιείας (ΠΟΑ), καθώς αποτελούν ιδανικό µέσο
για τη διαχείριση των διεθνών αλιευτικών πεδίων. Η ΕΤΠ καλεί την
Επιτροπή να ενισχύσει την εκπροσώπηση της Κοινότητας στις
ΠΟΑ, αυξάνοντας τους ανθρώπινους πόρους που ασχολούνται µε
τα εν λόγω καθήκοντα και λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα
για την παροχή της δέουσας επιστηµονικής υποστήριξης στους
κοινοτικούς υπαλλήλους.
6. Υδατοκαλλιέργεια
6.1.
Στον «χάρτη πορείας» τονίζεται ότι είναι σηµαντικό η
βιοµηχανία της υδατοκαλλιέργειας να είναι ασφαλής από περιβαλλοντική άποψη, τα προϊόντα να είναι υγιεινά και η ίδια βιοµηχανία
βιώσιµη. Μια στρατηγική για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
υδατοκαλλιέργειας αναµένεται να δηµοσιευτεί κατά το δεύτερο
εξάµηνο του 2002. Η ΕΤΠ κρίνει αναγκαίο να συνεκτιµήσει σαφώς
η Επιτροπή κατά τη χάραξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:
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1)

αφετηρία για τη χάραξη της πολιτικής αυτής θα πρέπει να
είναι µια προσεκτική προσέγγιση του οικοσυστήµατος κατά
τη χρήση των πολυάριθµων φυσικών του πόρων και κατά την
αξιολόγηση των δυνατοτήτων διάθεσης στην αγορά των
επιµέρους προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας,

2)

προτεραιότητα πρέπει να έχει η οικονοµική στήριξη καινοτόµων εφαρµογών, ιδίως σε (νεοϊδρυθείσες) επιχειρήσεις και
σε ερευνητικά κέντρα,

3)

ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην εφαρµογή µιας
πιο ολοκληρωµένης προσέγγισης, προσαρµοσµένης στην
εκάστοτε περιοχή, δεδοµένου ότι έως σήµερα οι επιµέρους
παράγοντες στο σύνολο του τοµέα λειτουργούν ανεξάρτητα
ο ένας από τον άλλο,

4)

ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επίτευξη µεγαλύτερης ασφάλειας των τροφίµων και καλύτερων συνθηκών
διαβίωσης των ζώων και στον περιορισµό, στο µέτρο του
δυνατού, της χρήσης φαρµακευτικών προϊόντων, προκειµένου
να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και
να επιτευχθεί κατ' αυτόν τον τρόπο µια ευρύτερη κοινωνική
αποδοχή σχετικά µε το θέµα αυτό,

5)

θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως η µη ισόρροπη ανάπτυξη
της υδατοκαλλιέργειας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, για
λόγους άσχετους µε τις αλιευτικές επιχειρήσεις, και να δοθεί
προτεραιότητα στην υλοποίηση σχεδίων στις περιφέρειες
όπου η εν λόγω δραστηριότητα είναι σχετικά περιορισµένη.

6.2.
Η ΕΤΠ προτρέπει την Επιτροπή να διαχωρίσει σαφώς στην
εν λόγω στρατηγική τις προτάσεις που αφορούν την εντατική
υδατοκαλλιέργεια από εκείνες που αφορούν την εκτατική, όπως
π.χ. την εκτροφή θαλασσινών, καθώς η εκτατική υδατοκαλλιέργεια
δεν παρουσιάζει τα προβλήµατα των ενδεχόµενων επιβλαβών
επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει για το περιβάλλον η εντατική
υδατοκαλλιέργεια.
6.3.
Κατά τη θέσπιση των ενισχύσεων για την ανάπτυξη
της υδατοκαλλιέργειας, η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τη
σηµαντική διαφορά µεταξύ εντατικής και εκτατικής υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τις διαφορετικές ανάγκες επιδότησης ανάλογα µε
το εάν η δραστηριότητα είναι εντατική ή εκτατική και ανάλογα µε
τα εκτρεφόµενα είδη. Από την άποψη αυτή, πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα και να προωθηθεί η έρευνα, η αναπαραγωγή και η
εκτροφή νέων ειδών έναντι των παραδοσιακών και, ειδικότερα,
έναντι εκείνων που έχουν φτάσει σε επίπεδο επάρκειας ή και
κορεσµού της αγοράς.
6.4.
Η ΕΤΠ καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στο αίτηµα
της βιοµηχανίας υδατοκαλλιέργειας της Κοινότητας για τη θέσπιση
Συµβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, χωριστής από την
υφιστάµενη Συµβουλευτική Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας
7.

Η κοινωνική διάσταση της ΚΑΠ

7.1.
Η κοινωνική διάσταση αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες πτυχές της ΚΑΠ και κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2002
αναµένεται η δηµοσίευση ενός σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση των κοινωνικών, οικονοµικών και περιφερειακών επιπτώσεων
που θα έχει η αναδιάρθρωση της αλιευτικής βιοµηχανίας. Μολονότι
τα σχετικά αναλυτικά σχόλια θα πρέπει να διατυπωθούν µετά τη
δηµοσίευση του εν λόγω σχεδίου δράσης, ο «χάρτης πορείας»
παρέχει ικανοποιητικό αριθµό στοιχείων, τα οποία επιτρέπουν την
διατύπωση ορισµένων προκαταρκτικών παρατηρήσεων.
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7.2.
Η ΕΤΠ επιθυµεί να δοθεί εκ νέου έµφαση στη σηµασία της
παροχής επαρκών χρηµατοδοτικών ενισχύσεων προκειµένου οι
µεµονωµένοι αλιείς, οι επιχειρήσεις που στηρίζονται στην αλιεία, η
βιοµηχανία επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων και οι κοινότητες
που εξαρτώνται από αυτήν να µπορέσουν να προσαρµοστούν στις
αλλαγές που θα προκύψουν από την περαιτέρω µείωση των
ποσοστώσεων και της ικανότητας του στόλου.
7.3.
Ωστόσο, η ΕΤΠ διερωτάται κατά πόσο το θέµα αυτό µπορεί
να αντιµετωπιστεί µε τον αναπρογραµµατισµό των διαρθρωτικών
ταµείων. Οι προτάσεις για τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ θα έχουν ως
αποτέλεσµα να αυξηθούν, βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα, οι
δυσκολίες που θα έχουν να αντιµετωπίσουν οι κοινότητες που
εξαρτώνται από την αλιεία. Η ΕΤΠ διστάζει να προτείνει τον
αναπρογραµµατισµό των διαρθρωτικών ταµείων από εκείνες τις
περιοχές που δικαιολογηµένα ζητούν χρηµατοδοτική ενίσχυση (τις
περιοχές του στόχου 1 και 2), προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα
νέα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα που συνδέονται µε την
αλιευτική βιοµηχανία.
7.4.
Η ΕΤΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δήλωση που
περιέχει ο «χάρτης πορείας» ότι «θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι
ανάγκες των πλέον αποµακρυσµένων περιφερειών», αλλά θα
επιθυµούσε να έχει στη διάθεσή της απτά στοιχεία ότι αυτό θα
αναγνωριστεί στο προσεχές σχέδιο δράσης.

8. Οικονοµική διαχείριση
8.1.
Κατ' αρχήν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να δει την
αλιευτική βιοµηχανία ανοικτή στον ανταγωνισµό, όπως συµβαίνει
µε όλους τους άλλους βιοµηχανικούς κλάδους. Αναγνωρίζει,
ωστόσο, ότι αυτός είναι ένας µακροπρόθεσµος στόχος.
8.2.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι, µακροπρόθεσµα, θα
πρέπει να εισαχθούν ή ένα εναλλακτικό σύστηµα εµπορεύσιµων
αλιευτικών δικαιωµάτων, είτε ατοµικών είτε συλλογικών, ή τέλη
πρόσβασης για το δικαίωµα αλίευσης, ως µέρος της διαδικασίας
οµαλοποίησης των οικονοµικών συνθηκών. Το ζήτηµα αυτό θα
αποτελέσει αντικείµενο ενός εργαστηρίου εντός του 2002, στο
οποίο θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι της αλιευτικής βιοµηχανίας.
8.3.
Η ιδέα να εξεταστεί το ενδεχόµενο υιοθέτησης εναλλακτικών συστηµάτων συµφωνεί µε τις παλαιότερες απόψεις της ΕΤΠ.
Η ΕΤΠ τάσσεται υπέρ της εισαγωγής των δυνάµεων της αγοράς
στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Ωστόσο, επισηµαίνει ότι πρέπει να
ληφθούν ορισµένα προστατευτικά µέτρα, ώστε να αποφευχθεί η
συγκέντρωση δραστηριοτήτων σε αλιευτικές επιχειρήσεις µεγάλης
κλίµακας εις βάρος των αλιευτικών δραστηριοτήτων µικρής ή
µεσαίας κλίµακας.
8.4.
Τα αποτελέσµατα του εργαστηρίου θα ενσωµατωθούν σε
µία έκθεση για την οικονοµική διαχείριση της αλιείας στην Ένωση
κατά τη διάρκεια του 2003. Η έκθεση αυτή είναι πιθανό να
οδηγήσει στην κατάρτιση επίσηµων προτάσεων ή συστάσεων.
8.5.
Η ΕΤΠ επιθυµεί να εξετάσει διεξοδικά και να σχολιάσει
την εν λόγω έκθεση µόλις αυτή δηµοσιευτεί, καθώς και οιεσδήποτε
άλλες προτάσεις ή συστάσεις προκύψουν από αυτήν.
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Αποτελεσµατική και συµµετοχική λήψη αποφάσεων

9.1.
Η ΕΤΠ επικροτεί την επιθυµία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
να βελτιωθεί η διαχείριση της ΚΑΠ, να καταστεί πιο διαφανής και
ανοικτή και να αυξηθεί η υπευθυνότητα και η λογοδοσία.
Εντούτοις, η ΕΤΠ φρονεί ότι οι προτάσεις που περιλαµβάνονται
στον «χάρτη πορείας» δεν επαρκούν για την ενίσχυση της συµµετοχής των οργανώσεων αλιείας που είχε προταθεί στην Πράσινη
Βίβλο. Η ΕΤΠ ευελπιστεί ότι το ζήτηµα αυτό θα εξεταστεί στα
µελλοντικά έγγραφα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποσχεθεί
ότι θα καταρτίσει για το θέµα.
Περιφερειακά Γνωµοδοτικά Συµβούλια
9.2.
Η ΕΤΠ επιθυµεί ιδιαίτερα να συµµετέχουν οι περιφέρειες
στην λήψη αποφάσεων και να διασφαλιστεί, µε τον τρόπο αυτό, η
συνεργασία τους, ώστε να αισθάνονται ολοένα περισσότερο ότι οι
σχετικές πολιτικές είναι δική τους υπόθεση. Η ιδέα της συµµετοχής
των ενδιαφεροµένων είναι ιδιαίτερα σηµαντική και θα συµβάλει
στην εξασφάλιση µεγαλύτερου βαθµού συνεργασίας και συναίνεσης στην αλιευτική βιοµηχανία.
9.3.
Η ΕΤΠ κάνει έκκληση για την καθιέρωση ενός συστήµατος
συνδιαχείρισης, στο πλαίσιο του οποίου οι ευρωπαϊκές αρχές
αλιείας, οι ίδιοι οι αλιείς και οι εµπειρογνώµονες στον τοµέα της
αλιείας θα συνεργάζονται µε εποικοδοµητικό τρόπο. Η ΕΤΠ
υποστηρίζει ένθερµα την προσέγγιση από τη βάση προς τα άνω, η
οποία εξασφαλίζει τη συµµετοχή των αλιέων σε όλα τα στάδια και
τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η ΕΤΠ
είναι υπέρ της συνέχισης των περιφερειακών εργαστηρίων που
οργανώνονται τακτικά από την Επιτροπή. Ωστόσο, πιστεύει ότι
είναι επίσης απαραίτητο να υποστηριχθεί η συµµετοχή εκπροσώπων
των αλιέων στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, µέσω
της οποίας επιτυγχάνεται η συναίνεση της πλειοψηφίας των αλιέων
της ΕΕ. Με άλλα λόγια, ένα σύστηµα κοινοτικής συνδιαχείρισης
που θα ενώνει τις κοινοτικές αρχές αλιείας, τους επαγγελµατίες
και τους επιστήµονες. Το πρώτο βήµα για την επίτευξη ενός
τέτοιου συστήµατος θα µπορούσε να είναι η αναδιάρθρωση της
υφιστάµενης Συµβουλευτικής Επιτροπής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας ως πλαισίου της κοινοτικής συνδιαχείρισης.
9.4.
Η ΕΤΠ προτείνει οποιοδήποτε σύστηµα συνδιαχείρισης
συµφωνηθεί να περιλαµβάνει τη διαβούλευση για τα θέµατα
διατήρησης και διαχείρισης που αντιµετωπίζουν οι ενδιαφερόµενες
περιφέρειες. Οι συστάσεις, οι εκθέσεις και οι γνωµοδοτήσεις
τους θα συµβάλουν σηµαντικά στις αλιευτικές πολιτικές των
ενδιαφερόµενων κρατών µελών, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλλει
τακτικά εκθέσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο έλαβε υπόψη
της τις συστάσεις και τις γνωµοδοτήσεις.
9.5.
Η ΕΤΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση να
αυξηθεί η δέσµευση των αλιέων προς τους κανόνες της υπεύθυνης
αλιείας, πέραν εκείνων που περιλαµβάνονται στο κανονιστικό
πλαίσιο. Σύµφωνα µε την πρόταση αυτή, θα κληθούν, αφενός, οι
ενδιαφερόµενοι παράγοντες — υπό την αιγίδα της Συµβουλευτικής
Επιτροπής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας — να συµβάλουν στην
ανάπτυξη ενός τέτοιου κώδικα (αναµένεται να δηµοσιευτεί εντός
του τρέχοντος έτους) και, αφετέρου, θα διοργανωθούν περιφερειακά εργαστήρια που θα προτείνουν ιδέες για να συµπληρώσουν
τον εν λόγω κώδικα µε µία δέσµη βέλτιστων περιφερειακών
πρακτικών.
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9.6.
Η ΕΤΠ πιστεύει ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
να γίνεται µεγαλύτερη χρήση «κανονισµών-πλαισίων» θα δηµιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούµενο. Σύµφωνα µε ένα τέτοιο
καθεστώς, ενώ θα υπάρχει ευρύ φάσµα στόχων, αρχών και κανόνων
για µια ορισµένη πτυχή της ΚΑΠ (όπως η διατήρηση, η διαχείριση
και ο έλεγχος), τους λεπτοµερέστερους τεχνικούς και διαδικαστικούς κανόνες θα θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μολονότι η
Επιτροπή θα επικουρείται από επιτροπή που θα αποτελείται από
αντιπροσώπους των κρατών µελών, δεν υπάρχει καµία ένδειξη ως
προς το εάν αυτό σηµαίνει ότι στην επιτροπή θα συµµετέχουν όλοι
οι ενδιαφερόµενοι.

9.7.
Η ΕΤΠ επικροτεί την δήλωση που περιλαµβάνεται στον
«χάρτη πορείας» ότι η εθνική συγχρηµατοδότηση έργων που
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του ΧΜΠΑ δεν θα υπόκειται πλέον
σε έλεγχο µε βάση τους κανόνες που αφορούν τις κρατικές
ενισχύσεις και ότι, ενδεχοµένως, ορισµένοι τύποι κρατικών
ενισχύσεων δεν θα κοινοποιούνται πλέον από τα κράτη µέλη, διότι
µε τον τρόπο αυτό η χρηµατοδότηση θα µπορούσε να διατίθεται
ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα.

10. Σύνοψη των συστάσεων

Η Επιτροπή των Περιφερειών παραµένει επιφυλακτική σχετικά µε
τις προτάσεις αναθεώρησης της ΚΑΠ, όπως αυτές εκτίθενται στον
«χάρτη πορείας» και στα σχετικά έγγραφα, όµως πιστεύει ότι
αποτελούν προσπάθεια αντιµετώπισης των αναγκών µιας βιώσιµης
ευρωπαϊκής αλιευτικής βιοµηχανίας. Η ΕΤΠ συµφωνεί µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ΚΑΠ
είναι επείγουσες και σοβαρές. Η βιωσιµότητα έχει καθοριστική
σηµασία για το µέλλον της αλιευτικής βιοµηχανίας. Εάν αλιεύονται
περισσότερα ψάρια από όσα αντικαθίστανται µε φυσικά µέσα, η
βιοµηχανία θα εξακολουθήσει να παρακµάζει. Ωστόσο, εάν
ληφθούν αποκλειστικά και µόνο αµετάκλητα µέτρα απόσυρσης,
υπάρχει κίνδυνος να αφανιστούν και οι αλιείς. Γι' αυτό είναι
σηµαντικό να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ των βιολογικών και των
κοινωνικο-οικονοµικών παραγόντων. Τα µέτρα που προτείνονται
για την ΚΑΠ παρέχουν ένα µηχανισµό που θα διαχειρίζεται τις
προσαρµογές στις αλλαγές, αλλά η ΕΤΠ διερωτάται αν επαρκούν
για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προκλήσεων της ΚΑΠ.
Είναι σαφές, ωστόσο, ότι οι προσαρµογές αυτές θα απαιτήσουν
χρόνο.

Η ΕΤΠ ζητεί, πάντως, να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α)

Αναγνωρίζεται η σηµασία των τεκµηριωµένων επιστηµονικών
συµβουλών για τον καθορισµό των µέτρων στο πλαίσιο της
ΚΑΠ και, συνεπώς, έχει ουσιαστική σηµασία να διατεθεί
επαρκής χρηµατοδότηση για επιστηµονικές έρευνες σχετικά
µε το επίπεδο των ιχθυαποθεµάτων και άλλους παράγοντες
που επηρεάζουν τους αλιευτικούς πόρους.
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β)

Η βιοµηχανία µεταποίησης πρέπει να συµµετέχει σε κάθε
µελλοντική συζήτηση για τα οικολογικά σήµατα.

γ)

Είναι απαραίτητο να συµπεριληφθούν ειδικοί κανόνες προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας
πληρούν τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε την αποφυγή
ρύπων, πράγµα που πρέπει επίσης να ισχύει για τις εισαγωγές
προϊόντων από τρίτες χώρες.

δ)

Παροχή ενισχύσεων θα πρέπει να προβλέπεται µόνο για την
ασφάλεια και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στα σκάφη
των στόλων παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας και µόνο υπό
τον όρο ότι η ικανότητα των εν λόγω στόλων δεν θα αυξηθεί.

ε)

Παρότι η καθιέρωση µεγαλύτερων κινήτρων για την διακοπή
δραστηριοτήτων είναι ευπρόσδεκτη, η ΕΤΠ έχει αµφιβολίες
για τον αναπρογραµµατισµό των υφιστάµενων διαρθρωτικών
ταµείων µετά την ενδιάµεση αξιολόγησή τους προκειµένου
να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες.

στ) Οι υφιστάµενες παρεκκλίσεις µε τις οποίες περιορίζεται η
πρόσβαση σε περιοχές όπως το Shetland Box θα πρέπει να
διατηρηθούν, εν αναµονή της αναθεώρησης που προβλέπει
το άρθρο 19 της πρότασης κανονισµού για τη διατήρηση και
βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο
της ΚΑΠ, το δε άρθρο 18 αυτού του κανονισµού θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως.
ζ)

η)

θ)

Η πρόβλεψη για την ενηµέρωση και, εν συνεχεία, την τακτική
αξιολόγηση των µεθόδων κατανοµής (σηµεία αναφοράς),
ώστε να αντανακλώνται οι µεταβολές της αλιευτικής
δραστηριότητας στην πορεία του χρόνου, θα πρέπει να
συµπεριληφθεί στο άρθρο 20 της πρότασης κανονισµού για
τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών
πόρων στο πλαίσιο της ΚΑΠ.
∆εδοµένου ότι έχει αναληφθεί διεθνής δράση για να καταργηθούν σταδιακά τα µη παρασυρόµενα δίκτυα, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρέπει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου
να επιλυθεί το πρόβληµα των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων
δελφινιών.
Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις για τη λήψη οικονοµικών και
κοινωνικών µέτρων υπέρ των περιοχών που εξαρτώνται από
την αλιεία, η ΕΤΠ έχει αµφιβολίες όσον αφορά τις προτάσεις
για τον αναπρογραµµατισµό των διαρθρωτικών ταµείων (µε
εξαίρεση εν µέρει του ΧΜΠΑ) εκ µέρους των κρατών µελών,
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι οικονοµικές ανάγκες
αυτών των περιοχών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία έχουν
ολοένα και µεγαλύτερες ανάγκες οικονοµικής ενίσχυσης και
να προσαρµόσουν τους προϋπολογισµούς τους αναλόγως.
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ι)

Στο προσεχές σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση των
κοινωνικών, οικονοµικών και περιφερειακών συνεπειών της
αναδιάρθρωσης του τοµέα της αλιείας θα πρέπει να συµπεριληφθούν ειδικά µέτρα για την επίλυση των αναγκών των
εξαιρετικά αποµακρυσµένων περιφερειών, σύµφωνα µε το
άρθρο 299 της Συνθήκης.

κ)

Μολονότι επιδοκιµάζεται κατ' αρχήν το γεγονός ότι στο
µέλλον τα εναλλακτικά συστήµατα θα εξετάζονται σύµφωνα
µε την αρχή της σχετικής σταθερότητας, η ΕΤΠ σηµειώνει ότι
τα βασιζόµενα στην αγορά συστήµατα κατανοµής
ποσοστώσεων εµπεριέχουν κινδύνους, πράγµα που, εάν δεν
προβλεφθούν διασφαλίσεις, ενδέχεται να έχει αρνητικές
επιπτώσεις σε ορισµένες παράκτιες περιφέρειες. Κάθε εναλλακτική πρόταση θα πρέπει να εξετάζεται πολύ προσεκτικά.

λ)

Μολονότι η προτεινόµενη συγκρότηση Περιφερειακών Γνωµοδοτικών Συµβουλίων επιδοκιµάζεται κατ' αρχήν, οι αρµοδιότητές τους θα πρέπει να επεκταθούν προκειµένου να τους
δοθεί η δυνατότητα να καταρτίζουν και να υποβάλλουν
σχέδια διαχείρισης της αλιείας.

µ)

Η διάταξη που αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών
µελών ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το αν θα εξηγούν ή όχι
σε ποιο βαθµό αναγνώρισαν και έλαβαν υπόψη τις συστάσεις
ή την όποια έκθεση των Περιφερειακών Γνωµοδοτικών Συµβουλίων πρέπει να αντικατασταθεί µε υποχρεωτική απαίτηση.

ν)

Οι αλιευτικές συµφωνίες µε τρίτες χώρες θα πρέπει να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις επιδιώξεις των
αναπτυσσόµενων χωρών να αναπτύξουν την αλιεία τους.
Επίσης, θα πρέπει να χρηµατοδοτούνται από τους αλιείς της
Κοινότητας και όχι από τον προϋπολογισµό της ΕΕ.

ξ)

∆εδοµένου ότι ο έλεγχος της αλιείας αποτελεί ουσιώδες µέσο
για την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, είναι απαραίτητο να
ληφθούν κοινοτικά µέτρα ελέγχου της αλιείας, προκειµένου
να διαµορφωθεί µια βιώσιµη αλιευτική δραστηριότητα µε
βάση την διατήρηση και τη συνετή χρήση των αλιευτικών
πόρων.

ο)

Είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί ένα κοινοτικό δίκτυο
ελέγχου της αλιείας για να συντονίζει τις εργασίες των
διάφορων οργανισµών που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση
και τον έλεγχο του τοµέα της αλιείας.

π)

Είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων στο πλαίσιο της ΚΑΠ για
τη διαβίβαση των πληροφοριών σχετικά µε τις διάφορες
διαδικασίες ελέγχου στους αρµόδιους οργανισµούς που
συµµετέχουν στα προγράµµατα εποπτείας, καθώς και για τη
διάθεση επαρκών υλικών µέσων παρακολούθησης και ελέγχου των διαφόρων φάσεων της αλιευτικής δραστηριότητας,
από την αλίευση έως τη διάθεση στο εµπόριο.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για:
—

την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την “Έκθεση συγκριτικής
αξιολόγησης του Σχεδίου ∆ράσης eEurope”», και

—

την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών “eEurope 2005: Κοινωνία της
πληροφορίας για όλους”»
(2003/C 128/03)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης του
Σχεδίου ∆ράσης eEurope» (COM(2002) 62 τελικό) και «eEurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους»
(COM(2002) 263 τελικό)·
έχοντας υπόψη τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου και της 29ης Μαΐου 2002,
σύµφωνα µε το άρθρο 265 παράγραφος 1 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να ζητήσει
τη γνωµοδότηση της ΕΤΠ για αυτό το θέµα·
έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο της στις 6 Φεβρουαρίου 2002 να αναθέσει την
προετοιµασία αυτής της γνωµοδότησης στην επιτροπή «Πολιτισµός και Παιδεία»·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής µε θέµα «Κοινωνία
των πληροφοριών και περιφερειακή ανάπτυξη — Παρεµβάσεις του ΕΤΠΑ 2000/2006: κριτήρια για την
αξιολόγηση προγραµµάτων» (SEC(1999) 1217) (CdR 124/2000 fin) (1)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της µε θέµα «Βοήθεια στις ΜΜΕ για τη µετάβαση στην ψηφιακή εποχή»
(COM(2001) 136 τελικό) (CdR 198/2001 fin) (2)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για το «Σχέδιο δράσης eLearning — Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του
αύριο» (COM(2001) 172 τελικό) (CdR 212/2001 fin) ( 3)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της µε θέµα «Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών: Πρόταση ευρωπαϊκής
πολιτικής» (COM(2001) 298 τελικό) (CdR 257/2001 fin) (4)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της µε θέµα «eEurope 2002 (Ηλεκτρονική Ευρώπη 2002): Προσβασιµότητα
στις δηµόσιες ιστοθέσεις και στο περιεχόµενό τους» (COM(2001) 529 τελικό) (CdR 397/2001 fin) ( 5)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της σχετικά µε τα «Επακόλουθα µέτρα παρακολούθησης του πολυετούς
κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του ∆ιαδικτύου (Ίντερνετ)» και
µε την «Πρόταση απόφασης περί τροποποιήσεως της απόφασης αριθ. 276/1999/ΕΚ µε την οποία είχε εγκριθεί
το πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του ∆ιαδικτύου µέσω
της καταπολέµησης του παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα» (COM(2002) 152
τελικό) (CdR 140/2002 fin) (6)·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 136/2002 rev. 2) που υιοθέτησε η επιτροπή «Πολιτισµός και
Παιδεία» στις 28 Νοεµβρίου 2002 (εισηγητής: ο κ. Jyrki Myllyvirta, ∆ήµαρχος του Mikkeli, FIN/EPP)·
υιοθέτησε οµόφωνα, κατά τη 48η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2003 (συνεδρίαση
της 12ης Φεβρουαρίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

ΕΕ C 22 της 24.1.2001, σ. 32.
ΕΕ C 19 της 22.1.2002, σ. 14.
ΕΕ C 19 της 22.1.2002, σ. 26.
ΕΕ C 107 της 3.5.2002, σ. 89.
ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 24.
EE C 73 της 26.3.2003, σ. 34.
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Απόψεις και συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
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Σύγχρονα δίκτυα δηµόσιων υπηρεσιών
Η Επιτροπή των Περιφερειών

Αποτελέσµατα της συγκριτικής αξιολόγησης και κύρια σηµεία
του σχεδίου δράσης
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1.
εξακολουθεί να θεωρεί βασικό της στόχο τη δηµιουργία
µιας κοινωνικά και περιβαλλοντικά δίκαιης ευρωπαϊκής κοινωνίας
των πληροφοριών και την εξασφάλιση ότι η κοινωνία αυτή θα είναι
προσιτή σε όλους τους πολίτες, ώστε να αποτραπεί η δηµιουργία
νέων µορφών αποκλεισµού,
1.2.
εκτιµά ότι µε τη στήριξη του Σχεδίου ∆ράσης eEurope
2005 στον πρόδροµό του, το Σχέδιο ∆ράσης eEurope 2002, και
στα αποτελέσµατα που αποκοµίστηκαν από την παρακολούθηση
της προόδου του εξασφαλίζεται η συνέχεια της πολιτικής της ΕΕ
και προάγεται έτσι η ανάπτυξη των εργαλείων για την εφαρµογή
της,
1.3.
συµφωνεί µε τα πολιτικά συµπεράσµατα των συγκριτικών
αναλύσεων του Σχεδίου ∆ράσης eEurope 2002, αν και υπογραµµίζει επίσης ότι για τον σχεδιασµό µιας αποδοτικής πολιτικής είναι
σηµαντικό να αναγνωριστούν οι περιφερειακές διαφορές που
υπάρχουν στο εσωτερικό των κρατών µελών,
1.4.
επισηµαίνει ότι ο ρόλος και η ευθύνη των τοπικών και
περιφερειακών αρχών είναι καθοριστικής σηµασίας, όχι µόνο όσον
αφορά την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών, αλλά και
όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την δια βίου µάθηση (δεδοµένου ότι οι
ψηφιακές ικανότητες θεωρούνται ως νέο βασικό προσόν) και την
υγεία, την προαγωγή της ασφάλειας των πληροφοριών, την
ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πολιτιστικού και τουριστικού
περιεχοµένου, τη βελτίωση της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες και, φυσικά, την προαγωγή της διαλειτουργικότητας
των υπηρεσιών, τόσο στο εσωτερικό της δηµόσιας διοίκησης όσο
και µεταξύ των οργανισµών γενικότερα,
1.5.
καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρώπης να
αυξήσουν τη συµµετοχή τους στη διάδοση και την περαιτέρω
ανάπτυξη των ορθών πρακτικών, να εκµεταλλευθούν στο έπακρο
τις δυνατότητες των ΤΠΕ στις δραστηριότητές τους και, ιδιαίτερα,
να χρησιµοποιήσουν όλα τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους για
να προωθήσουν τη διαµόρφωση µιας δίκαιης ευρωπαϊκής κοινωνίας
των πληροφοριών που να καλύπτει όλες τις περιφέρειες και να
εξυπηρετεί όλους τους πολίτες,
1.6.
τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί ο σχεδιασµός της
ευρωπαϊκής πολιτικής της κοινωνίας των πληροφοριών µε πιο
εµπεριστατωµένες αναλύσεις των εξελίξεων των αγορών των
τεχνολογιών κατά τα επόµενα χρόνια, βασισµένες σε συγκεκριµένα
σενάρια,
1.7.
εκτιµά ότι υπήρξε ραγδαία πρόοδος στις υποψήφιες χώρες
τα τελευταία χρόνια και ότι, µετά τη διεύρυνση, οι προκλήσεις που
θέτει το Σχέδιο ∆ράσης θα είναι κοινές για τα σηµερινά και τα
µελλοντικά κράτη µέλη.

1.8.
επισηµαίνει ότι ο δεδηλωµένος στόχος του σχεδίου δράσης
να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα µεταξύ όλων των επιπέδων της
δηµόσιας διοίκησης σηµαίνει µεγαλύτερη διαφάνεια και φέρνει,
έτσι, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο κοντά στους πολίτες,
1.9.
πιστεύει ότι δεν είναι δυνατό να αναπτυχθούν ηλεκτρονικές
δηµόσιες υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών
χωρίς µια ευρεία συνεργασία που να περιλαµβάνει όλες τις
δηµόσιες και τις λοιπές υπηρεσίες σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο και να στοχεύει πραγµατικά στη δηµιουργία ενιαίων
κέντρων παροχής των δηµόσιων υπηρεσιών,
1.10.
επισηµαίνει ότι, εκτός από το ότι επιτρέπουν την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών, οι ΤΠΕ καθιστούν επίσης δυνατή τη
µείωση της γραφειοκρατίας στη δηµόσια διοίκηση, την αύξηση της
αποτελεσµατικότητάς της και την εξατοµίκευση των υπηρεσιών
που παρέχονται από τις παραδοσιακές πλατφόρµες και παρατηρεί
ότι τούτο δεν λαµβάνεται επαρκώς υπόψη στο σχέδιο δράσης,
1.11.
επισηµαίνει ότι κατά την διαχείριση των δικτύων δηµόσιων υπηρεσιών πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση των χρηστών
και να παρέχεται σε αυτούς προστιθέµενη αξία σε σύγκριση µε τις
παραδοσιακές υπηρεσίες. Επιπλέον η δηµόσια διοίκηση πρέπει να
παρέχει πληροφορίες για τα εµπόδια στη χρήση των δικτύων
δηµόσιων υπηρεσιών,
1.12.
σηµειώνει ότι, όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα της
συγκριτικής αξιολόγησης του eEurope 2002, έχει συντελεσθεί
ικανοποιητική πρόοδος στις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις
όσον αφορά τη σύνδεση των κρατικών κέντρων εξυπηρέτησης των
πελατών, των µονάδων υγειονοµικής περίθαλψης, των πολιτιστικών
ιδρυµάτων και των σχολείων µε ευρυζωνικά δίκτυα µέχρι το 2005,
όπως προτείνεται στο Σχέδιο ∆ράσης, αλλά προσθέτει ότι θα
χρειαστεί περαιτέρω αποφασιστική δράση σε όλα τα επίπεδα για
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος,
1.13.
προτείνει να χορηγηθούν επαρκείς πόροι από τα προγράµµατα της ΕΕ για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα διευκολύνουν την παροχή των διαλογικών δηµόσιων υπηρεσιών που
διατίθενται ήδη στο ∆ιαδίκτυο και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο µέλλον µέσω της ψηφιακής τηλεόρασης και των δικτύων
κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς,
1.14.
ζητά να δοθεί επίσης εξέχουσα θέση στις αυξανόµενες
δυνατότητες των πολιτών να συµµετέχουν στην ανάπτυξη διαλογικών δηµόσιων υπηρεσιών,
1.15.
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι παράλληλα µε τους
εθνικούς φορείς, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές φέρουν
µεγάλη ευθύνη για τη διασφάλιση της εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη µάθηση, καθώς προϋπόθεση
της επιτυχίας εν προκειµένω είναι οι στενές επαφές µε την οµάδαστόχο και σε πολλές χώρες η εκπαίδευση αποτελεί σηµαντικό
τµήµα της δραστηριότητας των τοπικών και περιφερειακών αρχών.
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να αναλάβουν την
ευθύνη για τη διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης των παιδιών και
των νέων στο ∆ιαδίκτυο, ώστε να αποτραπούν κίνδυνοι που
ενδέχεται να ζηµιώσουν τη διαδικασία κατάρτισης τους,

C 128/16

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.16.
τονίζει ότι για την ανάπτυξη υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών, δεν πρέπει να υπάρχουν
διακρίσεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, αλλά οι πολίτες
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και στους δύο µέσω των ίδιων
θυρίδων ή άλλων τεχνικών λύσεων όπως, παραδείγµατος χάριν, οι
έξυπνες κάρτες,
1.17.
υπογραµµίζει ότι, εκτός από τα σηµαντικά µέτρα που
εκθέτει η Επιτροπή, είναι απαραίτητο να προσαρµοστούν οι
εσωτερικές εργασίες των επιχειρήσεων και των δηµόσιων οργανισµών προς την αντιµετώπιση των προκλήσεων που θέτει η δια
βίου µάθηση,
1.18.
πιστεύει ότι εκτός από τις δεξιότητες ΤΠ, τόσο οι
δηµόσιες αρχές όσο και οι επιχειρήσεις, ιδίως στο διευθυντικό
επίπεδο, χρειάζονται περισσότερες ικανότητες αξιοποίησης του
δυναµικού των ΤΠΕ,
1.19.
φρονεί ότι καλύτερη επιλογή από µια ιδιαίτερη ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας, προκειµένου να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα και να µειωθεί ο συνολικός αριθµός καρτών, είναι
να αναπτυχθεί η λειτουργικότητα της ευρωπαϊκής κοινωνικής
ασφάλισης κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µπορεί να ενσωµατωθεί
εύκολα στις υφιστάµενες έξυπνες κάρτες,
1.20.
επικροτεί τα σχέδια για την παροχή υγειονοµικών υπηρεσιών στους πολίτες µέσω του ∆ιαδικτύου και θεωρεί σηµαντικό,
στο πλαίσιο αυτό, να επικεντρώσει η Επιτροπή την προσοχή της,
σε πρώτο στάδιο, στην υποστήριξη των πρωτοβουλιών των
σηµερινών παρόχων υπηρεσιών σ' αυτόν τον τοµέα — οι οποίοι
ανήκουν συνήθως στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο —
µε τη µορφή ανταλλαγής εµπειριών, ενίσχυσης, διάδοσης των
βέλτιστων πρακτικών και συγκριτικής αξιολόγησης,
1.21.
έχει ενδοιασµούς όσον αφορά ένα κοινό ευρωπαϊκό
σύστηµα αναγνώρισης της ταυτότητας των ασθενών, εν µέρει για
λόγους ασφαλείας, και πιστεύει ότι η απαραίτητη διαλειτουργικότητα µπορεί να επιτευχθεί και µε τη χρήση υφιστάµενων εθνικών,
περιφερειακών και τοπικών λύσεων.
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Ασφαλής υποδοµή πληροφοριών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.24.
σηµειώνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, λόγω
του ευρέος φάσµατος των διοικητικών τους καθηκόντων, µπορούν
να διαδραµατίσουν καίριο ρόλο, όχι µόνο στην εφαρµογή ορθών
πρακτικών ασφάλειας των πληροφοριών, αλλά και στην ανάπτυξή
τους και ότι προϋπόθεση της καλής ασφάλειας στις ηλεκτρονικές
δηµόσιες υπηρεσίες είναι η εφαρµογή συµβατών µεθόδων σε όλα
τα επίπεδα διακυβέρνησης,
1.25.
επιθυµεί να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των
δραστηριοτήτων υποστήριξης της υιοθέτησης υποδειγµάτων ορθής
πρακτικής στο πεδίο της ασφάλειας και, ιδιαίτερα, των υπηρεσιών
συµβουλών και προειδοποιήσεων ασφαλείας που έχουν ανάγκη οι
πολίτες, οι µικρές επιχειρήσεις και τα κρατικά κέντρα εξυπηρέτησης
πελατών,
1.26.
ζητεί από τις τράπεζες και τους χρηµατοοικονοµικούς
οργανισµούς να καταστήσουν ασφαλέστερες τις πιστωτικές κάρτες
καθώς και τις υπόλοιπες µεθόδους ηλεκτρονικών πληρωµών,
δεδοµένου ότι οι πολίτες δεν θα αποδεχθούν το ηλεκτρονικό
εµπόριο εάν δεν υπάρχει η εγγύηση υψηλού επιπέδου ασφαλείας.
1.27.
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι δεν πρέπει να
δοθεί υπερβολική σηµασία στην αναγνώριση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών, αλλά αυτές που σήµερα πραγµατοποιούνται µέσω
τηλεφώνου να µπορούν να γίνονται και στο µέλλον χωρίς
ηλεκτρονικές υπογραφές,
1.28.
φρονεί ότι η Επιτροπή πρέπει να επενδύσει περισσότερο
σε τεχνικές που θα αποτρέπουν τη χρήση του βλαβερού περιεχοµένου του ∆ιαδικτύου, ιδίως σε υπολογιστές που κύριοι χρήστες
τους είναι νέοι και παιδιά.

Ευρυζωνική τεχνολογία
Η Επιτροπή των Περιφερειών

∆υναµικό περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.22.
ελπίζει ότι οι στενές σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των
τοπικών και περιφερειακών αρχών και των ΜΜΕ στις περιφέρειές
τους θα πρέπει να αξιοποιηθούν περισσότερο από ό,τι συµβαίνει
σήµερα στα ευρωπαϊκά έργα ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου,
1.23.
συνιστά να εναρµονίσει η Επιτροπή τις διαδικασίες
που εφαρµόζονται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, στις ηλεκτρονικές
δηµόσιες υπηρεσίες και στα έργα ανάπτυξής τους, ιδίως µε µέτρα
για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της εµπιστοσύνης µεταξύ των
µερών.

1.29.
συµφωνεί µε την άποψη που διατυπώνει η Επιτροπή και
στις δύο ανακοινώσεις της ότι οι δυνάµεις της αγοράς δεν
οδήγησαν στην παροχή ευρυζωνικής τεχνολογίας στον προσδοκώµενο βαθµό σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης και εκφράζει
την έντονη ανησυχία της ότι αυτό ενδέχεται να αποτελέσει σοβαρό
εµπόδιο για την επίτευξη των στόχων διότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει
ενδεχόµενο παροχής καλωδιακής ευρυζωνικής τεχνολογίας σε
αραιοκατοικηµένες και εξαιρετικά αποµακρυσµένες περιοχές της
Ένωσης,
1.30.
επισηµαίνει ότι για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας απαιτείται η εκµετάλλευση όλου του γνωστικού
δυναµικού της Ευρώπης, κάτι που µπορεί να γίνει µόνο αν οι
πολίτες, οι επιχειρήσεις και ο δηµόσιος τοµέας σε όλες τις
περιφέρειες της Ευρώπης έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους,
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1.31.
καλεί την Επιτροπή να εµβαθύνει την ανάλυση των
πολιτικών επιλογών για τις ευρυζωνικές τεχνολογίες και των
εµποδίων στη χρήση τους, όπως υπόσχεται στο Σχέδιο ∆ράσης,
αφού όχι µόνο τα κράτη µέλη, αλλά και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες για να καταρτίσουν
τις δικές τους στρατηγικές,

1.32.
θεωρεί ότι η ψηφιακή, ιδιαίτερα, τηλεόραση θα δώσει σε
νέες οµάδες πολιτών τη δυνατότητα ενεργού αξιοποίησης των
δικτύων πληροφόρησης,

1.33.
υπογραµµίζει ότι η ψηφιακή τηλεόραση και τα δίκτυα
κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς δεν θα λύσουν από µόνα τους
το πρόβληµα της διαθεσιµότητας διαλογικών υπηρεσιών στις
αποµακρυσµένες περιοχές, επειδή οι τεχνολογίες αυτές, για να
λειτουργήσουν, χρειάζονται τις ίδιες επενδύσεις σε υποδοµές µε
τις άλλες τεχνολογίες,

1.34.
υπογραµµίζει ότι το ενιαίο τεχνικό πρότυπο ΜΗΡ
(Multimedia Home Platform) µπορεί να συµβάλει σηµαντικά
στην εισαγωγή και την ανάπτυξη της ψηφιακής τηλεόρασης στην
Ευρώπη,

1.35.
προτείνει να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες για υπηρεσίες ασύρµατης πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο κατά τη λήψη αποφάσεων για τη χρήση του ραδιοφάσµατος, ιδιαίτερα για την αξιοποίηση της τεχνολογίας Ασύρµατων Τοπικών ∆ικτύων (WLAN)
στις αραιοκατοικηµένες περιοχές και τους µικρούς οικισµούς,

1.36.
επισηµαίνει ότι οι αποφάσεις για την τοποθεσία των
πυλώνων και άλλων απαραίτητων επενδύσεων σε υποδοµές ευρυζωνικής τεχνολογίας λαµβάνονται καλύτερα κατόπιν διαπραγµατεύσεων µεταξύ της δηµόσιας διοίκησης και των τοπικών επιχειρήσεων,
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Η Επιτροπή των Περιφερειών

1.40.
προτείνει να αναγνωρίζεται ο σηµαντικός ρόλος που
διαδραµατίζει το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο στην υλοποίηση των στόχων του Σχεδίου ∆ράσης και στην οικοδόµηση της
ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας κατά τη διοργάνωση
διασκέψεων και σεµιναρίων, καθώς και σε σχέση µε άλλα µέτρα
προαγωγής της διάδοσης των ορθών πρακτικών,

1.41.
ελπίζει να αυξηθεί η διαφάνεια των προγραµµάτων της
ΕΕ και να θεσπιστούν διαδικασίες για τη διάδοση των πληροφοριών
σχετικά µε θετικές εµπειρίες, ανεξαρτήτως των χρηµατοδοτικών
µέσων που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή αυτών των
προγραµµάτων,

1.42.
σηµειώνει ότι η καλή έµπρακτη συνεργασία που υπάρχει
ήδη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο µεταξύ των κρατών µελών
και των υποψήφιων χωρών παρέχει ένα µέσο για την προαγωγή
των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου ∆ράσης eEurope και την
αύξηση της ανταλλαγής εµπειριών,

1.43.
εκτιµά ότι η πρόταση να µεταφραστούν οι ορθές πρακτικές σε υποδείγµατα βασισµένα, για παράδειγµα, σε λογισµικό
ανοιχτής πηγής θα διευκολύνει την ευρύτερη διάδοση αυτών των
πρακτικών, ιδίως στις µικρότερες οργανώσεις.

Συγκριτική αξιολόγηση

Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.37.
κάνει έκκληση για ρεαλιστικά σχέδια για τον τερµατισµό
των αναλογικών τηλεοπτικών εκποµπών και ζητά, όσον αφορά τη
µετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία, να ληφθούν µέτρα για
την εξασφάλιση της συνέχειας των περιφερειακών και τοπικών
τηλεοπτικών εταιρειών, που είναι ιδιαίτερα σηµαντικές από την
άποψη του τοπικού πολιτισµού και άλλου τοπικού περιεχοµένου,

1.38.
υπογραµµίζει ότι η ευθύνη των κρατών µελών πρέπει να
επεκταθεί στον εκσυγχρονισµό των δικτύων σε όλες τις περιφέρειες,
για παράδειγµα µε τη χορήγηση ειδικών χρηµατοδοτήσεων, τον
καθορισµό προϋποθέσεων αδειοδότησης ή µε ελέγχους των
υφιστάµενων εταιρειών που έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά,

1.39.
κάνει έκκληση για ευελιξία στα εθνικά και τα κοινοτικά
προγράµµατα που θα καταρτιστούν βάσει του σχεδίου δράσης,
ιδίως στον τοµέα των ευρυζωνικών δικτύων, ούτως ώστε να
µπορέσουν να ενσωµατωθούν επιτυχώς στις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές ανάπτυξης.

1.44.
πιστεύει ότι θα µπορούσαν να ληφθούν ουσιώδεις νέες
πληροφορίες σχετικά µε τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, αν διευρυνόταν η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών έτσι ώστε να περιλαµβάνει και τη µέτρηση της ικανότητας των δηµόσιων διοικήσεων να εκµεταλλεύονται τις ΤΠΕ για
τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών και των διαρθρώσεών τους,

1.45.
ελπίζει ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατό για να µπορέσουν οι
υποψήφιες χώρες να συµµετάσχουν στην εφαρµογή του eEurope
πριν από την ένταξή τους και σηµειώνει ότι αυτό σηµαίνει,
τουλάχιστον, συµπερίληψή τους στις συγκριτικές αξιολογήσεις,

1.46.
φρονεί ότι οι νέοι περιφερειακοί δείκτες που προτείνει η
Επιτροπή παρέχουν µια ενδιαφέρουσα δυνατότητα σύγκρισης της
προόδου στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και θα συντελέσουν στην
επικέντρωση των προτεραιοτήτων στις περιφερειακές στρατηγικές.
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Μηχανισµός συντονισµού για πολιτικές της κοινωνίας της πληροφορίας

αναπτυξιακές στρατηγικές, που έχει αποκτηθεί µέσω της υλοποίησης των προγραµµάτων των διαρθρωτικών ταµείων.

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Χρηµατοδότηση

1.47.
επικαλούµενη τον κεντρικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης, προτείνει να
είναι η καλή γνώση των τοπικών και περιφερειακών συνθηκών και
αναγκών παράγοντας που θα καθορίσει τη σύνθεση της µελλοντικής συντονιστικής επιτροπής του eEurope,
1.48.
θεωρεί σηµαντικό να εκπροσωπείται στη µελλοντική
συντονιστική επιτροπή του eEurope η εµπειρογνωµοσύνη σε σχέση
µε τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και τις περιφερειακές

Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.49.
προτείνει να αφιερωθεί επαρκές ποσοστό των χρηµατοδοτικών πόρων που διατίθενται µέσω του Σχεδίου ∆ράσης στην
ανάπτυξη κατάλληλων αγαθών και υπηρεσιών στις περιφέρειες
και κοινότητες όπου, λόγω απόστασης και κοινωνικής δοµής,
επικρατούν εξαιρετικές συνθήκες, καθώς οι περιφέρειες αυτές
έχουν δικές τους, ιδιαίτερες ανάγκες και οι ευνοϊκές εξελίξεις σε
όλα τα µέρη της ΕΕ αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη των
γενικών οικονοµικών και κοινωνικών στόχων του Σχεδίου ∆ράσης.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την «Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά
µε την έγκριση πολυετούς προγράµµατος (2003-2005) για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης
eEurope, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών
(MODINIS)»
(2003/C 128/04)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση πολυετούς προγράµµατος
(2003-2005) για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη
βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (MODINIS) (COM(2002) 425 τελικό — 2002/0187
(CNS)),
έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής από 26 Ιουλίου 2002 να ζητήσει τη γνώµη της βάσει του
άρθρου 265 της ΣΕΚ,
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της από 14 Μαΐου 2002 για την ανάθεση στην Επιτροπή
«Πολιτισµός και Παιδεία» του έργου της κατάρτισης γνωµοδότησης για το θέµα,
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της µε θέµα «Κοινωνία των πληροφοριών και περιφερειακή ανάπτυξη —
παρεµβάσεις του ΕΓΤΠΕ 2002-2006: κριτήρια για την αξιολόγηση του προγράµµατος». Εισηγητής: ο κ. Togel
(CdR 124/2000 fin) ( 1),
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την ασφάλεια των δικτύων
πληροφοριών — Πρόταση για µια ευρωπαϊκή πολιτική στάση. Εισηγήτρια: η κα Barrero-Florez (CdR 257/
2001 fin) ( 2),
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για τα «Επακόλουθα µέτρα παρακολούθησης του προγράµµατος δράσης
για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του ∆ιαδικτύου και την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως της απόφασης αριθ. 276/1999/ΕΚ µε την οποία είχε
εγκριθεί το πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του ∆ιαδικτύου
µέσω της καταπολέµησης του παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα». Εισηγητής: ο
κ. Luigi Sergio Ricca (CdR 140/2002 fin) (3),
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης, που υιοθετήθηκε στις 28 Νοεµβρίου 2002 από την επιτροπή
«Πολιτισµός και Παιδεία» (CdR 252/2002 rev. 2) (εισηγητής: ο κ. Dieter Schiffmann, Μέλος του Κοινοβουλίου
του κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου (Γ/ΕΣΚ))
υιοθέτησε οµόφωνα, κατά την 48η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2003 (συνεδρίαση
της 12ης Φεβρουαρίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών,
1.1.
επιβεβαιώνει την πεποίθησή της για την αναγκαιότητα της
εκτέλεσης του σχεδίου δράσης eEurope 2005, υπογραµµίζει την
εξαιρετική σηµασία της προτεραιότητας για ηλεκτρονικές δηµόσιες
υπηρεσίες, ηλεκτρονική µάθηση, υγειονοµική φροντίδα άµεσης
επικοινωνίας και ηλεκτρονικές εµπορικές δραστηριότητες, καθώς
και για την ασφάλεια της υποδοµής των πληροφοριών και για την
περαιτέρω ανάπτυξη του ευρυζωνικού εφοδιασµού και συνιστά
ιδιαίτερα την εκτέλεση ενός προγράµµατος για την υποστήριξη
της µεταφοράς και του ελέγχου της επίτευξης των στόχων του
σχεδίου δράσης,
( 1) ΕΕ C 22 της 24.1.2001, σ. 32.
( 2) ΕΕ C 107 της 3.5.2002, σ. 89.
( 3) ΕΕ C 73 της 26.3.2003, σ. 34.

1.2.
επιβεβαιώνει την εκφρασθείσα στη γνωµοδότηση για την
κοινωνία των πληροφοριών και την περιφερειακή ανάπτυξη (4)
πεποίθησή της ότι είναι, κατά κύριο λόγο, οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη που σχεδιάζουν επί
τόπου, παρακολουθούν, διασφαλίζουν και χρηµατοδοτούν τη
συγκεκριµένη εργασία µεταφοράς της νοµοθεσίας για την κοινωνία
των πληροφοριών, για παράδειγµα µέσω της ανάπτυξης σχετικών
περιφερειακών πρωτοβουλιών,
1.3.
ως εκ τούτου και ενόψει της σηµασίας αυτών των
καθηκόντων, τάσσεται υπέρ της µεγαλύτερης ενσωµάτωσης του
περιφερειακού και τοπικού επιπέδου στη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του eEurope, καθώς αυτό προβλέπει και το
πρόγραµµα,

(4 ) CdR 124/2000 fin.
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1.4.
συµµερίζεται την εκτίµηση ότι η πρόοδος της µεταφοράς
του eEurope, κυρίως ενόψει της προώθησης των υπηρεσιών, των
εφαρµογών και των περιεχοµένων, τόσο στον τοµέα της περαιτέρω
ανάπτυξης της ευρυζωνικής υποδοµής όσο και της λήψης υπόψη
των θεµάτων ασφάλειας, πρέπει να είναι συγκρίσιµη και για να
γίνει αυτή η σύγκριση πρέπει να εξευρεθεί σχετική διαδικασία,
1.5.
γι' αυτό, υπογραµµίζει την ανάγκη πρόβλεψης ενός
µηχανισµού παρακολούθησης και ανταλλαγής ορθών πρακτικών,
ο οποίος να επιτρέπει στα κράτη µέλη να συγκρίνουν τις επιδόσεις
τους, και υποστηρίζει ότι, για το λόγο αυτό, πρέπει να προβλεφθεί
στον εν λόγω µηχανισµό έντονη τοπική και περιφερειακή συµµετοχή, επειδή η επιτυχής µεταφορά στο τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την επιτυχία του
eEurope,
1.6.
επισηµαίνει ιδιαίτερα τη σηµασία της συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων (διαδικασία benchmarking) για την εποπτεία
και την προώθηση της προόδου της µεταφοράς και της σύγκρισης
των εθνικών διαδικασιών,
1.7.
είναι της άποψης ότι πρέπει να προβλεφθεί και µία
διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης των στόχων του eEurope, µε
την εφαρµογή ενιαίας µεθόδου για όλα τα κράτη µέλη, η οποία να
βασίζεται σε ενηµερωµένα δεδοµένα και να χρησιµοποιεί τα
υφιστάµενα δεδοµένα των κρατών µελών, και συνηγορεί υπέρ της
συγκριτικής χρήσης επιδόσεων και από τις ΗΠΑ, προκειµένου να
υπάρξει βελτιωµένη αξιολόγηση,
1.8.
είναι της άποψης ότι, πέραν των πρωτοβουλιών κάθε
κράτους, πρέπει να συµπεριληφθούν στη συγκριτική αξιολόγηση
των επιδόσεων και οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο του eEurope,
1.9.
υπογραµµίζει την ανάγκη υποστήριξης των µέτρων των
κρατών µελών στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του προγράµµατος
eEurope, µέσω της σύγκρισης των επιδόσεων και της διάδοσης
ορθών πρακτικών και υποστηρίζει την ένταξη στα εν λόγω µέτρα
του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου,
1.10.
θεωρεί ότι απουσιάζει από το πρόγραµµα η έννοια του
περιορισµού των περιφερειακών διαφορών κατά την υλοποίηση
της κοινωνίας των πληροφοριών και έχει την πεποίθηση ότι κυρίως
η διάδοση ορθών πρακτικών µεταξύ των περιφερειών µπορεί να
είναι ευεργετική για τις περιφέρειες που παρουσιάζουν καθυστέρηση ή βιοµηχανική παρακµή,
1.11.
υπογραµµίζει ότι η συλλογή και ανάλυση δεδοµένων µε
την απαραίτητη συνεκτίµηση του περιφερειακού επιπέδου πρέπει
να συµπεριλαµβάνει και περιφερειακούς δείκτες,
1.12.
θεωρεί σκόπιµη τη συµµετοχή των κρατών µελών στη
χρηµατοδότηση κοινοτικών σχεδίων για την ανάπτυξη τοπικών
ευρυζωνικών υποδοµών και, γι' αυτό, ζητεί την υποστήριξη εκ
µέρους της Επιτροπής, από την άποψη αυτή, των τοπικών και
περιφερειακών ανταλλαγών εµπειριών για τη διάδοση ορθών
πρακτικών,
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1.13.
επισηµαίνει µε έµφαση τη θετική αξιολόγηση της ανάγκης
για εκτεταµένο εφοδιασµό µε ευρυζωνικές συνδέσεις και συµµερίζεται την εκτίµηση ότι η ευρεία διαθεσιµότητα ευρυζωνικών
τερµατικών θα έχει θετικές συνέπειες για τις οικονοµικές
δραστηριότητες και ότι το eEurope πρέπει να προωθήσει ιδιαίτερα
το στόχο του εφοδιασµού µε ευρυζωνικούς τερµατικούς των
δηµόσιων υπηρεσιών, των σχολείων και των υπηρεσιών δηµόσιας
υγείας,
1.14.
υπογραµµίζει την ιδιαίτερη σηµασία της ασφάλειας
δικτύων και πληροφοριών για την οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη, καθώς και τη σηµασία της διαφύλαξης της ασφάλειας
δικτύων και πληροφοριών και επισύρει την ιδιαίτερη προσοχή,
εν προκειµένω, στα συµπεράσµατα που περιλαµβάνονται στη
γνωµοδότησή της για την Ανακοίνωση — Ασφάλεια δικτύων
και πληροφοριών. Πρόταση Ευρωπαϊκής Πολιτικής (1) και τη
γνωµοδότησή της σχετικά µε την Ανακοίνωση για τα επακόλουθα
µέτρα παρακολούθησης του προγράµµατος δράσης για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του ∆ιαδικτύου (Ίντερνετ) και την
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί τροποποιήσεως της απόφασης αριθ.
276/1999/ΕΚ µε την οποία είχε εγκριθεί το πολυετές κοινοτικό
πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης
του ∆ιαδικτύου (Ίντερνετ) µέσω της καταπολέµησης του παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα ( 2),
1.15.
επισηµαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη υποστήριξης των εθνικών µέτρων για βελτιωµένη ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών,
1.16.
παράλληλα, υπογραµµίζει την ευθύνη των τοπικών και
περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη πολιτικών µέτρων στον
τοµέα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών,
1.17.
υποστηρίζει, βάσει αυτών, ότι πρέπει να αποτελεί, επίσης,
στόχο του προγράµµατος η βελτίωση των περιφερειακών και
τοπικών µέτρων για τη ενίσχυση της ασφάλειας δικτύων και
πληροφοριών και η προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης των
ευρυζωνικών δικτύων,
1.18.
επισηµαίνει ότι για την ενίσχυση της ασφάλειας δικτύων
και πληροφοριών πρέπει να υποστηριχθούν τα µέτρα ευαισθητοποίησης και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
1.19.
υπογραµµίζει την ανάγκη ανάλυσης των οικονοµικών και
κοινωνικών συνεπειών της κοινωνίας των πληροφοριών και ζητεί,
εν προκειµένω, τη διερεύνηση των οικονοµικών και κοινωνικών
συνεπειών της κοινωνίας των πληροφοριών και από την άποψη των
περιφερειακών και τοπικών εξελίξεων,
1.20.
κατά συνέπεια, υποστηρίζει ότι στην προβλεπόµενη
επιτροπή που θα επικουρεί τη Επιτροπή στην εκτέλεση του
προγράµµατος και το συντονισµό του µε άλλα κοινοτικά προγράµµατα πρέπει να συµµετέχει ως µέλος και εκπρόσωπος του τοπικού
και περιφερειακού επιπέδου,
(1 ) CdR 257/2001 fin.
(2 ) CdR 140/2002 fin.
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1.21.
διερωτάται κατά πόσο επαρκούν τα προβλεπόµενα για
την εκτέλεση του προγράµµατος δηµοσιονοµικά µέσα και είναι της
άποψης ότι αυτά πρέπει να ελεγχθούν µε βάση τις υπάρχουσες
εµπειρίες και, επιπλέον, ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το θέµα
της συµπερίληψης των υποψήφιων χωρών,
1.22.
γι' αυτό, συνηγορεί συνολικά υπέρ της επέκτασης των εν
λόγω µέτρων στις υποψήφιες χώρες, επειδή τούτο θα έχει σε όλους
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τους τοµείς µεγάλη σηµασία για την προετοιµασία των υποψήφιων
χωρών να φθάσουν το επίπεδο της ΕΕ,
1.23.
υποστηρίζει ότι η προβλεπόµενη για το τέλος του
προγράµµατος έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του προγράµµατος θα πρέπει να υποβληθεί και στην Επιτροπή των
Περιφερειών.

2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Σύσταση 1
Αιτιολογική σκέψη 8
Πρόταση της Επιτροπής

Τροποποίηση της ΕΤΠ

(8)
Υφίσταται ανάγκη καθιέρωσης µηχανισµού παρακολούθησης και ανταλλαγής εµπειριών, που θα παρέχει στα
κράτη µέλη τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να αναλύουν
τις επιδόσεις της, καθώς και να παρακολουθούν την πρόοδο
τους σε σχέση µε το σχέδιο δράσης eEurope. Ο µηχανισµός
αυτός θα παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να
εκµεταλλεύονται καλύτερα το οικονοµικό και βιοµηχανικό
δυναµικό της τεχνολογικής ανάπτυξης, ιδίως στο πεδίο της
κοινωνίας της πληροφορίας.

(8)
Υφίσταται ανάγκη καθιέρωσης µηχανισµού παρακολούθησης και ανταλλαγής εµπειριών, που θα παρέχει στα
κράτη µέλη και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές τη
δυνατότητα να συγκρίνουν και να αναλύουν τις επιδόσεις
της, καθώς και να παρακολουθούν την πρόοδο τους σε
σχέση µε το σχέδιο δράσης eEurope. Ο µηχανισµός αυτός
θα παρέχει στα κράτη µέλη και στις τοπικές και περιφερειακές
αρχές τη δυνατότητα να εκµεταλλεύονται καλύτερα το
οικονοµικό και βιοµηχανικό δυναµικό της τεχνολογικής
ανάπτυξης, ιδίως στο πεδίο της κοινωνίας της πληροφορίας.

Αιτιολογία

Ένας παρόµοιος µηχανισµός συνεκτιµά την περιφερειακή και τοπική πτυχή. Η επιτυχία του σχεδίου δράσης εξαρτάται από
την σύντονη εφαρµογή των µέτρων σε περιφερειακή και τοπική κλίµακα.

Σύσταση 2
Αιτιολογική σκέψη 9
Πρόταση της Επιτροπής

Τροποποίηση της ΕΤΠ

(9)
Η συγκριτική αξιολόγηση επιτρέπει στα κράτη µέλη
να διαπιστώνουν κατά πόσο οι εθνικές πρωτοβουλίες που
έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης eEurope
παράγουν αποτελέσµατα συγκρίσιµα µε αυτά των άλλων
κρατών µελών, καθώς καιεάν αξιοποιούν πλήρως το δυναµικό των τεχνολογιών.

(9)
Η συγκριτική αξιολόγηση επιτρέπει στα κράτη µέλη
και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να διαπιστώνουν
κατά πόσο οι εθνικές πρωτοβουλίες και οι πρωτοβουλίες
των περιφερειακών και τοπικών αρχών που έχουν αναλάβει
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης eEurope παράγουν αποτελέσµατα συγκρίσιµα µε αυτά των άλλων κρατών µελών,
καθώς και εάν αξιοποιούν πλήρως το δυναµικό των τεχνολογιών.
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Αιτιολογία
Τούτο λαµβάνει υπόψη τη σηµασία που έχουν οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές για την εφαρµογή του προγράµµατος.

Σύσταση 3
Αιτιολογική σκέψη 10, πρώτη πρόταση
Πρόταση της Επιτροπής

Τροποποίηση της ΕΤΠ

Η δράση των κρατών µελών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης
eEurope µπορεί να υποστηριχτεί περαιτέρω µε την διάδοση
ορθής πρακτικής.

Η δράση των κρατών µελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης eEurope µπορεί
να υποστηριχτεί περαιτέρω µε την διάδοση ορθής πρακτικής.

Αιτιολογία
Ακριβώς τα µέτρα της τοπικής και περιφερειακής κλίµακας επιβάλλεται να υποστηριχθούν µε τον τρόπο αυτό.

Σύσταση 4
Αιτιολογική σκέψη 12, δεύτερη πρόταση
Πρόταση της Επιτροπής

Τροποποίηση της ΕΤΠ

Ο σύνθετος χαρακτήρας της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών συνεπάγεται ότι, κατά την εκπόνηση µέτρων
πολιτικής στο εν λόγω πεδίο, οι τοπικές, εθνικές και, κατά
περίπτωση, ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να συνεκτιµήσουν
µια σειρά πολιτικών, οικονοµικών, οργανωτικών και τεχνικών
πτυχών και να έχουν επίγνωση του αποκεντροποιηµένου και
παγκόσµιου χαρακτήρα των επικοινωνιακών δικτύων.

Ο σύνθετος χαρακτήρας της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών συνεπάγεται ότι, κατά την εκπόνηση µέτρων
πολιτικής στο εν λόγω πεδίο, οι τοπικές, περιφερειακές,
εθνικές και, κατά περίπτωση, ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να
συνεκτιµήσουν µια σειρά πολιτικών, οικονοµικών, οργανωτικών και τεχνικών πτυχών και να έχουν επίγνωση του
αποκεντροποιηµένου και παγκόσµιου χαρακτήρα των επικοινωνιακών δικτύων.

Αιτιολογία
Οι αρχές των περιφερειών επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη αναλόγως.

Σύσταση 5
Αιτιολογική σκέψη 13, δεύτερη πρόταση
Πρόταση της Επιτροπής

Τροποποίηση της ΕΤΠ

Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι δράσεις ευαισθητοποίησης
των κρατών µελών που αποσκοπούν στην αύξηση της
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, ιδίως µε τη διοργάνωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της συλλογής δεδοµένων, της
ανάλυσης και της διάδοσης ορθής πρακτικής για την
αποτελεσµατική απάντηση σε υφιστάµενες και ανακύπτουσες
απειλές για την ασφάλεια.

Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι δράσεις ευαισθητοποίησης
των κρατών µελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών
που αποσκοπούν στην αύξηση της ασφάλειας δικτύων
και πληροφοριών, ιδίως µε τη διοργάνωση, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, της συλλογής δεδοµένων, της ανάλυσης και της
διάδοσης ορθής πρακτικής για την αποτελεσµατική
απάντηση σε υφιστάµενες και ανακύπτουσες απειλές για την
ασφάλεια.
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Αιτιολογία
Η αναγκαία υποστήριξη των µέτρων ευαισθητοποίησης επιβάλλεται να αφορά και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Σύσταση 6
Άρθρο 1 (γ)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροποποίηση της ΕΤΠ

η ανάλυση των οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών
της κοινωνίας της πληροφορίας για την επεξεργασία των
ενδεδειγµένων απαντήσεων ως προς την ακολουθητέα πολιτική ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή

η ανάλυση των οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών
της κοινωνίας της πληροφορίας για την επεξεργασία των
περιφερειακών και τοπικών εξελίξεων και ενδεδειγµένων
απαντήσεων ως προς την ακολουθητέα πολιτική ιδιαίτερα
όσον αφορά τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και τη
συνοχή

Αιτιολογία
Οι αντίκτυποι από την κοινωνία των πληροφοριών καθίστανται σαφείς κατά τη σύγκριση των περιφερειών και των τοπικών
εξελίξεων.

Σύσταση 7
Άρθρο 1 δ)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροποποίηση της ΕΤΠ

την ενίσχυση εθνικών και ευρωπαϊκών προσπαθειών για τη
βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών και την
περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

την ενίσχυση εθνικών, περιφερειακών, τοπικών και ευρωπαϊκών προσπαθειών για τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και
πληροφοριών και την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών
υπηρεσιών.

Αιτιολογία
Τα µέτρα στην περιφερειακή και τοπική κλίµακα αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία.

Σύσταση 8
Άρθρο 1, 4η Πρόταση
Πρόταση της Επιτροπής

Τροποποίηση της ΕΤΠ

Το πρόγραµµα θα παράσχει επίσης κοινό πλαίσιο εργασίας
για συµπληρωµατική αλληλεπίδραση µεταξύ εργασιών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και εργασιών σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.

Το πρόγραµµα θα παράσχει επίσης κοινό πλαίσιο εργασίας
για συµπληρωµατική αλληλεπίδραση µεταξύ εργασιών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και εργασιών σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο. Το πρόγραµµα θα συµπεριλάβει και τις
υποψήφιες χώρες.
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Αιτιολογία
Ο συνολικός τοµέας της κοινωνίας των πληροφοριών αποκτά υψηλή σηµασία για την προετοιµασία της φάσης προσχώρησης
στην ΕΕ. Συνεπώς οι υπό προσχώρηση χώρες επιβάλλεται να συµπεριληφθούν εγκαίρως.

Σύσταση 9
Άρθρο 2 α)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροποποίηση της ΕΤΠ

συλλογή και ανάλυση δεδοµένων στη βάση νέας οµάδας
δεικτών αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένων περιφερειακών
δεικτών όπου κρίνεται κατάλληλο. Ειδική προσοχή πρόκειται
να δοθεί στα στοιχεία που συνδέονται µε στόχους του
σχεδίου δράσης eEurope 2005

συλλογή και ανάλυση δεδοµένων στη βάση νέας οµάδας
δεικτών αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένων περιφερειακών
δεικτών όπου κρίνεται κατάλληλο. Ειδική προσοχή πρόκειται
να δοθεί στα στοιχεία που συνδέονται µε στόχους του
σχεδίου δράσης eEurope 2005. Η συλλογή και η ανάλυση
των δεδοµένων θα συµπεριλάβει και τις υποψήφιες χώρες.

Αιτιολογία
Η σηµασία της κοινωνίας πληροφοριών για τις υπό προσχώρηση χώρες απαιτεί όπως τα κράτη συµπεριληφθούν εγκαίρως
στη σχετική διεργασία.

Σύσταση 10
Άρθρο 6, 1
Πρόταση της Επιτροπής

Τροποποίηση της ΕΤΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή αποτελούµενη από αντιπροσώπους των κρατών µελών και στην
οποία προεδρεύει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή αποτελούµενη από αντιπροσώπους των κρατών µελών και των
τοπικών και περιφερειακών αρχές και στην οποία προεδρεύει
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αιτιολογία
Λαµβάνεται υπόψη η σηµασία των τοπικών και περιφερειακών δράσεων για την επιτυχή εφαρµογή του προγράµµατος.

Σύσταση 11
Άρθρο 7, 4
Πρόταση της Επιτροπής

Τροποποίηση της ΕΤΠ

Στο τέλος του προγράµµατος, η Επιτροπή υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Στο τέλος του προγράµµατος, η Επιτροπή υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Επιτροπή των
Περιφερειών και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσµάτων που προέκυψαν
από τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.
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Αιτιολογία
Ενόψει της σηµασίας της περιφερειακής και τοπικής κλίµακας η ΟΚΕ είναι απαραίτητο να συµµετάσχει στη φάση αυτή για
την επιτυχή εφαρµογή του προγράµµατος.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE

Έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά µε την «Κοινοτική ∆ράση για τις ορεινές περιοχές»
(2003/C 128/05)
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Γενικό πλαίσιο
Ορισµός των ορεινών περιοχών

Πολυάριθµοι είναι επί του παρόντος οι ορισµοί των ορεινών
περιοχών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος ο οποίος να τυγχάνει
καθολικής αποδοχής ή να χρησιµοποιείται συστηµατικά. Καθένας
από τους ορισµούς αυτούς επιδεικνύει προτίµηση σε µία συγκεκριµένη παράµετρο (ή και σε περισσότερες) στην οποία αποδίδει
ιδιαίτερη σηµασία. Ορισµένες από τις εν λόγω παραµέτρους
εκτίθενται κατωτέρω.
1.1.1. Σ τ ό χ ο ι τ η ς ο δ η γ ί α ς 7 5 / 2 6 8 / Ε Ο Κ
Η οδηγία 75/268/ΕΟΚ αποσκοπούσε στη γεφύρωση του χάσµατος
µεταξύ του εισοδήµατος των γεωργών στις ορεινές και στις
µειονεκτικές περιοχές, αφενός, και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
περιοχές, αφετέρου. Το ζητούµενο συνίστατο εν γένει στην
αντιστάθµιση των µόνιµων φυσικών µειονεκτηµάτων των περιοχών
αυτών — οι οποίες αντιστοιχούν στο 25 % της χρησιµοποιούµενης
γεωργικής έκτασης και στο 15 % των απογεγραµµένων γεωργικών
εκµεταλλεύσεων, αλλά και στο 12 % της κοινοτικής γεωργικής
παραγωγής — κατά τρόπο ώστε να διασφαλισθεί η διατήρηση και,
ει δυνατόν, ο εκσυγχρονισµός της γεωργικής δραστηριότητας στις
εν λόγω περιοχές.
Η διαφοροποίηση των χρηµατοοικονοµικών κινήτρων στο πλαίσιο
της διαρθρωτικής πολιτικής απέβλεπε, συνεπώς, στο να αποτραπεί
η υλοποίηση των διαρθρωτικών βελτιώσεων κατά κύριο λόγο στις
πιο πλούσιες και δυναµικές περιφέρειες. Στις ορεινές περιοχές,
εξαιτίας του υψοµέτρου, επικρατούν δυσχερείς κλιµατικές συνθήκες, η βλαστική περίοδος των καλλιεργειών επιβραχύνεται και οι
πλαγιές καθιστούν δυσκολότερη τη χρήση µηχανηµάτων, ενώ στις
µειονεκτικές περιοχές οι γεωργικές γαίες είναι συχνά λιγότερο
εύφορες και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την αύξηση
της αποδοτικότητάς τους ενδέχεται να είναι δυσανάλογες προς τα
εφικτά αποτελέσµατα.
Κατά συνέπεια, η µακροπρόθεσµη διατήρηση µίας γεωργικής
δραστηριότητας στις προαναφερθείσες περιοχές εξαρτάται, σε
τελική ανάλυση, από την επιµονή του ιδιοκτήτη µίας γεωργικής
εκµετάλλευσης. Εξάλλου, η βοήθεια που παρέχεται στους ιδιοκτήτες γεωργικών εκµεταλλεύσεων δεν αφορά αποκλειστικά το γεωργικό περιβάλλον, αλλά εκτείνεται ταυτόχρονα και σε τοµείς όπως
η διατήρηση του τοπίου, η προστασία από τη διάβρωση του
εδάφους, η ικανοποίηση αναγκών που συνδέονται µε τον τουρισµό,
καθώς και η διατήρηση ικανοποιητικής πυκνότητας πληθυσµού σε
περιοχές που απειλούνται µε µείωση του πληθυσµού τους.
1.1.2. Κ α ν ο ν ι σ µ ό ς ( Ε Κ ) α ρ ι θ . 1 2 5 7 / 1 9 9 9 τ ο υ
Σ υ µ β ο υ λί ο υ
Στο άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) προτείνεται ο
ακόλουθος ορισµός για τις ορεινές περιοχές:
«1. Ορεινές περιοχές είναι εκείνες που χαρακτηρίζονται
από σηµαντικό περιορισµό των δυνατοτήτων χρησιµοποίησης
της γης και από σηµαντική αύξηση του κόστους εκµετάλλευσής της, λόγω:
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—

της ύπαρξης πολύ δυσχερών κλιµατικών συνθηκών εξαιτίας του υψόµετρου, µε αποτέλεσµα να επιβραχύνεται
σηµαντικά η καλλιεργητική περίοδος,

—

της παρουσίας σε χαµηλότερο υψόµετρο απότοµων
κλίσεων στο µεγαλύτερο τµήµα της εν λόγω περιοχής,
που καθιστούν αδύνατη τη χρήση µηχανηµάτων ή απαιτούν τη χρήση πολύ δαπανηρού ειδικού εξοπλισµού ή

—

του συνδυασµού των δύο αυτών παραγόντων, εάν το
µειονέκτηµα που προκύπτει από τον καθένα εξ αυτών,
λαµβανόµενο χωριστά, είναι µικρότερης σηµασίας, υπό
τον όρο ότι από το συνδυασµό αυτό προκύπτει ισοδύναµο µειονέκτηµα.

2.
Οι περιοχές βορείως του 62ου παραλλήλου και ορισµένες παρακείµενες περιοχές εξοµοιώνονται µε τις ορεινές περιοχές.»
Ο κανονισµός αυτός αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 950/
97 του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 για τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας των γεωργικών διαρθρώσεων, ο οποίος
είχε αντικαταστήσει τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2328/91 του
Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας των γεωργικών διαρθρώσεων και την οδηγία
75/268/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Απριλίου 1975 περί της
ορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε ορισµένες περιοχές. Στον εν
λόγω κανονισµό περιλαµβάνεται επίσης η δήλωση αριθ. 37 που
επισυνάπτεται στις πράξεις προσχώρησης της Φινλανδίας και της
Σουηδίας και στην οποία αναγνωρίζεται η ύπαρξη µόνιµων
φυσικών µειονεκτηµάτων που σχετίζονται µε τα ορεινά γεωγραφικά
πλάτη — τα οποία, από γεωργικής πλευράς, συνεπάγονται
σύντοµες εποχές βλάστησης — και είναι αντίστοιχα προς εκείνα
που παρατηρούνται σε µεγάλα υψόµετρα.
Στον κανονισµό διευκρινίζονται µεν τα γενικά κριτήρια ταξινόµησης (υψόµετρο, απότοµες κλίσεις, συνδυασµός αυτών των δύο
παραγόντων), αλλά δεν καθορίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο προς
τήρηση από τα κράτη µέλη. Είναι γεγονός ότι, στο πλαίσιο
µιας ευρύτερης εφαρµογής της αρχής της επικουρικότητας, ο
καθορισµός των επιπέδων προς τήρηση και η ταξινόµηση των
περιοχών σύµφωνα µε τα βασικά κοινοτικά κριτήρια εναπόκειται
πλέον στις εθνικές ή/και στις περιφερειακές αρχές.
Η συνηθέστερη ερµηνεία των δύο πρώτων κριτηρίων στα κράτη
µέλη ή/και στις περιφέρειες έχει ως εξής:
—

τα υψόµετρα που προκαλούν εξαιρετικά δυσχερείς κλιµατικές
συνθήκες υπερβαίνουν τα 600-800 µέτρα (για κάθε κοινότητα ή για ορισµένες από αυτές)

—

οι απότοµες πλαγιές που καθιστούν αδύνατη τη χρήση
µηχανηµάτων ή επιβάλλουν τη χρήση πολύ δαπανηρού
ειδικού εξοπλισµού έχουν κλίση µεγαλύτερη, κατά µέσο όρο
ανά km2, του 20 % (11° 18').

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο εκτίθενται τα στοιχεία του 1996
για τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές όσον αφορά τις ΧΓΕ (1),
µε τη διευκρίνιση ότι πρόκειται για εκτάσεις ταξινοµηµένες κατά
την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου, στη Φινλανδία
και στη Σουηδία το µεγαλύτερο τµήµα των περιοχών που
χαρακτηρίζονται ως «ορεινές» αντιστοιχεί σε ψυχρές σκανδιναβικές
περιοχές, ενώ οι πραγµατικά ορεινές περιοχές εκτείνονται µόνον σε
περίπου 150 000 εκτάρια (ha):
(1 ) Χρησιµοποιούµενες γεωργικές εκτάσεις.
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Κράτος

-1-2-3σύνολο ΧΓΕ ΧΓΕ µειονεκτικές % του 2) έναντι
(Mha) (Mha = περιοχές (Mha)
του 1)
εκατοµµύρια
εκτάρια)
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-4ΧΓΕ ορεινές
περιοχές (Mha)

-5% του 4) έναντι
του 1)

Βέλγιο

1,357

0,3

22,1

—

—

∆ανία

2,770

—

—

—

—

Γερµανία

17,015

8,5

50,0

0,34

1,8

Ελλάδα

6,408

5,3

82,7

3,91

60,9

Ισπανία

26,330

19,5

74,1

7,50

28,5

Γαλλία

30,011

13,9

46,3

5,30

17,7

4,892

3,5

71,6

—

—

16,496

8,8

53,4

5,22

31,5

Λουξεµβούργο

0,127

0,1

78,7

—

—

Κάτω Χώρες

2,011

0,1

5,0

—

—

Πορτογαλία

3,998

3,4

85,0

1,23

30,0

18,658

8,3

44,5

—

—

Αυστρία

3,524

2,4

68,1

2,0

56,8

Φινλανδία

2,549

2,2

86,3

1,41

54,9

Ελβετία

3,634

1,9

52,3

0,53

13,8

Σύνολο

139,780

78,2

56,0

27,44

19,5

Ιρλανδία
Ιταλία

Ηνωµένο Βασίλειο

1.1.3. Γ ν ω µ ο δ ό τ η σ η π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς τ η ς
Ο ικ ο νο µ ι κ ής
και
Κο ι ν ω ν ικ ή ς
Ε πι τ ρο π ή ς ( CE S 46 1 /8 8 )

«Ορεινή περιοχή “θεωρείται µία γεωγραφική, περιβαλλοντική, κοινωνικο-οικονοµική και πολιτισµική ενότητα
στην οποία τα µειονεκτήµατα που προέρχονται από το
συνδυασµό του υψόµετρου και άλλων φυσικών παραγόντων πρέπει να θεωρούνται σε σχέση µε τις κοινωνικοοικονοµικές εξαρτήσεις, την κατάσταση εδαφικής ανισορροπίας και το επίπεδο περιβαλλοντικής υποβάθµισης”.»

Στην ενηµερωτική έκθεση του τµήµατος περιφερειακής
ανάπτυξης µε θέµα µια «Πολιτική για τις ορεινές περιοχές», η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή κατέληξε σε σηµασιολογική εναρµόνιση του όρου «ορεινή περιοχή» που περιλαµβάνει
όλο το φάσµα των γεωφυσικών, κλιµατικών, οικολογικών
και κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν
τα ευρωπαϊκά όρη. Έτσι διαµορφώθηκε ένα ορισµός µε
µεθοδολογική και πρακτική χροιά και σκοπιµότητα, ο οποίος
δηµοσιεύθηκε στη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας CES 461/
88:

Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, η Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή συγκέντρωσε τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται σε
κάθε κράτος µέλος για τον καθορισµό των ορεινών περιοχών
κατά την έννοια της προαναφερθείσας οδηγίας 75/268/ΕΟΚ
και προσπάθησε να τα προσδιορίσει ακόµη περισσότερο
προβαίνοντας, όποτε τούτο ήταν δυνατό, σε διάκριση µεταξύ
κατ' εξοχήν ορεινών περιοχών «µε τη στενή έννοια» (περιοχές ή
κοινότητες µε ορεινή έκταση άνω του 66 %) και εν µέρει
ορεινών περιοχών «µε την ευρεία έννοια» (περιοχές ή κοινότητες µε ορεινή έκταση κυµαινόµενη µεταξύ 33 % και 66 %).
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Κριτήρια

29.5.2003

Αντιπροσωπευτικότητα (***)
Κατ' εξοχήν
ορεινές
περιοχές
(> 66 %)

Υψόµετρο

Κλίση

Άλλα κριτήρια

Ορεινές
περιοχές

B

300 m

—

—

—

—

D (*)

700 m

—

Γεωκλιµατολογικό
µειονέκτηµα

27,3 %

6,5 %

E

1 000 m

< 20 %

∆ιαφορά στάθµης > 400 m

26,0 %

—

F

700 m
Βόσγια 600 m

< 20 %

—

21,0 %

—

200 m

—

—

—

—

600/700 m

Απότοµη κλίση

—

49,4 %

28,2 %

240 m

—

—

23,3 %

—

IRL
I
UK (**)

(*) Γερµανία, εκτός της πρώην Ανατολικής.
(**) Ηνωµένο Βασίλειο, εκτός της Βόρειας Ιρλανδίας.
(***) Τµήµα της περιοχής σε σχέση µε την επιφάνεια του κράτους µέλους.

Με βάση την προαναφερθείσα έκθεση, η Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή εξέδωσε την ακόλουθη γνωµοδότηση:

β)

«Είναι αναγκαίο να γίνουν οµοιογενή τα νοµικά κριτήρια για
την ταξινόµηση των ορεινών περιοχών που µέχρι σήµερα έχουν
θεσπισθεί τόσο από τα κράτη µέλη όσο και από την Κοινότητα.
Αυτό πρέπει να γίνει και για να αποφευχθούν ενδεχόµενες
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων των
διαφόρων κρατών µελών. Για να γίνουν τα κριτήρια οµοιογενή
απαιτείται µια δέσµη κριτηρίων, που θα καθορισθούν σε
κοινοτικό επίπεδο, και θα περιλαµβάνουν τους διάφορους
παράγοντες µειονεκτηµάτων, φυσικούς και κοινωνικο-οικονοµικούς, όπως υποδεικνύεται στον ορισµό που διατυπώνεται
[στην παράγραφο 1.1].
Οι παράµετροι που πρέπει να εκτιµηθούν για να καθοριστεί η
δέσµη των κριτηρίων θα πρέπει να είναι:
α)

τα φυσικά µειονεκτήµατα. ∆εν περιορίζονται στις
µεταβλητές που εξετάζονται στην οδηγία 75/268/ΕΟΚ
(υψόµετρο, κλίση και συνδυασµός των δύο), αλλά:
—

όσον αφορά το κλίµα πρέπει να εξετάζονται, εκτός
από το υψόµετρο, το γεωγραφικό πλάτος και η
γεωγραφική θέση

—

όσον αφορά τη µορφολογία του εδάφους πρέπει να
εξετάζονται, εκτός από τις κλίσεις, και άλλα κριτήρια όπως το ανάγλυφο και η φύση του εδάφους,
κ.λπ.

γ)

τα κοινωνικο-οικονοµικά µειονεκτήµατα:

—

χαµηλή πυκνότητα του πληθυσµού

—

αποµόνωση λόγω της µεγάλης απόστασης από τα
αστικά και τα οικονοµικο-πολιτικά κέντρα

—

µεγάλη εξάρτηση του πληθυσµού από τη γεωργική
δραστηριότητα

—

ανεπάρκεια διεξόδων προς τις πεδινές περιοχές που
συνορεύουν µε εξωκοινοτικές χώρες µε τις οποίες
υφίστανται δυσκολίες επικοινωνίας.

ο βαθµός της περιβαλλοντικής υποβάθµισης

Ο συνδυασµός, στις διάφορες καταστάσεις, των µεταβλητών που υποδείχθηκαν καθορίζει µία έκταση ως “ορεινή
περιοχή” µε αποτέλεσµα να ποικίλλει το υψόµετρο πέραν
του οποίου µια περιοχή θεωρείται ορεινή. Γι' αυτό, ο
καθορισµός παραµέτρων και ο συνδυασµός των διαφόρων παραγόντων δεν µπορεί να είναι ενιαίος για
ολόκληρη την Κοινότητα, αλλά πρέπει να προσαρµόζεται
στις διάφορες καταστάσεις. (...).

29.5.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι περισσότεροι εθνικοί νόµοι και η ίδια η οδηγία
75/268, αναφέρονται στον καθορισµό των ορεινών
περιοχών στην επικράτεια των διαφόρων κοινοτήτων ή σε
µέρος τους. Αυτό οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις σε
κατακερµατισµό της έκτασης που πρέπει να ληφθεί
υπόψη. Τα µέτρα για τις ορεινές περιοχές θα πρέπει να
παρεµβαίνουν σε συµπαγείς “όγκους” εδάφους (αφού
εξεταστούν επίσης τα προβλήµατα της ολοκλήρωσης
µεταξύ των ορεινών και των πεδινών περιοχών) και να
περιλαµβάνουν την καθ' αυτό ορεινή περιοχή και τις
ζώνες που είναι άµεσα γειτονικές και οι οποίες αποτελούν
µ' αυτήν την ίδια γεωγραφική, οικονοµική και κοινωνική
ενότητα. (...)»

Ο Χάρτης των Εδαφών, ο οποίος εκπονήθηκε πρόσφατα από το
Ευρωπαϊκό Γραφείο Εδαφών (European Soil Bureau), θα µπορέσει
να αξιοποιηθεί εν προκειµένω µε στόχο τη διαµόρφωση νέων
κριτηρίων για τον προσδιορισµό των ορεινών περιοχών.

1.1.4. Τ ο Π ρ ό γ ρ α µ µ α τ ω ν Η ν ω µ έ ν ω ν Ε θ ν ώ ν γ ι α
τ ο Π ε ρι β ά λλ ο ν

∆εδοµένου ότι το 2002 ανακηρύχθηκε ∆ιεθνές Έτος των Ορέων,
το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον ασχολήθηκε µε τον ορισµό της έννοιας του όρους και της ορεινής
περιοχής:

«Το υψόµετρο, η κλίση και οι συνακόλουθες περιβαλλοντικές
µεταβολές αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες αυτού του
ορισµού, αλλά ο συνδυασµός τους είναι πολυσύνθετος. Το να
περιορίζεται κανείς στον προσδιορισµό των υψοµετρικών
ορίων αποκλείει τόσο τις παλαιότερες όσο και τις λιγότερο
υψηλές οροσειρές, συµπεριλαµβάνοντας ταυτόχρονα σχετικά
υψηλές περιοχές µε περιορισµένη τοπογραφία (ανάγλυφο του
εδάφους) και ελάχιστες περιβαλλοντικές µεταβολές. Η χρήση
της κλίσεως ως κριτηρίου, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε το
υψόµετρο, ενδέχεται να συµβάλει στην επίλυση αυτού του
τελευταίου προβλήµατος, αλλά όχι του πρώτου.»

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία σε παγκόσµια κλίµακα, προσδιορίστηκαν εµπειρικά οι ακόλουθες κατηγορίες ορέων:
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—

υψόµετρο κυµαινόµενο µεταξύ 2 500 και 3 500 µέτρων

—

υψόµετρο κυµαινόµενο µεταξύ 3 500 και 4 500 µέτρων

—

υψόµετρο άνω των 4 500 µέτρων.

1.2. Η σηµασία των ορεινών περιοχών στην Ευρώπη
Σε σχέση µε άλλες ηπείρους, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει
ευρύ φάσµα εξαιρετικά διαφοροποιηµένων ορεινών εκτάσεων που
αρχίζουν από τις αρκτικές ζώνες και φθάνουν ως τη Μεσόγειο,
περνώντας από τις Άλπεις και από άλλους ορεινούς όγκους σε
περιοχές µε εύκρατο κλίµα. Οι ορεινές περιοχές καλύπτουν περίπου
το 38,8 % της συνολικής επιφάνειας της ΕΕ και αποτελούν έναν
πολύ ιδιαίτερο πλούτο ζωτικών πόρων για ολόκληρη την Ευρώπη:
ύδατα, δάση, σπάνια είδη και οικότοποι, µοναδικές πολιτιστικές
ρίζες, χώροι ανεφοδιασµού και ανάπαυσης, κ.λπ.
Οι ορεινές περιοχές στην ΕΕ µπορούν να κατανεµηθούν σε τέσσερις
βασικές οµάδες:
—

στις ορεινές και συναφείς περιοχές (αρκτικές ζώνες) της
Βόρειας Ευρώπης (Φινλανδία, Σουηδία, Σκωτία)

—

στις ορεινές περιοχές της εύκρατης Ευρώπης, µε την
Οροσειρά της Κανταβρίας, τα Πυρηναία, τον Κεντρικό Ορεινό
Όγκο, τον Ιούρα, τα Βόσγια και τον Μέλανα ∆ρυµό, τις
Άλπεις, τις Αρδένες, την Οροσειρά της Ουαλίας, κ.λπ.

—

στα όρη της Μεσογείου, µε τα Ιβηρικά Όρη, τα Απέννινα, τα
όρη της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, καθώς και
τα όρη της Κρήτης, της Σικελίας, της Σαρδηνίας, της
Κορσικής και της Μαγιόρκας

—

στα ορεινά αποµακρυσµένα νησιά και σε ορισµένες εξαιρετικά
αποµακρυσµένες περιφέρειες, όπως τα αρχιπελάγη του
Ατλαντικού Ωκεανού (Περιφέρεια της Μακαρονησίας) —
Κανάριοι Νήσοι, Αζόρες και Μαδέρα — και τα Υπερπόντια
∆ιαµερίσµατα — Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν και
Γαλλική Γουιάνα.
Σηµασία των ορεινών περιοχών

B
D

360 000 ha, ήτοι περίπου 4 % των µειονεκτικών περιοχών

GR

50 % της εθνικής επικράτειας
90,8 % των δασών σε ορεινές περιοχές

—

—

—

υψόµετρο κυµαινόµενο µεταξύ 200 και 1 000 µέτρων και
υψοµετρική απόκλιση άνω των 300 µέτρων

υψόµετρο κυµαινόµενο µεταξύ 1 000 και 1 500 µέτρων και
υψοµετρική απόκλιση άνω των 300 µέτρων

υψόµετρο κυµαινόµενο µεταξύ 1 500 και 2 500 µέτρων και
κλίση άνω των 2°

79,5 % των βοσκοτόπων σε ορεινές περιοχές
46 % των γεωργικών γαιών σε ορεινές περιοχές
3 293 κοινότητες σε ορεινές περιοχές (59,8 % επί του συνόλου
της επικράτειας)
10,2 % του εθνικού πληθυσµού σε ορεινές περιοχές
πυκνότητα πληθυσµού σε ορεινές περιοχές: 36 κάτοικοι/km2
(εθνικός µέσος όρος: 74 κάτοικοι/km2 )
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Σηµασία των ορεινών περιοχών

E

38 % της εθνικής επικράτειας
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Σηµασία των ορεινών περιοχών

FIN

88 % των δασών της εθνικής επικράτειας

151 313 km 2 (45 % της εθνικής επικράτειας)
95 % των δασών της εθνικής επικράτειας

16 % των γεωργικών γαιών

85 % των γεωργικών γαιών σε µειονεκτικές περιοχές και 6 % σε
ορεινές περιοχές

35,7 % των κοινοτήτων σε ορεινές περιοχές

441 κοινότητες σε µειονεκτικές και αποµονωµένες περιοχές,
94 πόλεις σε µειονεκτικές περιοχές και 10 πόλεις σε αποµονωµένες περιοχές

περίπου 6,3 εκατ. κάτοικοι σε ορεινές περιοχές (ήτοι 16 % του
εθνικού πληθυσµού)
πυκνότητα πληθυσµού σε ορεινές περιοχές: 32,7 κάτοικοι/km2

3,5 εκατ. κάτοικοι σε µειονεκτικές περιοχές (ήτοι 68 % του
εθνικού πληθυσµού, 9 % σε ορεινές περιοχές)
F

17,4 % της εθνικής επικράτειας

πυκνότητα πληθυσµού σε ορεινές περιοχές: 2,6 κάτοικοι/km2
(εθνικός µέσο όρος: 16 κάτοικοι/km2)

33,7 % των δασών της εθνικής επικράτειας
31,4 % των γεωργικών γαιών
6 128 (17 %) κοινότητες σε ορεινές περιοχές και 92 πόλεις σε
ορεινές περιοχές
3,6 εκατ. κάτοικοι σε ορεινές περιοχές (ήτοι 7,7 % του εθνικού
πληθυσµού)
πυκνότητα πληθυσµού σε ορεινές περιοχές: 31 κάτοικοι/km2
(< των 2/3 του εθνικού µέσου όρου)

S

5 % του πληθυσµού σε ορεινές περιοχές
πυκνότητα πληθυσµού σε ορεινές περιοχές: 2 κάτοικοι/km2

UK
Πηγή: ∆ιάφορες πληροφορίες που παρατίθενται στην έκδοση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου µε θέµα: Προς µια ευρωπαϊκή πολιτική των ορεινών περιοχών:
προβλήµατα, αντίκτυπος των µέτρων και αναγκαίες προσαρµογές.

IRL

I

106 107 km 2 (35,2 % της εθνικής επικράτειας)
58,1 % των δασών της εθνικής επικράτειας
24,4 % των γεωργικών γαιών
2 605 (32,1 %) κοινότητες σε ορεινές περιοχές
7,5 εκατ. κάτοικοι σε ορεινές περιοχές (ήτοι 13,1 % του εθνικού
πληθυσµού)
πυκνότητα πληθυσµού σε ορεινές περιοχές: 70,7 κάτοικοι/km2

A

70 % της εθνικής επικράτειας
57 % των γεωργικών γαιών
περίπου 3 εκατοµµύρια κάτοικοι σε ορεινές περιοχές (37,5 του
εθνικού πληθυσµού)
περίπου 1 170 µειονότητες σε ορεινές περιοχές (σχεδόν 50 %)

P

40 % της εθνικής επικράτειας
50 % των εθνικών δασών και βοσκοτόπων σε ορεινές περιοχές

1.3. Στοιχεία ανάλυσης όσον αφορά την οικονοµία
Οι οικονοµικές δραστηριότητες στις ορεινές περιοχές συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στις κοιλάδες οι οποίες αποτελούν φυσικές
διόδους. Ωστόσο, σήµερα, πολλές κοιλάδες έχουν µετατραπεί σε
στενωπούς των µεταφορών και η αύξηση της κυκλοφορίας των
αγαθών και των προσώπων συνεπάγεται αυξανόµενους κινδύνους
για την ασφάλεια και το περιβάλλον και εν µέρει για τις
συνθήκες διαβίωσης του πληθυσµού. Σε πολλές ορεινές περιοχές
η οικονοµική δραστηριότητα βασίζεται, εκεί όπου τούτο είναι
δυνατό, στη γεωργία, στον τουρισµό και σε άλλες υπηρεσίες, ενώ
σε κάποιες άλλες η οικονοµική δραστηριότητα είναι εξαιρετικά
ασθενής. Παρότι ορισµένες ορεινές περιοχές έχουν δυνατότητες
οικονοµικής ανάπτυξης και είναι ενσωµατωµένες στην οικονοµία
της Ένωσης, εντούτοις οι περισσότερες εξ αυτών παρουσιάζουν
διάφορα προβλήµατα: το 61,5 % των ορεινών περιοχών και των
αρκτικών ζωνών εµπίπτει στο στόχο 1 και το 24,7 % στο στόχο 2
(∆εύτερη Έκθεση για την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή (1).
Βάσει του συνδυασµού των φυσικών παραγόντων µε τους κοινωνικοοικονοµικούς δείκτες µπορεί να επιτευχθεί µια συνοπτική
τυπολογία των ορεινών περιοχών, κατά προσέγγιση µεν χρήσιµη δε,
για την απόκτηση µιας ικανοποιητικής εικόνας της επικρατούσας
κατάστασης.

50 % των γεωργικών καλλιεργειών σε ορεινές περιοχές
23 % του εθνικού πληθυσµού σε ορεινές περιοχές
(1 ) COM(2001) 24 τελικό.
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Τυπολογία των ορέων και των ζωνών της Αρκτικής σύµφωνα µε τον ορισµό που υιοθέτησε η ΕΕ για τις ορεινές
περιοχές και για τις περιοχές που εµπίπτουν στους πρωταρχικούς στόχους της διαρθρωτικών ταµείων
Στόχος 1

Στόχος 2

Μη επιλέξιµες

Περιοχές όπου το υψόµετρο
προκαλεί
εξαιρετικά
δυσχερείς κλιµατικές συνθήκες (ελάχιστο υψόµετρο
µεταξύ 600 και 800 µέτρων).

Οι υψηλές οροσειρές της
Νότιας, της Κεντρικής και της
Βορειοδυτικής Ισπανίας, της
Κορσικής, της Νότιας Ιταλίας
(συµπεριλαµβανοµένης και
της Σικελίας) και της Ελλάδας
(συµπεριλαµβανοµένης και
της Κρήτης). Τα υψηλότερα
όρη της Σουηδίας και της Φινλανδίας (Λαπωνία).

Τα κεντρικά τµήµατα των
Πυρηναίων, του Κεντρικού
Ορεινού Όγκου, του Ιούρα,
των Βοσγίων, των Γαλλικών
Παραθαλάσσιων Άλπεων,
των Βόρειων Απεννίνων και
των ∆υτικών και των Ανατολικών Άλπεων στην Ιταλία
και µεγάλο τµήµα των
Αυστριακών Άλπεων.

Ορισµένες περιοχές στο
βορειοδυτικό τµήµα των Γαλλικών Άλπεων (DauphinéΣαβοΐα), οι Κεντρικές Άλπεις
της Ιταλίας (στο Πιεµόντε και
στη Λοµβαρδία). Μεγάλο
τµήµα των Γερµανικών Άλπεων.

Περιοχές που βρίσκονται σε
χαµηλότερο υψόµετρο ή/και
µε έντονη µέση κλίση (εν γένει
άνω του 20 %).

Άλλες ορεινές περιοχές της
Πορτογαλίας, της Νότιας,της
Κεντρικής και της Βορειοδυτικής Ισπανίας, της Κορσικής,
της Νότιας Ιταλίας (συµπεριλαµβανοµένης της Σαρδηνίας
και της Σικελίας) και της
Ελλάδας (συµπεριλαµβανοµένης και της Κρήτης). Άλλες
ορεινές
περιοχές
της
Σουηδίας και της Φινλανδίας
(Λαπωνία).

Αποµακρυσµένα
τµήµατα
των Πυρηναίων, του Κεντρικού Ορεινού Όγκου, του
Ιούρα και των Βοσγίων. Τα
Βόρεια Απέννινα και οι ∆υτικές και οι Ανατολικές Άλπεις
στην Ιταλία.

Ορισµένες περιοχές στο
βορειοδυτικό τµήµα των Γαλλικών Άλπεων (DauphinéΣαβοΐα), οι Κεντρικές Άλπεις
της Ιταλίας (στο Πιεµόντε και
στη Λοµβαρδία). Μεγάλο
τµήµα των Γερµανικών Άλπεων.

Άλλες περιοχές βορείως του
62ου
παραλλήλου
και
ορισµένες
παρακείµενες
περιοχές.

Πεδινές
περιοχές
της
Σουηδίας και της Φινλανδίας
που βρίσκονται βορείως του
62ου παραλλήλου (πρόκειται κυρίως για ορισµένες
περιοχές στο εσωτερικό των
χωρών αυτών).

Άλλες πεδινές περιοχές της
Σουηδίας και της Φινλανδίας
που βρίσκονται βορειότερα
από τον 62ο παράλληλο
(πρόκειται κυρίως για τις
παράκτιες περιοχές της
Σουηδίας και για τις περιοχές
στο εσωτερικό της Νότιας
Φινλανδίας).

Η αειφόρος ανάπτυξη των ορεινών περιοχών προϋποθέτει οικονοµική αποδοτικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, εδαφική συνοχή και
περιβαλλοντική ακεραιότητα. Στον πίνακα που ακολουθεί εκτί-

θενται οι κυριότερες προκλήσεις και δυνατότητες των ευρωπαϊκών
ορεινών περιοχών:

Προκλήσεις και δυνατότητες των ορεινών περιοχών
Προκλήσεις

∆υνατότητες

Από κοινωνικής πλευράς
—

Σοβαρός κίνδυνος σταδιακής, αλλά µη ανατρέψιµης,
απερήµωσης.

—

Μεγαλύτερες αποστάσεις και συνεπώς άνιση κατανοµή των βασικών υποδοµών σε σχέση µε τις
υφιστάµενες στις πεδιάδες

—

Ελλιπείς υπηρεσίες προς τα άτοµα, την οικογένεια,
τις επιχειρήσεις.

—

Απουσία αντιστάθµισης των υπηρεσιών που
παρέχουν οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών στο
σύνολο της κοινωνίας υπό µορφήν διαχείρισης
και προστασίας των πόρων, των τοπίων και των
οικοσυστηµάτων.

—

Προσφορά ψυχαγωγίας και ανάπαυσης στους κατοίκους των πόλεων που µπορεί να ικανοποιήσει
το πολλαπλασιαζόµενο αίτηµα για την ανακάλυψη
άλλων τρόπων ζωής σε ένα προστατευµένο φυσικό
και πολιτισµικό περιβάλλον.
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∆υνατότητες

Από οικονοµικής πλευράς
—

Αυξανόµενη αβεβαιότητα όσον αφορά τις παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως η γεωργία, η δασοκοµία
και ο τουρισµός.

—

Νέες προβλεπόµενες πηγές εισοδήµατος και απασχόλησης που είναι συνήθεις στις ορεινές περιοχές χάρη
στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, κυρίως στον
τοµέα της ενηµέρωσης και της επικοινωνίας.

Από οικολογικής πλευράς
—

1.4.

Άσκηση ολοένα και µεγαλύτερων πιέσεων στις
ευπαθείς περιοχές εξαιτίας της εγκατάλειψης των
γαιών, της κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων,
της εποχιακής συρροής επισκεπτών και της υπερφόρτωσης του οδικού δικτύου.

Ο αντίκτυπος των κοινοτικών και των εθνικών πολιτικών

Ο αντίκτυπος ορισµένων κοινοτικών πολιτικών υπήρξε µέχρι
στιγµής µείζονος σηµασίας για την εξέλιξη των ορεινών περιοχών.
Μεταξύ των εν λόγω πολιτικών µπορούν να αναφερθούν οι εξής:
—

—

—

η Κοινή Γεωργική Πολιτική: η αντισταθµιστική αποζηµίωση
προς όφελος των µειονεκτικών περιοχών, τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα, κοινή οργάνωση της αγοράς για τα γεωργικά
προϊόντα των ορεινών περιοχών (γαλακτοκοµικά προϊόντα,
κρέας) κ.λπ.
η διαρθρωτική πολιτική — στόχοι 1 και 2 — και η πολιτική
συνοχής
οι κοινοτικές πρωτοβουλίες τον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης (Leader+) και της διασυνοριακής, διακρατικής και
διαπεριφερειακής συνεργασίας (Interreg III Α, Β και Γ) —
πρβλ. το πρόγραµµα συνεργασίας Ιnterreg III B «Αλπικός
Χώρος» που καλύπτει τη Γερµανία, την Αυστρία, τη Γαλλία,
την Ιταλία, την Ελβετία, τη Σλοβενία και το Λιχτενστάιν

—

οι δασικές πολιτικές

—

ο προβληµατισµός σχετικά µε τη χωροταξία, διαµέσου του
Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) και της
εφαρµογής του

—

η κοινή περιβαλλοντική πολιτική: οι «βασικές οδηγίες» για τα
ύδατα, για τους φυσικούς οικοτόπους, καθώς και για την
άγρια πανίδα και χλωρίδα, για τα εδάφη, κ.λπ.

—

η πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη,
καθώς και οι σηµαντικές βελτιώσεις που θα πρέπει να
προκύψουν για τη ζωή των ανθρώπων.

—

∆ηµιουργία νέων προοπτικών στον τοµέα των τεχνολογιών αιχµής (ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, διατροπικές µεταφορές, γεωγραφικά συστήµατα πληροφορικής).

—

Γενική εξέλιξη προς την κατεύθυνση του δυναµικού
συνδυασµού µεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης.

2. Ο προβληµατισµός των θεσµικών οργάνων για τα όρη

Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν υιοθετηθεί διαδοχικά στην Ευρώπη
ψηφίσµατα κα συστάσεις σχετικά µε τα όρη από τους αρµόδιους
υπουργούς, από τη Μόνιµη ∆ιάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης, από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση και
από την Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης.

Ειδικότερα, τα ακόλουθα έγγραφα θεωρούνται σηµαντικά από
πολιτική και τεχνικής άποψη και κρίνεται σκόπιµο να υπενθυµισθούν:
—

γνωµοδότηση της ΟΚΕ (1988) µε τίτλο «Μια πολιτική για
τις ορεινές περιοχές»

—

γνωµοδότηση της ΕΤΠ (1995) για τον «Ευρωπαϊκό Χάρτη
των ορεινών περιοχών»

—

γνωµοδότηση της ΟΚΕ (1996) σχετικά µε «Το Τόξο των
Άλπεων — µια ευκαιρία για ανάπτυξη και ολοκλήρωση»

—

γνωµοδότηση της ΕΤΠ (1997) µε θέµα «Πολιτική για τη
στήριξη της ορεινής γεωργίας στην Ευρώπη»

—

έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1998) µε θέµα «Μία νέα
στρατηγική υπέρ των ορεινών ζωνών», η οποία παραπέµπει
στη µελέτη από τη Γενική ∆ιεύθυνση Μελετών του Κοινοβουλίου µε τίτλο «Προς µια ευρωπαϊκή πολιτική για τις ορεινές
περιοχές»

—

ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 25 χρόνια
εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας υπέρ της ορεινής
γεωργίας.
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Τελευταίως, η ΟΚΕ ασχολείται µε την εξέταση εκτενούς γνωµοδότησης (µε εισηγητή τον κ. Bastian) όσον αφορά «Το µέλλον των
ορεινών περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
2.1.

Η Σύµβαση για την προστασία των Άλπεων (Σύµβαση
των Άλπεων)

Η Σύµβαση για την προστασία των Άλπεων υπεγράφη τον
Οκτώβριο του 1991 από εκπροσώπους των κυβερνήσεων των
αλπικών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο να τεθούν
οι βάσεις µιας κοινής πολιτικής για ολόκληρη την περιοχή των
Άλπεων, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Για
πρώτη φορά, ολόκληρο το Αλπικό Τόξο αντιµετωπίζεται ως ένα
ιδιαίτερο και ενιαίο σύνολο και θεωρείται κοινή ευρωπαϊκή
κληρονοµιά.
Με τους γενικούς στόχους αναφοράς επιδιώκεται να συνδυασθούν
οι οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες των πληθυσµών που
κατοικούν στις Άλπεις µε την επιβεβληµένη προστασία του
περιβάλλοντος.
Η Σύµβαση τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 1995, αφού επικυρώθηκε από την Αυστρία, τη Γερµανία, το Λιχτενστάιν, τη Σλοβενία
και την Ευρωπαϊκή Ένωση και, εν συνεχεία, από τις υπόλοιπες
αλπικές χώρες. Η Σύµβαση προβλέπει ένα ερευνητικό πρόγραµµα
το οποίο εστιάζεται σε τέσσαρα θέµατα (διατήρηση της ποιότητας
του ατµοσφαιρικού αέρα, εξοικονόµηση των υδάτινων πόρων,
διαχείριση των αποβλήτων, πληθυσµός και πολιτισµός), ενώ τα
πρωτόκολλα εφαρµογής της Σύµβασης αναµένεται να συµβάλουν
στην παροχή κινήτρων για την υιοθέτηση πολιτικών στον τοµέα
των µεταφορών, του τουρισµού, της προστασία του εδάφους, του
δασικού πλούτου, της ενέργειας, της γεωργίας, κ.λπ.
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συστάσεις που διατυπώθηκαν το 1992 στη ∆ιάσκεψη του Ρίο ντε
Τζανέιρο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.
Ενδεικτική είναι εξάλλου και η αρχή της επικουρικότητας, η οποία
εξασφαλίζει τη συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών
στα στάδια της κατάρτισης και της διαχείρισης της ευρωπαϊκής
πολιτικής. Έτσι, αναγνωρίζεται απτά ο ρόλος που πρέπει να
διαδραµατίζουν οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών, ακόµη και για
την επιδίωξη ικανοποιητικής ισορροπίας µεταξύ οικονοµικών
δραστηριοτήτων και οικολογικών απαιτήσεων. Κρίνεται σκόπιµο
να υπενθυµισθούν οι στόχοι του Χάρτη που ορίζονται στο άρθρο
6 και έχουν ως εξής:
«Τα συµβαλλόµενα µέρη θα στηρίζουν την πολιτική, τη
νοµοθεσία και τις δράσεις τους για τα όρη στους ακόλουθους
στόχους:
I.

στη ρητή αναγνώριση των ορεινών περιοχών και των
ιδιαιτεροτήτων τους

II.

στη συνεκτίµηση και στην αναγνώριση της γεωγραφικής
οντότητας κάθε ορεινής περιοχής, προκειµένου οι
υφιστάµενες ή οι µελλοντικές διοικητικές διαιρέσεις να
µην αποτελέσουν εµπόδιο για την εφαρµογή της πολιτικής για τα όρη

III. στη διατήρηση του πληθυσµού των ορεινών περιοχών και
στην καταπολέµηση της µαζικής εγκατάλειψής τους από
τους νέους
IV. στη δηµιουργία ή στον εκσυγχρονισµό των υποδοµών
και των εξοπλισµών που απαιτούνται για την ποιότητα
ζωής των κατοίκων και για την ανάπτυξη των ορεινών
περιοχών

Στο πλαίσιο της Σύµβασης προβλέπονται όργανα επιφορτισµένα
µε την υλοποίηση τα οποία συνέρχονται ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα. Εξάλλου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ειδικότερα, δεν προκύπτουν πολιτικές πράξεις ή λειτουργικά µέσα
τα οποία να συνδέονται άµεσα µε τη Σύµβαση ή µε τα σχετικά
πρωτόκολλα εφαρµογής παρά το ότι αποτελεί συµβαλλόµενο
µέρος της Σύµβασης των Άλπεων. Επίσης έχασε την ευκαιρία να
συµµετάσχει στις εργασίες της ίδιας της Σύµβασης. Το γεγονός
αυτό είναι λυπηρό δεδοµένου ότι η οροσειρά των Άλπεων είναι η
σηµαντικότερη της Ευρώπης από πλευράς εδαφών, πληθυσµού και
ενδιαφεροµένων κρατών και, συνεπώς, η Επιτροπή θα µπορούσε να
διαδραµατίσει ενεργό ρόλο ως κινητήρια δύναµη µε στόχο την
προώθηση κοινοτικών πολιτικών για τις ορεινές περιοχές.

V.

2.2.

IX. στην ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα, και κυρίως
του τουρισµού, ως συµπλήρωµα των παραδοσιακών
δραστηριοτήτων

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Ορεινών Περιοχών

Το αίτηµα περί θέσπισης «Ευρωπαϊκού Χάρτη των Ορεινών
Περιοχών», µε στόχο τον καθορισµό αρχών για το σχεδιασµό, την
ανάπτυξη και την προστασία των ορεινών περιοχών, διατυπώθηκε
κατά τη 2η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη των Ορεινών Περιοχών που
πραγµατοποιήθηκε το 1988 στο Trento, αλλά το σχετικό έγγραφο
εγκρίθηκε έξι χρόνια αργότερα (επ' ευκαιρία της 3ης ∆ιάσκεψης
που διοργανώθηκε από τις 15 έως τις 17 Σεπτεµβρίου 1994 στο
Chamonix) από τους 200 και πλέον συµµετέχοντες στη ∆ιάσκεψη,
οι οποίοι εκπροσωπούσαν τα κράτη µέλη του Συµβουλίου της
Ευρώπης. Η διαδικασία για την οριστική έγκριση του εν λόγω
Χάρτη εκ µέρους των κρατών µελών δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.
Η προσέγγιση που υιοθετείται σε αυτόν τον Χάρτη, µε τον οποίο
επιδιώκεται η διαµόρφωση µιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τα
όρη, είναι σφαιρική και ολοκληρωµένη λαµβάνοντας υπόψη τις

στη διατήρηση και στη βελτίωση των δηµοσίων υπηρεσιών εγγύτητας

VI. στη διαφύλαξη των γεωργικών γαιών και των βοσκοτόπων, στην απολύτως αναγκαία διατήρηση και στον
εκσυγχρονισµό των γεωργικών δραστηριοτήτων µέσω
ιδιαίτερης προσέγγισης της ορεινής γεωργίας
VII. στην προώθηση των ενδογενών ενεργειακών πόρων
VIII. στη διαφύλαξη των υφισταµένων βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και στην ενθάρρυνση της
ανάληψης δραστηριοτήτων βασισµένων στις νέες τεχνολογίες

X.

στην προάσπιση της πολιτιστικής ταυτότητας και στη
διάδοση των πολιτισµικών αξιών που αποτελούν ίδιον
των ορέων και κάθε οµοιογενούς ορεινής περιοχής.

Οι στόχοι αυτοί θα υλοποιηθούν µε σεβασµό προς το
περιβάλλον και µε γνώµονα την προστασία του, χάρη σε
συνολική αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού και των
φυσικών πόρων, υπερνικώντας τη συνηθισµένη διχοστασία
µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος και επιδιώκοντας την εξεύρεση ισορροπίας
ανάµεσα στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.»
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∆ιαπιστώνεται, λοιπόν, ότι πρόκειται για ιδιαίτερα φιλόδοξο
πρόγραµµα από πλευράς επάρκειας και σύγχρονης προσέγγισης.

2.3.

29.5.2003

Κατόπιν, η Επιτροπή βασιζόµενη στις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά το δεύτερο ευρωπαϊκό φόρουµ για τη συνοχή το
Μάϊο του 2001, εξήγαγε το συµπέρασµα (1) ότι η Ένωση χρειάζεται µία πολιτική συνοχής που να µπορεί να αντιµετωπίσει τρεις
κατηγορίες περιφερειών:

Η ∆εύτερη Έκθεση για την Οικονοµική και Κοινωνική
Συνοχή

—

τις περιφέρειες που παρουσιάζουν σοβαρή αναπτυξιακή
καθυστέρηση και οι οποίες βρίσκονται κυρίως, αλλά όχι
αποκλειστικώς στις υποψήφιες χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόσφατα τη ∆εύτερη Έκθεση
για την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή.

—

τις περιφέρειες των 15 που δεν έχουν ολοκληρώσει την
διαδικασία σύγκλισης.

—

άλλες περιφέρειες που πλήττονται από σοβαρές διαρθρωτικές
δυσκολίες, κυρίως στις αστικές ζώνες, τις αγροτικές που
εξαρτώνται ακόµα σε µεγάλο βαθµό από την γεωργία,
τις ορεινές ζώνες, τις νησιωτικές και άλλες ακόµη που
παρουσιάζουν φυσικά ή δηµογραφικά µειονεκτήµατα.

Στη Σύνοψη της Έκθεσης, «Μέρος Ι: Κατάσταση και τάσεις»,
γίνεται σαφής αναφορά στις «ειδικές περιοχές» — γεγονός το οποίο
αποτελεί εξαιρετικά σηµαντική καινοτοµία — και αναφέρονται τα
εξής:
«Τα νησιά και τα αρχιπελάγη, οι ορεινές και περιφερειακές
περιοχές — συµπεριλαµβανοµένων των πιο αποµακρυσµένων
περιφερειών — αποτελούν σηµαντικό τµήµα της Ένωσης και
έχουν πολλά κοινά φυσικά και γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά και οικονοµικά µειονεκτήµατα. Οι περιφέρειες αυτές
πάσχουν γενικά από προβλήµατα πρόσβασης που καθιστούν
την οικονοµική τους ολοκλήρωση µε τη λοιπή Ένωση πιο
προβληµατική. Αντίστοιχα, πολλές λαµβάνουν ήδη περιφερειακή ενίσχυση από την ΕΕ — το 95 % των ορεινών περιοχών
και των νησιών καλύπτεται από το στόχο 1 ή 2. Ταυτόχρονα,
οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες τους ποικίλλουν
ευρέως ...»
Παρακάτω, στο κεφάλαιο που τιτλοφορείται «Προσδιορισµός
προτεραιοτήτων για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή» γίνεται
µνεία στις «περιοχές που αντιµετωπίζουν σηµαντικές γεωγραφικές
ή φυσικές αντιξοότητες», στις οποίες οι προσπάθειες για την
επίτευξη ικανοποιητικής ενσωµάτωσης προσκρούουν σε δυσκολίες
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε αυτές, και
διευκρινίζονται τα εξής:
«Οι περιοχές αυτές — εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, νησιά,
ορεινές περιοχές, περιφερειακές περιοχές, περιοχές µε πολύ
χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα — αποτελούν συχνά ουσιώδες συστατικό της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ένωσης. Συχνά εµφανίζονται οξείες δυσκολίες στη
διατήρηση του τοπικού πληθυσµού. Οι επιπλέον δαπάνες για
την παροχή βασικών υπηρεσιών, µεταξύ των οποίων για τις
µεταφορές, µπορεί να εµποδίζουν την οικονοµική ανάπτυξη.»
Καθίσταται, εποµένως, προφανές ότι η ίδια η Επιτροπή θέτει τις
ορεινές περιοχές στο ίδιο επίπεδο µε εκείνες που αναφέρονται ήδη
στο άρθρο 158 της Συνθήκης.
Μετά τις συζητήσεις επί της δεύτερης εκθέσεως η Επιτροπή πήρε
την πρωτοβουλία να πραγµατοποιήσει µία σειρά µελετών για
τις ζώνες που παρουσιάζουν σοβαρά γεωγραφικά ή φυσικά
µειονεκτήµατα. Ξεκίνησαν ήδη δύο: µία µελέτη για τις νησιωτικές
περιοχές και η άλλη για τις ορεινές περιοχές (περιλαµβανοµένων
των αρκτικών). Η µελέτη προβλέπει και την θέσπιση κριτηρίων
οροθέτησης.

Η ιδιαιτερότητα των ορεινών περιοχών φαίνεται ότι αναγνωρίζεται
και αποτελεί αντικείµενο µελετών και διεξοδικών αναλύσεων εκ
µέρους της Επιτροπής. Μία επιπλέον απόδειξη για το ενδιαφέρον
της Επιτροπής για τα όρη της Ευρώπης είναι η διάσκεψη
που οργανώθηκε στις Βρυξέλλες από τους Επιτρόπους για τις
περιφερειακές πολιτικές και την γεωργία στις 17 και 18 Οκτωβρίου
2002 µε την συµµετοχή του Προέδρου Prodi και των άλλων
Επιτρόπων. Αν και η διάσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα
τελικό έγγραφο, το επίπεδο των εκθέσεων και των θεµάτων που
εξετάσθηκαν δηµιουργούν ελπίδες ότι ο νέος δρόµος θα είναι
αποκαλυπτικός και θετικός.
Εξάλλου πολλοί αντιµετωπίζουν τελευταία µε προσοχή τις ορεινές
περιοχές. Πρόσφατα για µία ακόµα φορά, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή ενέκρινε έγγραφο µεγάλης σηµασίας, στο
οποίο ζητείται να εξασφαλιστεί κοινή άποψη για τις ορεινές
περιοχές και να αναγνωριστεί στις Συνθήκες η ιδιαιτερότητα των
εδαφών αυτών.
Προτείνεται επίσης στρατηγική που βασίζεται στην αντιστάθµιση
των µειονεκτηµάτων που δεν µπορούν να εξουδετερωθούν, η
ενεργός µείωση όσων συντελούν στις αδυναµίες, η αξιοποίηση της
ταυτότητας και των πόρων των ορεινών περιοχών. Το έγγραφο
καταλήγει µε την προτροπή να αποτελέσει η ευρωπαϊκή πολιτική
υπέρ των ορεινών περιοχών υπόδειγµα ορθής και βιώσιµης
ανάπτυξης έναντι των πληθυσµών.

2.4. Το ∆ιεθνές Έτος των Ορέων
Στις 10 Νοεµβρίου 1998, η Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών
ανακήρυξε οµόφωνα το έτος 2002 «∆ιεθνές Έτος των Ορέων», µε
τους ακόλουθους στόχους:
I.

προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές

(1 ) COM(2002) 46 τελικό.

29.5.2003

II.

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των ορεινών
περιοχών

III. προστασία του ευπαθούς ορεινού οικοσυστήµατος.
Προπαρασκευαστικές πρωτοβουλίες της διάσκεψης που θα πραγµατοποιήσει ο ΟΗΕ κατά το 2002 σε παγκόσµια κλίµακα
αναλαµβάνονται ήδη επί του παρόντος σε πολυάριθµες ευρωπαϊκές
χώρες.
Εντούτοις, καµία επίσηµη πολιτική πράξη και καµία νοµοθετική
πρωτοβουλία σύµφωνη προς τους στόχους των Ηνωµένων Εθνών
δεν έχει ακόµη αναληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο.

2.5.

Το Κεφάλαιο 13 του Προγράµµατος ∆ράσης 21
(Ατζέντα 21) και η παγκόσµια διάσκεψη κορυφής του
Γιοχάνεσµπουργκ

Το Πρόγραµµα ∆ράσης 21 εγκρίθηκε κατά την Παγκόσµια
∆ιάσκεψη για τη Γη που πραγµατοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 1992
στο Ρίο Ιανέιρο. Σε πολλά κεφάλαια του εν λόγω Προγράµµατος
∆ράσης γίνεται σαφής αναφορά στα όρη και πιο συγκεκριµένα:
Κεφάλαιο 2: ∆ιεθνής συνεργασία
Κεφάλαιο 3: Καταπολέµηση της φτώχειας
Κεφάλαιο 6: Προστασία και προαγωγή της υγείας
Κεφάλαιο 7: Βιώσιµοι ανθρώπινοι οικισµοί
Κεφάλαιο 8: Ενσωµάτωση της αειφόρου ανάπτυξης στη διαδικασία
λήψεως αποφάσεων
Κεφάλαιο 11: Καταπολέµηση της αποψίλωσης
Κεφάλαιο 12: Καταπολέµηση της απερήµωσης
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Κεφάλαιο 36: Εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώµης
Κεφάλαιο 37: Προώθηση των αναγκαίων ικανοτήτων για την
αειφόρο ανάπτυξη
Κεφάλαιο 39: ∆ιεθνείς νοµικές πράξεις
Κεφάλαιο 40: Πληροφορίες για τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων
(κ.λπ.).
Στο Κεφάλαιο 13 εξετάζεται το ζήτηµα του ορισµού του όρους
ως ενιαίου συστήµατος. Προς το σκοπό αυτό ανελήφθη µια
εξαιρετική συνεργασία µεταξύ οργανισµών του ΟΗΕ, εθνικών
κυβερνήσεων, διεθνών οργανισµών, ΜΚΟ και ερευνητικών ιδρυµάτων. Θα ήταν σκόπιµο, σε αυτό το σηµείο, να παρατεθεί η
δήλωση µε την οποία αρχίζει το Κεφάλαιο 13:
«Τα όρη αποτελούν σηµαντική πηγή ύδατος, ενέργειας και
βιοποικιλότητας, καθώς και πηγή βασικών πόρων όπως είναι
τα ορυκτά, τα δασοκοµικά και τα γεωργικά προϊόντα, αλλά
και τόπο αναψυχής. ∆εδοµένης της σπουδαιότητάς τους ως
οικοσυστηµάτων αντιπροσωπευτικών της πολυσύνθετης και
αλληλεξαρτώµενης οικολογίας του πλανήτη µας, το ορεινό
περιβάλλον είναι ζωτικής σηµασίας για την επιβίωση του
συνολικού οικοσυστήµατος. Εντούτοις, τα ορεινά οικοσυστήµατα µεταβάλλονται τάχιστα δεδοµένου ότι υφίστανται επιταχυνόµενη διάβρωση του εδάφους, κατολισθήσεις, ταχεία
απώλεια οικοτόπων και γενετικής ποικιλοµορφίας. Από ανθρωπολογικής πλευράς, διαπιστώνεται γενίκευση της φτώχειας
µεταξύ των κατοίκων των ορεινών περιοχών, καθώς και
απώλεια του συνόλου των παραδοσιακών γνώσεων. Όλα τα
ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσµα την περιβαλλοντική υποβάθµιση της πλειονότητας των ορεινών περιοχών και, συνεπώς,
απαιτείται να αναληφθούν άµεσα οι αναγκαίες πρωτοβουλίες
για την ενδεδειγµένη διαχείριση των πόρων και για την
κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη των κατοίκων των εν λόγω
περιοχών.»

Κεφάλαιο 14: Αειφόρος γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
Κεφάλαιο 15: ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας
Κεφάλαιο 18: Προστασία και διαχείριση των γλυκών υδάτων

Πρόσφατη εξέλιξη της διάσκεψης του Ρίο (Σεπτέµβριος 2002)
αποτελεί η παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για τη βιώσιµη ανάπτυξη
που πραγµατοποιήθηκε στο Γιοχάνεσµπουργκ. Στις ορεινές περιοχές αφιερώνεται η παράγραφος 40 που έχει ως εξής:

Κεφάλαιο 24: Οι γυναίκες και η βιώσιµη ανάπτυξη
Κεφάλαιο 26: Ενίσχυση του ρόλου των αυτοχθόνων πληθυσµών
Κεφάλαιο 27: Συνεργασία µε τους ΜΚΟ
Κεφάλαιο 28: Πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών για την υποστήριξη της Ατζέντας 21

«Παράγραφος 40. Τα ορεινά οικοσυστήµατα παρέχουν ιδιαίτερα µέσα επιβίωσης και διαθέτουν επίσης σηµαντικό πλούτο
πόρων σε επίπεδο λεκανών απορροής, βιολογικής ποικιλοµορφίας και µοναδική πανίδα και χλωρίδα. Πολλά εξ αυτών είναι
ιδιαίτερα εύθραυστα και ευάλωτα ως προς τις αρνητικές
συνέπειες των κλιµατολογικών αλλαγών και απαιτούν
συγκεκριµένη προστασία. Επιβάλλονται δράσεις σε όλα τα
επίπεδα προκειµένου:

Κεφάλαιο 32: Ενίσχυση του ρόλου των γεωργών
Κεφάλαιο 33: Χρηµατοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης
Κεφάλαιο 34: Μεταφορά οικολογικά αποτελεσµατικών τεχνολογιών
Κεφάλαιο 35: Η επιστήµη στην υπηρεσία της αειφόρου ανάπτυξης

α)

να αναπτυχθούν και προωθηθούν προγράµµατα, πολιτικές και προσεγγίσεις που να περιλαµβάνουν τις περιβαλλοντικές οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές της βιώσιµης
ανάπτυξης των ορέων και να ενισχύουν τη διεθνή
συνεργασία προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η επίδρασή
της στα προγράµµατα για την κατάργηση της φτώχειας,
ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες,
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β)

να υλοποιηθούν όπου κρίνεται απαραίτητο προγράµµατα
για να αντιµετωπισθούν προβληµατικές όπως η αποψίλωση των δασών, η διάβρωση και η εξάντληση του
εδάφους, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η καταστροφή
των συστηµάτων αποστράγγισης και η απόσυρση των
παγετώνων,

Μεγάλο µέρος των εγγράφων που εκπονήθηκαν από διάφορα
όργανα κατά τα παρελθόντα έτη αποσκοπούσε στην έγκριση
κανονισµού (ή οδηγίας) του Συµβουλίου ή της Επιτροπής µε
συγκεκριµένα µέτρα για τις ορεινές περιοχές, τα οποία θα
οδηγούσαν στη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης πολυτοµεακής
πολιτικής.

γ)

να αναπτυχθούν και να εφαρµοσθούν, όπου κρίνεται
απαραίτητο, πολιτικές και προγράµµατα που να λαµβάνουν υπόψη την διάσταση του φύλου, τα οποία θα
περιλαµβάνουν δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και
θα συµβάλλουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων που
πλήττουν τις ορεινές κοινότητες,

Πιο πρόσφατα, δε, επιδιώχθηκε η υιοθέτηση ειδικού «στόχου»
αφιερωµένου στις ορεινές περιοχές µε σκοπό να προστεθεί στους
στόχους που προβλέπονται ήδη από την πολιτική συνοχής µε ισχύ
έως το έτος 2000.

δ)

ε)

να εφαρµοσθούν προγράµµατα για την προώθηση της
διαφοροποίησης και των παραδοσιακών οικονοµιών των
ορεινών περιοχών, για τα βιώσιµα µέσα επιβίωσης και τα
συστήµατα παραγωγής σε µειωµένη κλίµακα στα οποία
να περιλαµβάνονται προγράµµατα ειδικής κατάρτισης,
για καλύτερη πρόσβαση στις εθνικές και διεθνείς αγορές
και δυναµικό προγραµµατισµό των αγορών των µεταφορών και των επικοινωνιών λαµβάνοντας υπόψη τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα των ορεινών περιοχών,
να προωθηθεί η πλήρης συµµετοχή και ανάµιξη των
ορεινών πληθυσµών στις αποφάσεις που τους αφορούν,
καθώς και η συµπερίληψη των γνώσεων, των πόρων και
των ενδογενών αξιών σε όλες τις πρωτοβουλίες για την
ανάπτυξη,

στ) να κινητοποιηθεί η εθνική και διεθνής στήριξη για την
εφαρµοσµένη έρευνα και την ανάπτυξη των ικανοτήτων,
να παρασχεθεί τεχνική και χρηµατοοικονοµική βοήθεια
για την πραγµατική υλοποίηση της βιώσιµης ανάπτυξης
των ορεινών οικοσυστηµάτων στις αναπτυσσόµενες χώρες
και στις χώρες µε µεταβατική οικονοµία και να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα της φτώχειας στις ορεινές περιοχές
µέσω συγκεκριµένων σχεδίων και προγραµµάτων µε την
κατάλληλη στήριξη εκ µέρους όλων των ενδιαφεροµένων
και λαµβάνοντας υπόψη το πνεύµα του “∆ιεθνούς έτους
των ορέων — 2002”.»
2.6.

Ο ∆ιεθνής Χάρτης των Κατοίκων των Ορεινών Περιοχών

Ο ∆ιεθνής Χάρτης των Κατοίκων των Ορεινών Περιοχών υιοθετήθηκε την 9η Ιουνίου 2000 στο Chambéry, στο τέλος του
1ου ∆ιεθνούς Φόρουµ για τα Όρη, από τους εκπροσώπους
70 χωρών.
Πρόκειται για σχέδιο το οποίο απαιτείται να υποβληθεί προς
συζήτηση προτού αποτελέσει τη βάση και τον κυριότερο στόχο
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης των Κατοίκων των Ορεινών Περιοχών, η
οποία προβλέπεται να συσταθεί για να διασφαλίσει την υλοποίηση
του σχεδίου αυτού. Το εν λόγω σχέδιο περιορίζεται µέχρι στιγµής
στον καθορισµό γενικών αρχών, αλλά αναµένεται να εµπλουτισθεί,
αφενός, µε πιο επιµέρους προτάσεις και συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του Φόρουµ και, αφετέρου, µε τις συνεισφορές που θα προκύψουν κατά πάσα πιθανότητα κατά τη διάρκεια
της νέας συνάντησης που προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί στην
πόλη Quito του Ισηµερινού (Ecuador) τον Σεπτέµβριο του 2002.
3.
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Το ευρωπαϊκό όρος από νοµική άποψη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται συνεχώς παραινέσεις προκειµένου να
στρέψει την προσοχή της στις ορεινές περιοχές.

Καθίσταται, λοιπόν, προφανές ότι η Κοινότητα δεν δύναται να
αναλάβει καµία συγκεκριµένη πρωτοβουλία (πέραν της, περιορισµένης και τοµεακής, ήδη υπάρχουσας στην περίπτωση της
ορεινής γεωργίας) ελλείψει ειδικής διάταξης στην Ευρωπαϊκή
Συνθήκη, µε την οποία θα επιβεβαιώνεται η αρµοδιότητά της στον
εν λόγω τοµέα.

Ως εκ τούτου, η Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα
των ορεινών περιοχών και τις συνακόλουθες ανάγκες τους προκειµένου να προβλέψει — πάντοτε µε σεβασµό προς την αρχή
της επικουρικότητας — µια ενδεδειγµένη οργανική ευρωπαϊκή
πολιτική. Τα χαρακτηριστικά της «ορεινής ιδιοµορφίας», ακόµη και
όταν οι οικονοµικές συνθήκες διαφέρουν, είναι αναγνωρίσιµα
παντού και διαµορφώνουν ιδιαίτερες συνθήκες ζωής για τους
κατοίκους των εν λόγω περιοχών, από πλευράς οργάνωσης
και διαχείρισης των υπηρεσιών, ενηµέρωσης, πρόσβασης στην
κινητικότητα. Στην περίπτωση των ευρωπαϊκών ορέων, οι πολιτικές
για την προστασία και την προαγωγή του περιβάλλοντος, του
τοπίου και της βιοποικιλότητας, οι πολιτικές για τη διατήρηση
γεωργικών τεχνικών συνδεδεµένων µε παλαιές καλλιέργειες — που
εισήχθησαν πριν από αιώνες από πληθυσµούς οι οποίοι ήρθαν από
πολύ µακριά και εγκαταστάθηκαν εδώ — η διαφύλαξη εξαιρετικά
σπουδαίων τοπικών πολιτισµών, ιστορικών και καλλιτεχνικών
αγαθών, προσλαµβάνουν εξέχουσα και επιτακτική χροιά.

Η ρητή αναγνώριση της ορεινής ιδιοµορφίας αποτελεί βασικό
προαπαιτούµενο έναντι των δυνητικών εφαρµογών που έπονται
της υιοθέτησης µέτρων σε πολυάριθµους τοµείς.

Στον τίτλο XVII της Συνθήκης (Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή),
στο άρθρο 158 αναφέρονται τα εξής:
«Η Κοινότητα, προκειµένου να προαχθεί η αρµονική ανάπτυξη
του συνόλου της, αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της
µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής της
συνοχής.

Η Κοινότητα αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη µείωση των διαφορών
µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών
και στη µείωση της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών
περιοχών ή νήσων, συµπεριλαµβανόµενων των αγροτικών
περιοχών.»
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Εάν κρίνεται επιθυµητή η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών
προκειµένου να έχουν µελλοντικά τα ευρωπαϊκά όργανα τη
δυνατότητα να διαµορφώνουν πολιτικές, ή ειδικές παρεµβάσεις,
για τις ορεινές περιοχές τότε είναι απολύτως αναγκαίο να προταθεί
η σαφής αναφορά των εν λόγω περιοχών, από κοινού µε εκείνες
που κατονοµάζονται ήδη, στο τέλος του προαναφερθέντος
άρθρου 158. Σύµφωνα µε την παρούσα διατύπωση, οι «αγροτικές
περιοχές» δεν ταυτίζονται µε τις ορεινές περιοχές: δεν υφίσταται
οµοιότητα µεταξύ των δύο όρων και, συνεπώς, απαιτείται πλέον να
αναγνωρισθεί επίσηµα η «ορεινή ιδιοµορφία».
4.

Τα όρη και το µέλλον της Ευρώπης

Το µέλλον της Ευρώπης τίθεται επί του παρόντος ως µείζον,
κοµβικό, κεφαλαιώδες ζήτηµα στο ευρωπαϊκό προσκήνιο που
διερωτάται σχετικά µε τις µεθόδους που θα επικρατήσουν στη
Γηραιά Ήπειρο κατά τη διάρκεια της τρίτης χιλιετίας.
Καθίσταται πλέον ολοένα και προφανέστερο κάτι που θα µπορούσε
να εκληφθεί ως κοινότοπο, δηλαδή ότι η Ευρώπη δεν θα κατορθώσει να οικοδοµηθεί ούτε βάσει απλών και µηχανικών συστηµάτων,
ούτε σύµφωνα µε πεφωτισµένα σχέδια που καταστρώνονται θεωρητικά, αλλά ούτε κανονισµός αποκλειστικά και µόνον χάρη στη
σύναψη συµφωνιών µεταξύ των κρατών.
Η νέα Ευρώπη θα αναδυθεί µέσα από µία πολυσύνθετη διεργασία,
στο πλαίσιο της οποίας η ενοποίηση της κοινωνίας των πολιτών,
των συµφερόντων, των καθηκόντων, του πολιτικού υποκειµενισµού
και των σχέσεων µε το εξωτερικό θα υλοποιηθεί σταδιακά, έπειτα
από ευρεία και υψηλού επιπέδου διαµεσολάβηση, σύµφωνα µε
πολιτικό και όχι τεχνοκρατικό σχεδιασµό.
Εφόσον τούτο έχει κάποιο νόηµα, η νέα Ευρώπη θα πρέπει να
στηριχθεί σε µεγάλο βαθµό στα στοιχεία που — ιστορικά,
ανθρωπολογικά, πολιτισµικά και εκ φύσεως — τη συνενώνουν
δηµιουργώντας έναν συνεκτικό ιστό, έναν συνδετικό αρµό. Και τι
είναι αυτό που συναρµόζει την Ευρώπη, αν όχι τα όρη;
Είναι ποτέ δυνατόν να φανταστεί κανείς την Ευρώπη της τρίτης
χιλιετίας χωρίς µία πολιτική για τα εδάφη που συνδέουν ακόµη και
εκ φύσεως τις πιο ανεπτυγµένες περιοχές της ηπείρου; Ίσως είναι
λίγοι εκείνοι που το έχουν σκεφθεί, αλλά οι συνδέσεις µεταξύ των
εύρωστων περιοχών της νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζονται
ουσιαστικά από τα «υψίπεδα» και αυτό δεν ισχύει µόνο για τις
µεταφορές αλλά γενικώς για τις διασυνδέσεις µεταξύ οικονοµικών
χώρων. Η κοιλάδα του Πάδου συνδέεται µε την κοιλάδα του Ρήνου
χάρη στην οροσειρά των Άλπεων, η Καταλονία που βρίσκεται σε
πλήρη οικονοµική άνθηση συνδέεται µε τη Νότια Γαλλία µέσω των
Πυρηναίων, η ίδια η Ιταλία έχει ως σκελετό επάνω στον οποίο
στηρίζεται τον άξονα που σχηµατίζουν οι Άλπεις και τα Απέννινα,
σύµφωνα µε την επιτυχηµένη εικόνα του Ιταλού οικονοµολόγου
Giustino Fortunato για τα οστά (τα όρη) και τη σάρκα (τις
πεδιάδες). Για να µην αναφερθούµε στην ολοκλήρωση µε την
Ανατολική Ευρώπη, όπου τα Βαλκάνια καθίστανται ο συνδετικός
κρίκος µε τη σλαβική πραγµατικότητα και τα όρη Τάρτα ο
συνεκτικός ιστός µεταξύ της Πολωνίας και της Ουγγαρίας,
καινούριων περιφερειών της Ευρώπης του 2004. ∆εν πρέπει,
επίσης, να λησµονούµε ότι και στις ορεινές περιοχές υπάρχουν
σηµεία υψίστης σηµασίας, από κοινωνικής και οικονοµικής
πλευράς, για την Ευρώπη (µόνον στις Άλπεις, διανύοντας την
ιδεατή διαδροµή από τη Grenoble έως τη Μπρατισλάβα συναντά
κανείς — πέραν των γνωστών ιταλικών περιφερειών — µέρη όπως
το Vorarlberg, το Τιρόλο, η Καρυνθία, το Σάλτσµπουργκ ...).
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Έχει άραγε νόηµα η ύπαρξη µιας Ευρώπης απαρτιζόµενης από
«ισχυρές περιοχές» συνδεδεµένες µεταξύ τους µε έναν σκελετό, µε
τα «οστά» κατά την εικόνα που χρησιµοποίησε ο Fortunato; Η
απάντηση είναι αναµφίβολα αρνητική. Εάν όµως τούτο αληθεύει,
τότε απαιτείται µια ευρωπαϊκή πολιτική για τα όρη, όχι γιατί
πρέπει να συµπεριληφθεί το λήµµα «όρος» στον κατάλογο µε τις
προσόδους και τις ενισχύσεις που για διαφόρους λόγους και σε
διαφορετικό βαθµό εκπορεύονται από τις Βρυξέλλες, αλλά γιατί
το όρος αποτελεί το κατ' εξοχήν παράδειγµα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές έχουν εδώ και καιρό προβεί
στον µεταβολισµό µιας πλουραλιστικής πολιτικής αντίληψη — η
οποία είναι εγγενώς ανεκτική και προσφέρεται για συναινετική
συζήτηση και προγραµµατισµό — καθώς και, µέχρι ενός ορισµένου
σηµείου, του DNA τους.
Εντούτοις, ακόµη και οι περιοχές αυτές δεν έχουν αποκτήσει
ανοσία έναντι της πρόκλησης που θέτει η παγκοσµιοποίηση, αλλά
ούτε και έναντι της όξυνσης του ακριβώς αντίθετου φαινοµένου,
δηλαδή της αίσθησης της τοπικής αποµόνωσης. Εάν το φαινόµενο
αυτό δεν αντιµετωπισθεί δεόντως οδηγεί σε τοπικισµό, ιδιοτέλεια,
τάσεις κατακερµατισµού, δηλαδή σε φαινόµενα αντιδιαµετρικά
αντίθετα προς την ενσωµάτωση τα οποία τροφοδοτούν — όχι
τυχαία — αντιευρωπαϊκές πολιτικές και αρχίζουν να κερδίζουν
έδαφος ακόµη και στις ορεινές περιοχές, ελλείψει µιας ευρωπαϊκής
πολιτικής για τα όρη καθώς και δεδοµένου ότι οι επιµέρους ειδικές
πολιτικές της ΕΕ συχνά δε λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες
των ορεινών περιοχών.
Θεωρούµε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουν να αξιολογήσουν καλύτερα τον δυνητικό ενοποιητικό
ρόλο των ορέων ως συνδετικού αρµού ολόκληρης της Ευρώπης.
∆εν χρειάζεται να καταβληθεί µεγάλη προσπάθεια: αρκεί µια
µεγάλη ιδέα ως κινητήρια δύναµη, µια ελάχιστα συντηρητική
επιλογή, µια βούληση για την αποτελεσµατική υπερνίκηση τεχνοκρατικών και γραφειοκρατικών προσεγγίσεων. Συνοψίζοντας,
µια πολιτική θα ήταν αρκετή. Μια πολιτική ορµώµενη από τη
διαπίστωση ότι εάν οικοδοµηθεί η Ευρώπη, θα οικοδοµηθεί γύρω
από µια νέα αντίληψη περί κράτους, διαφορετική από εκείνη που
διακρίνει το παραδοσιακό κράτος, και θα αντλήσει νέα ισχυρά
στοιχεία πάνω στα οποία θα θέσει τους ακρογωνιαίους λίθους της.
Τα όρη είναι αδιαφιλονίκητα ένα από αυτά τα στοιχεία.
Κανένα πρότυπο δεν θα είναι εξαντλητικό, και µάλιστα στις
επόµενες δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων η κοινωνία των
πολιτών θα επηρεασθεί σηµαντικότατα από την αλληλεξάρτηση
των συµφερόντων και από την πορεία των πολιτικών και των
πολιτιστικών θεµάτων. Εν τοιαύτη περιπτώσει, θα καταστεί αισθητότερη η ανάγκη να αναληφθεί µια ευρεία πολιτική, η οποία θα
διαµορφώνει το νέο πρότυπο για την Ευρώπη βάσει των συστατικών
στοιχείων της.
Ως εκ τούτου, τα όρη αποτελούν µείζονα πρόκληση για την
Ευρώπη. Για αυτό το λόγο έχουµε µεγάλη ιδέα για την Ευρώπη,
µια Ευρώπη στην οποία η πολιτική συζήτηση δεν θα περιορίζεται
απλώς στην ποιότητα και στην ποσότητα του κρέατος και του
γάλατος, όπου οι ορεινές περιοχές µπορούν πραγµατικά να
συνεισφέρουν αρκεί να ξεπερασθούν παρωχηµένα στερεότυπα
όπως τα υποδήµατα ορειβασίας ή εικόνες όπως οι βοσκοί στα
ορεινά λιβάδια και να µην υποκύψει κανείς στον πειρασµό της
απλουστευτικής προσέγγισης σύµφωνα µε την οποία τα όρη είναι
απλώς περιβαλλοντικό ή γεωργικό θέµα, όπως υποστηρίζεται από
αρκετούς σχετικά µε τη Γηραιά Ήπειρο.
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Τα όρη και οι αστικές περιοχές

Είναι προφανές ότι η παρούσα έκθεση και οι σχετικές παρατηρήσεις
και προτάσεις διατυπώνονται προς το συµφέρον των πληθυσµών
που ακόµη κατοικούν, εργάζονται και συγκροτούν οµάδες πολιτών
και πολιτικές συναθροίσεις στις ορεινές περιοχές.
Ωστόσο, πλέον αναγνωρίζεται από τους πάντες ότι οι εν λόγω
πληθυσµοί διαδραµατίζουν επωφελή ρόλο όχι µόνον για την
περιοχή τους, αλλά — µε ολοένα και σηµαντικότερο και συνετότερο τρόπο — και για τους κατοίκους των πεδιάδων, των πόλεων,
των µεγάλων πυκνοκατοικηµένων και παραγωγικών περιοχών όσον
αφορά τα εξής: τον έλεγχο των γαιών, τη διαφύλαξη του
περιβάλλοντος και του τοπίου, την προστασία του εδάφους, την
παροχή χώρου και χρόνου για τον πολιτισµό, την υγεία, τις
αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, την παραγωγή προϊόντων στρατηγικής σηµασίας όπως το µαλλί, το νερό, η ενέργεια,
την πηγή ιδιαίτερα σηµαντικών και υγιεινών προϊόντων που
αποτελούν απτή έκφραση µιας πανάρχαιας ισορροπίας µεταξύ της
φύσης και των ανθρώπινων αναγκών, το επίκεντρο εξορυκτικών
δραστηριοτήτων.
Συνεπώς, µια ευρωπαϊκή πολιτική για τα όρη δεν εξυπηρετεί απλώς
και µόνον τους ορεσίβιους, αλλά αποτελεί πραγµατικά µια πολιτική
για όλους τους Ευρωπαίους.

6.

Συµπεράσµατα και προτάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.
Υπογραµµίζει ότι καµία περιοχή της Ευρώπης δεν µπορεί να
είναι και να παραµείνει περιθωριακή, αλλά ούτε και να εγκαταλειφθεί σταδιακά.
2.
Επισηµαίνει ότι µάταια, εδώ και χρόνια, απευθύνονται
εκκλήσεις στα όργανα λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προκειµένου να ληφθεί δεόντως υπόψη η εδαφική ιδιοµορφία των ευρωπαϊκών ορέων η οποία διαµορφώνεται από τα
αποκαλούµενα φυσικά µειονεκτήµατα λόγω υψόµετρου, κλίσεως,
δυσχερών κλιµατολογικών συνθηκών και µοναδικών γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών, µεγάλων αποστάσεων και ιδιαίτερων
δυσκολιών που δηµιουργούν δαπάνες για την κατασκευή και
συντήρηση των µεταφορικών υποδοµών. Οι υφιστάµενες φυσικές
συνθήκες έχουν δηµιουργήσει µια χλωρίδα και πανίδα που είναι
µοναδικές και έχουν µεγάλη ποικιλία. Στις ιδιαίτερες συνθήκες
ζωής των κατοίκων τους περιλαµβάνονται ο εφοδιασµός και η
διαχείριση των υπηρεσιών, της ενηµέρωσης, της πρόσβασης και
της κινητικότητας.
3.
Τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά όρη κατοικούνται εδώ και χιλιετίες
και πρέπει να εξακολουθήσουν να κατοικούνται από πληθυσµούς
οι οποίοι δεν είναι σωστό να αισθάνονται εγκαταλελειµµένοι, αλλά
αντίθετα απαιτείται να τους αναγνωρισθούν έµπρακτα ενδεδειγµένες και σύγχρονες συνθήκες κοινωνικής και αστικής διαβίωσης, να
τους εξασφαλισθούν δυνατότητες και υποστήριξη για την βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη σε ευρεία κλίµακα και να τους παρασχεθούν
εγγυήσεις για το σεβασµό και την προστασία των τοπικών και
περιφερειακών πολιτισµών.
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4.
Προβάλλει τη σηµαντική βιοποικιλότητα που διαπιστώνεται
στα ευρωπαϊκά όρη, καθώς και το γεγονός ότι η παρουσία ενεργού
πληθυσµού σε ικανοποιητικό επίπεδο συµβάλει στην προστασία
του ύδατος, του εδάφους και του περιβάλλοντος, στη µέριµνα για
τα δάση και για ιδιαίτερα πολιτιστικά αγαθά, καθώς και για την
προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψίστης σηµασίας για τους
κατοίκους ολόκληρης της Ευρώπης.

5.
Υποστηρίζει ότι τα όρη διακρίνονται από συγκεκριµένες
ιδιαιτερότητες και — παρότι µεγάλο µέρος των «ορεινών περιοχών»
είναι ταυτόχρονα και αγροτικές περιοχές — οι δύο έννοιες δεν
ταυτίζονται. Εξάλλου, αν και ένα τµήµα των ορεινών περιοχών
πρέπει σαφώς να συµπεριληφθεί µεταξύ των «πλέον µειονεκτικών
περιοχών» δεν θεωρείται σκόπιµο να περιορισθεί η προσοχή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των ορεινών περιοχών αποκλειστικά
και µόνον στις οικονοµικές δυσκολίες που αυτές αντιµετωπίζουν.

6.
Εκφράζει την πεποίθηση ότι η έννοια της «εδαφικής συνοχής»
θα συνεκτιµηθεί στη Συνθήκη ως συµπληρωµατική συνιστώσα της
«οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής».

7.
Εκτιµά ότι η σαφής αναφορά των ορεινών περιοχών στη
Συνθήκη θα θεµελίωνε µια κοινοτική αρµοδιότητα επί του θέµατος,
καθιστώντας εν τέλει δυνατή την αξιολόγηση και την ανάληψη
οργανικών πολιτικών για τους κατοίκους και τα εδάφη, µε ρητή
αναγνώριση της ορεινής ιδιοµορφίας υπέρ του συντονισµού των
επιµέρους κοινοτικών πολιτικών και πάντοτε µε πλήρη σεβασµό
της αρχής της επικουρικότητας.

8.
Ζητεί, συνεπώς, την τροποποίηση του άρθρου 158 και του
σχετικού Τίτλου ούτως ώστε να υπάρξει σαφής αναφορά των
«ορεινών περιοχών» µεταξύ των «πλέον µειονεκτικών περιοχών
ή νήσων, συµπεριλαµβανοµένων των αγροτικών περιοχών» που
αναφέρονται ήδη και να προστεθεί η λέξη «εδαφική» εκεί όπου επί
του παρόντος γίνεται λόγος µόνον για «οικονοµική και κοινωνική
συνοχή».

9.
Θεωρεί αναγκαία, εκτός από τη νοµική επιβεβαίωση της
ορεινής ιδιοµορφίας, µια ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τον ανταγωνισµό η οποία να προχωρεί πέραν του προαπαιτούµενου µιας
τέτοιας αναγνώρισης και να αποσκοπεί στον περιορισµό των
οικονοµικών και διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων των παραγωγικών
και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στις ορεινές περιοχές σε
σχέση µε άλλες περιοχές, δια της καθιέρωσης µέσων χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης και δια της παροχής φορολογικών ελαφρύνσεων διαρθρωτικού και διαρκούς χαρακτήρα.

10.
Εντοπίζει στις ορεινές περιοχές στοιχεία πολιτισµικού
πλούτου και κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης τα οποία χρήζουν
αξιοποίησης και προαγωγής. Η ταυτότητα των κατοίκων είναι
πλούτος που πρέπει να διαφυλαχθεί ως διόλου αµελητέα
συνιστώσα της θετικά πολυσύνθετης διάστασης κάθε έθνους και
ολόκληρης της Ευρώπης.
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11.
Υποστηρίζει θερµά την θέσπιση βιώσιµων κανόνων σε
θέµατα πολιτικής µεταφορών που να εγγυώνται ενιαίες συνθήκεςπλαίσιο για τη διαχείριση των ροών της οδικής κυκλοφορίας και
των σιδηροδροµικών δικτύων στις ορεινές περιοχές. Οι περιοχές
αυτές δεν µπορούν να αποτελέσουν απλούς διαδρόµους διέλευσης.
Πρέπει να εξευρεθούν ευφυείς λύσεις που να συµβιβάζουν τις
απαιτήσεις για οικονοµική αύξηση µε την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Αυτό περιλαµβάνει και
την διεύρυνση των υποδοµών και τη βελτίωση της προσφοράς
διασυνοριακών σιδηροδροµικών µεταφορών. Για τη χρηµατοδότηση ιδιαίτερα δαπανηρών σχεδίων υποδοµής σε περιοχές που
είναι ευαίσθητες από οικολογική άποψη το κοινοτικό δίκαιο θα
πρέπει να επιτρέπει την εγκάρσια χρηµατοδότηση σιδηροδροµικών
υποδοµών µέσω εσόδων που προέρχονται από παράλληλα οδικά
δίκτυα και στηρίζουν την απαραίτητη αλλαγή της διακίνησης των
εµπορευµάτων από τις οδικές στις σιδηροδροµικές µεταφορές.

12.
Παρατηρεί ότι οι πολιτικές που εφαρµόζονται επί του
παρόντος σε ολόκληρη την Ευρώπη µε στόχο τον εξορθολογισµό
των δηµόσιων προϋπολογισµών και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών βλάπτουν τους κατοίκους των ορεινών περιοχών, προξενώντας
συχνά ανεπανόρθωτες ζηµίες. Τα σχολεία, η δηµόσια υγεία, οι
µεταφορές, τα ταχυδροµεία, οι τηλεπικοινωνίες βρίσκονται σχεδόν
παντού στο στάδιο της αναπροσαρµογής. Η επαρκής κάλυψη και
η καλή ποιότητα των υπηρεσιών αυτών αποτελούν, αφενός, βασική
προϋπόθεση επιβίωσης για τον τοπικό πληθυσµό, και αφετέρου
αποφασιστικής σηµασίας συντελεστή για την ανάπτυξη και εξέλιξη
όλων των ορεινών περιοχών. Γι' αυτό απαιτείται όπως η δηµόσια
διοίκηση, σε κάθε οργανωτική µεταβολή των εν λόγω υπηρεσιών
αναλαµβάνει ιδιαίτερη ευθύνη και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην
κατάσταση των περιοχών αυτών, έτσι ώστε όχι µόνο να διατηρηθεί
αλλά και να εξελιχθεί το επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Οπωσδήποτε όµως θα πρέπει θεµελιωθεί σαφώς στη Συνθήκη η
ισότιµη πρόσβαση στις γεωγραφικά ισορροπηµένες και προσανατολισµένες προς το κοινωνικό όφελος υπηρεσίες της κοινής ωφέλειας
στις ορεινές περιοχές.

13.
Υποστηρίζει ότι η ορεινή οικονοµία πρέπει να τεθεί ως
προϋπόθεση ζωτικής σηµασίας και, εποµένως, ότι απαιτείται να
προβλεφθούν στα κοινοτικά προγράµµατα τα εξής:

—

η ανάπτυξη των δικτύων υπηρεσιών εγγύτητας, κυρίως
δε των δικτύων πληροφορικής για τις επιχειρήσεις, τις
οικογένειες, τα σχολεία, τα ιδρύµατα, τους ΜΚΟ

—

ο σχεδιασµός πολιτικών για την ένταξη των νέων στις
επιχειρήσεις παντός κλάδου, µε ιδιαίτερη έµφαση στην
υποστήριξη νέων επιχειρηµατιών

—

η προώθηση και η διευκόλυνση της άσκησης πολλαπλής
δραστηριότητας

—

η προώθηση επαγγελµατικής εξειδίκευσης ανάλογα µε τις
εξελίξεις στο χρόνο.
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14.
Κρίνει σκόπιµο να προτείνει στην Επιτροπή να ληφθούν
δεόντως υπόψη, κατά την υλοποίηση του Έκτου Προγράµµατος
Έρευνας και Ανάπτυξης, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
ορεινές περιοχές και να προαχθεί η δηµιουργία ευρωπαϊκού
δικτύου µε τη συµµετοχή όλων των ερευνητικών ιδρυµάτων που
δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές.

15.
Εµµένει στο γεγονός ότι οι ορεινές περιοχές της Ευρώπης
χρειάζονται µια κοινοτική πολιτική η οποία να συνδράµει τους
κατοίκους για τη διαχείριση συνεκτικών, συντονισµένων και
ολοκληρωµένων δράσεων στα πλαίσια µιας ευρύτερης και εδραιωµένης, τοπικά και περιφερειακά, δηµοκρατικής αυτοδιοίκησης.
Αυτή αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την πλήρη εφαρµογή της
αρχής της επικουρικότητας.

16.
Καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, λαµβανοµένης υπόψη
της επικείµενης διεύρυνσης, µια συνολική στρατηγική για την
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
υποψηφίων προς ένταξη χωρών η οποία θα προβλέπει και την
ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και τη διατήρηση της ορεινής
γεωργίας. Μια τέτοια στρατηγική θα έπρεπε, ειδικότερα, να
περιλαµβάνει τη διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των ορεινών
περιοχών και να προσδιορίζει συγκεκριµένα µέτρα στο πλαίσιο των
προγραµµάτων Ιnterreg, Phare, Tacis και Sapard, µε στόχο να
συµπεριληφθούν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τις λοιπές
όµορες περιφέρειες της Ένωσης στις δράσεις υπέρ των ορεινών
περιοχών. Εποµένως, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τους Λάπωνες
που ζουν στη βόρεια και στην κεντρική Σουηδία, στη Φινλανδία,
τη Νορβηγία και στη βόρεια Ρωσία.

17.
Θεωρεί καθοριστικής σηµασίας τη στήριξη εκ µέρους της
Επιτροπής ερευνών σχετικά µε τις ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές
κατά τρόπο ώστε να διερευνηθεί η κοινή ταξινόµησή τους, η
µελέτη των επιπτώσεων των κλιµατικών αλλαγών στις περιοχές
αυτές, Επίσης ζητεί να προωθηθεί ο προσδιορισµός ονοµασίας
προέλευσης για τα προϊόντα των ορεινών περιοχών σύµφωνης προς
τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

18.
Συνιστά στην Επιτροπή να διαµορφώσει σαφή ορισµό των
ορεινών περιοχών βάσει φυσικών κριτηρίων όπως το υψόµετρο, η
κλίση και η περιορισµένη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, η
µορφολογία του εδάφους και βάσει κοινωνικοικονοµικών κριτηρίων όπως η πυκνότητα του πληθυσµού, η δηµογραφική
εξέλιξη η κατ' ηλικία διάρθρωση, η κλίµακα των οικονοµικών
δραστηριοτήτων, οι αναπτυξιακές δυνατότητες των οικονοµικών
περιοχών καθώς και ο συνδυασµός των εν λόγω κριτηρίων για την
εναργή διάκριση — λαµβανοµένων υπόψη των ποικίλων σχετικών
προβληµατισµών — µεταξύ των ορεινών περιοχών και των λοιπών
µειονεκτικών περιοχών κατά το σχεδιασµό των αναπτυξιακών
στρατηγικών και των µηχανισµών στήριξης.

19.
Κρίνει απολύτως αναγκαία την εξισορρόπηση των µόνιµων
φυσικών µειονεκτηµάτων µε αποζηµιώσεις και, ως εκ τούτου,
τάσσεται υπέρ της διατήρησης των εν λόγω αποζηµιώσεων ως
πρωταρχικό στοιχείο της πολιτικής για τις ορεινές περιοχές, από
κοινού µε τη διαφοροποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας
µέσω διαφορετικών αντισταθµιστικών αποζηµιώσεων.
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20.
Εµµένει στην ανάγκη παροχής πρόσθετης ενίσχυσης —
πέραν του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ — στην οικονοµία των
ορεινών περιοχών από τα διαρθρωτικά ταµεία, µε εστίαση της
προσοχής στις µεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες και στην προαγωγή
της ανάπτυξης των επιχειρήσεων που δεν συνδέονται άµεσα µε τη
γεωργία και τον τουρισµό. Επισηµαίνει, εξάλλου, µεταξύ των
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων την ανάγκη σταδιακής δηµιουργίας
ελάχιστων βασικών υποδοµών και υπηρεσιών στις εν λόγω περιοχές, τόσο στους τοµείς της παιδείας, της υγείας και των µεταφορών
όσο και σε εκείνους που σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες της
επικοινωνίας και της πληροφόρησης.
21.
Τονίζει ότι οι δράσεις βάσει του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ
πρέπει να ενσωµατωθούν στις δράσεις των διαρθρωτικών ταµείων.
Γι' αυτό η ΕΤΠ προτείνει όπως ο δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ, η
ανάπτυξη της υπαίθρου, σχεδιασθεί βάσει ενός πίνακα επιλογών µε
τοµείς δράσεων που θα επιτρέπουν το συνδυασµό µε δράσεις του
πίνακα επιλογών που εξετάζεται για τα µελλοντικά διαρθρωτικά
ταµεία. Για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσµάτων
απαιτείται µακρόχρονη επιρροή, σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, των δράσεων.
22.
Ζητεί από την Επιτροπή να δεσµευθεί να εξετάσει το
ενδεχόµενο να παρασχεθεί στα ποιοτικά προϊόντα των ορεινών
περιοχών — τα οποία παράγονται εντός των περιοχών που
οριοθετούνται σύµφωνα µε τους κανόνες — πρόσθετη ένδειξη
ΠΟΠ ή ΠΓΕ (Προστατευόµενες Ονοµασίες Προέλευσης και
Προστατευόµενες Γεωγραφικές Ενδείξεις) που να δηλώνει την
προέλευση από ορεινές περιοχές.
23.
Υποστηρίζει τη σύναψη περιφερειακών συµβάσεων —
ακόµη και στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας κατά το
πρότυπο της Σύµβασης για την Προστασία των Άλπεων — για τη
θεσµοθέτηση και την ενδυνάµωση της συνεργασίας που αποσκοπεί
στην επίλυση των ιδιαίτερων περιφερειακών και διασυνοριακών
προβληµάτων, παρέχοντας έτσι ένα απτό παράδειγµα όσον αφορά
την υλοποίηση της Ευρώπης των Περιφερειών.
24.
Επισηµαίνει την ανάγκη να αυξηθούν οι προσπάθειες για
προαγωγή της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών. Η
ΕΤΠ τονίζει ιδίως ότι η εργασία για την ισότητα αποτελεί ιδιαίτερο
παράγοντα ανάπτυξης, σύµφωνα µε τα τελευταία ερευνητικά
αποτελέσµατα. Στις περιοχές µε µεταναστευτικά προβλήµατα µια
καλά ανεπτυγµένη κοινωνική αρωγή και πρόσβαση σε ευρύτερη
πολιτιστική προσφορά έχουν µεγάλη σηµασία για να εξουδετερωθεί
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η εγκατάλειψη της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών από τις
γυναίκες και τους νέους. Ενδεδειγµένα προγράµµατα προπαρασκευής, κατάρτισης και επιµόρφωσης για τους νέους στις
ορεινές περιοχές, περιλαµβανοµένων των νέων γεωργών έχουν
καθοριστική σηµασία για τις δυνατότητες τους να βρουν υποστήριξη.
25.
Εκτιµά ότι, προς όφελος των ορεινών περιοχών, απαιτείται
η υιοθέτηση εθνικών και περιφερειακών αντισταθµιστικών µέτρων
καθώς και, η παροχή της δυνατότητας παρέκκλισης από τους
κοινοτικούς κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για την
παροχή κοινωφελών υπηρεσιών σε όλη των επικράτεια και για να
εξισορροπηθεί η µείωση της διαρθρωτικής στήριξης που θα
υποστούν οι επιχειρήσεις εξαιτίας του πολλαπλασιασµού των
αιτήσεων για τη χορήγηση διαρθρωτικών ενισχύσεων συνεπεία της
διεύρυνσης.
26.
Υπογραµµίζει ότι είναι απαραίτητο να αποκτήσουν οι
ορεινές περιοχές µέσα διαρθρωτικής πολιτικής και µετά το 2006
τα οποία θα πρέπει να διατηρηθούν όσο υπάρχουν τα συγκεκριµένα
τους προβλήµατα.
27.
Προτρέπει την Επιτροπή να προβλέψει, στο πλαίσιο της
συνολικής στρατηγικής για τις ορεινές περιοχές, συγκεκριµένους
µηχανισµούς για την προτιµησιακή χρήση στις εν λόγω περιοχές
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπό συνθήκες συµβατές µε την
προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου, ιδιαίτερα δε για την
εκµετάλλευση των υδάτινων πόρων και για τη βιώσιµη διαχείριση
των ορεινών δασών.
28.
Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συµµετέχει τακτικά στις
εργασίες των οργάνων της Σύµβασης για την προστασία των
Άλπεων.
29.
Προτείνει όπως τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα προωθήσουν
την επισήµανση και τη διάδοση ορθών πρακτικών για τη διαχείριση
των ορεινών εδαφών, δράσεων βιώσιµης ανάπτυξης και πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζει η
διαχείριση των υπηρεσιών. Τέλος, η ΕΤΠ τονίζει τη σηµασία της
ανταλλαγής τοπικών και περιφερειακών µεθόδων και εµπειριών
µεταξύ των κρατών.
30.
Καλεί την Επιτροπή να προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γαλακτοκοµικό τοµέα στις ορεινές
περιοχές προκειµένου να διατηρηθεί η επεκτατική γεωργία που
εφαρµόζουν οι µικρές εκµεταλλεύσεις.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE

29.5.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 128/41

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά µε την «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών
αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έµφαση στα δάση)»
(2003/C 128/06)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έµφαση στα δάση) —
COM(2002) 404 τελικό — 2002/0146 (COD)·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου 2002 να ζητήσει τη γνωµοδότησή της σχετικά
µε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 175, παράγραφο 1 της Συνθήκης ΕΚ·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της, της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, να κατατεθεί σχετική
γνωµοδότηση και να ανατεθεί στην επιτροπή «Βιώσιµη ανάπτυξη» η κατάρτισή της·
έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1998 για µια «∆ασική στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (1)»·
έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 1997 σχετικά µε τη «∆ασική
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ( 2)·
έχοντας υπόψη τις συστάσεις που περιλαµβάνονται στη γνωµοδότησή της µε θέµα «∆ιαχείριση, εκµετάλλευση
και προστασία των δασών στην ΕΕ» (CdR 268/97 fin) (3)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της, της 18ης Νοεµβρίου 1999, µε θέµα την «ανακοίνωση της Επιτροπής για
τη δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (CdR 184/1999 fin) ( 4)·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης της επιτροπής «Βιώσιµη ανάπτυξη» που υιοθετήθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου
2002 (CdR 345/2002 rev.) — εισηγητής ο κ. Durnwalder (Πρόεδρος της Αυτόνοµης Επαρχίας του
Μπολτζάνο-Νότιου Τυρόλου Ι/EPP)·
υιοθέτησε, κατά την 48η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2003 (συνεδρίαση της
12ης Φεβρουαρίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση.

Εισαγωγή
Η Επιτροπή των Περιφερειών,
1.
επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για δηµιουργία
ενός νέου κοινοτικού συστήµατος συντονισµού σχετικά µε την
παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων για την προστασία των δασών στην Κοινότητα το οποίο
θα διευρύνει και θα αναπτύσσει περαιτέρω του στόχους που
θεσπίστηκαν στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86,
2.
τονίζει, ωστόσο, ότι ένα ολοκληρωµένο και µακράς διάρκειας
σχέδιο για την παρακολούθηση της κατάστασης των δασικών
οικοσυστηµάτων πρέπει απαραιτήτως να λαµβάνει υπόψη το
σύνολο των επιζήµιων παραγόντων, δηλαδή, εκτός από εκείνους
που οφείλονται άνθρωπο (ατµοσφαιρική ρύπανση), και εκείνους
που οφείλονται σε φυσικά αίτια (προσβολές από παράσιτα,
ασθένειες, καιρικές συνθήκες),

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

ΕΕ C 56 της 26.2.1999,
ΕΕ C 55 της 24.2.1997,
ΕΕ C 64 της 27.2.1998,
ΕΕ C 57 της 29.2.2000,

σ. 1.
σ. 22.
σ. 25.
σ. 96.

3.
επισηµαίνει ότι οι φορείς που παρέχουν τα δεδοµένα, δηλαδή
τα κράτη µέλη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, πρέπει να
διαθέτουν κάποια δυνατότητα ελέγχου ως προς την αξιοποίηση
και τη διάδοσή τους,
4.
υπογραµµίζει την ανάγκη εφαρµογής ισοδύναµων, διεθνώς
ενιαίων προτύπων προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µια επιτυχής
και επιστηµονικώς βάσιµη παρακολούθηση,
5.
υπογραµµίζει την ανεπάρκεια αναφορικά µε τον ορισµό των
δασικών οικοσυστηµάτων στην παρούσα πρόταση κανονισµού
(αρθ. 3, παρ. 1, εδ. α)) ο οποίος δεν είναι σύµφωνος µε τους
στόχους που έχουν τεθεί,
6.
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο καθορισµός των έξη
ετών που αφορά τη διάρκεια της δράσης του νέου συστήµατος
παρακολούθησης δεν επαρκεί για µια αποτελεσµατική και επιτυχή
παρακολούθηση µακράς διάρκειας και προτείνει συνεπώς δωδεκαετή διάρκεια (βλέπε επίσης το σηµείο 13)
7.
υποστηρίζει ότι το νέο σύστηµα προβλέπει δαπανηρούς
ελέγχους οι οποίοι θα επιφέρουν πρόσθετες υψηλές επενδυτικές
επιβαρύνσεις στους προβληµατικούς τοµείς που θα πρέπει να
καλυφθούν µε επαρκή χρηµατοοικονοµικά µέσα. Λαµβάνει ως
βάση ότι τα διατιθέµενα στην πρόταση κανονισµού οικονοµικά
κεφάλαια συνεκτιµούν ρητώς τούτο,
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8.
απαιτεί την πλήρη συµµετοχή των αρµόδιων φορέων τοπικής
αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά την εφαρµογή και την υλοποίηση
του συστήµατος παρακολούθησης, ειδικότερα για την επί τόπου
στελέχωση των περιοχών παρακολούθησης· εποµένως, βάσει της
αρχής της επικουρικότητας, θα πρέπει να καθοριστεί ρητώς η
συµµετοχή τους.

Συστάσεις
Η Επιτροπή των Περιφερειών
9.
προτείνει για το άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο α) την
ακόλουθη προσθήκη:
«α)
παρακολούθηση και προστασία των δασών κατά της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και τους επιζήµιους παράγοντες
που οφείλονται σε φυσικά αίτια (προσβολές από παράσιτα,
ασθένειες, καιρικές συνθήκες, κ.λπ.),»
10.
προτείνει για το άρθρο 2, παράγραφος 2 την ακόλουθη
προσθήκη:
«2. Οι δράσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 είναι
συµπληρωµατικές προς τα κοινοτικά ερευνητικά προγράµµατα,
µε τήρηση των διεθνών και ενοποιηµένων προτύπων, »
11.
προτείνει για το άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο α) τα
εξής:
«να γίνει διαχωρισµός των όρων α) “άλλες δασώδεις εκτάσεις”
και β) “δασικά οικοσυστήµατα” βάσει του χαρακτηριστικού
στοιχείου ότι κάθε δασικό οικοσύστηµα αποτελεί βιότοπο ενός
αναγνωρίσιµου δασικού εδάφους,»
12.
προτείνει για το άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο β) την
ακόλουθη προσθήκη:
«β)
συνεχίζει και αναπτύσσει περαιτέρω ένα συστηµατικό
δίκτυο σηµείων παρατήρησης για τη διεξαγωγή περιοδικών
απογραφών, συµπεριλαµβάνονται τα ήδη υπάρχοντα συµβατά
σηµεία παρατήρησης (Key-Plots) διαφόρων ευρωπαϊκών ερευνητικών
προγραµµάτων
(ICP—Forests,
ICP—IM,
CARBOEUROPE), µε στόχο τη λήψη αντιπροσωπευτικών
πληροφοριών για την κατάσταση των δασικών οικοσυστηµάτων,»
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13.
προτείνει για το άρθρο 4, παράγραφος 2 τα εξής: τα
προτιµησιακά κριτήρια όπως καθορίζονται από τους κανόνες
υλοποίησης για την επιλογή των σηµείων παρατήρησης του
εντατικού δικτύου παρακολούθησης θα πρέπει µεταξύ άλλων, να
λαµβάνουν υπόψη τους τα σηµεία εκείνα που, για µια σειρά
δεδοµένων, παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε ουσιαστικές χηµικές
και φυσικές παραµέτρους όπως το κλίµα, το µέγεθος της ρύπανσης,
οι τοπικές µεταβλητές κ.λπ. και για τα οποία έχει διασφαλιστεί η
µακροπρόθεσµη στελέχωση από τους αρµόδιους φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης ή τις τοπικές διοικήσεις (διασφάλιση των δηµοσιονοµικών µέσων και της διοικητικής υποστήριξης),
14.
απορρίπτει την πρόταση που διατυπώνει η Επιτροπή στο
άρθρο 8, παρ. 4 σχετικά µε την υποχρέωση των κρατών µελών να
υποβάλουν στην Επιτροπή µια εκ των προτέρων αξιολόγηση,
15.
προτείνει για το άρθρο 12, παράγραφος 1 τα εξής:
να καθοριστεί η διάρκεια του συστήµατος στο πλαίσιο µιας
µακροχρόνιας παρακολούθησης σε 10 έτη τουλάχιστον,
16.
προτείνει για το άρθρο 13 τα εξής: αύξηση των προβλεπόµενων χρηµατοοικονοµικών µέσων που εξυπηρετούν την
µακροπρόθεσµη υλοποίηση του προγράµµατος ενώ παράλληλα οι
επενδυτικές δαπάνες θα αναγνωριστούν ως έξοδα συγχρηµατοδότησης,
17.
καλεί την Επιτροπή σχετικά µε τα άρθρα 8 και 14 να
καθορίσει στο πλαίσιο της πρότασης κανονισµού την υποχρέωση
των κρατών µελών για στενότερη συνεργασία των αρµόδιων αρχών
τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
18.
συνιστά να διατυπωθούν το άρθρο 6, παράγραφος 1 και
το άρθρο 7 παράγραφος 1 της πρότασης κανονισµού στην πρώτη
πρόταση ως εξής: «Για την υλοποίηση των στόχων που ορίζονται
στο άρθρο 1 ψηφίο δ) τα κράτη µέλη και η Επιτροπή, σε συµφωνία
µε τις περιφερειακές και τοπικές αρχές ...»
19.
προτείνει σχετικά µε το σηµείο 5.2 του παραρτήµατος να
προστεθούν στις οµάδες στόχους και οι περιφερειακές κοινότητες
που αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα (διαπεριφερειακές µελέτες,
προγράµµατα επίδειξης, πειράµατα),
20.
συνιστά, όσον αφορά το άρθρο 17, παράγραφος 1 της
πρότασης κανονισµού της Επιτροπής να εναρµονίζονται οι συστάσεις της Επιτροπής σχετικά µε το σύστηµα παρακολούθησης των
δασών µε τη Μόνιµη ∆ασική Επιτροπή.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE
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C 128/43

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά µε την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών “Προς µια θεµατική στρατηγική για την προστασία του εδάφους”»
(2003/C 128/07)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προς µια θεµατική στρατηγική για την προστασία
του εδάφους» (COM(2002) 179 τελικό)·
έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2002, να ζητήσει τη γνώµη της
επί του θέµατος αυτού δυνάµει του Άρθρου 265, πρώτη παράγραφος, της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της, της 12ης Μαρτίου 2002, να αναθέσει την προετοιµασία της
σχετικής γνωµοδότησης στην Επιτροπή «Βιώσιµη ανάπτυξη»·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση σχετικά µε το Έκτο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, CdR 36/2001
fin ( 1)·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 190/2002 rev. 2) που υιοθέτησε η Επιτροπή «Βιώσιµη
Ανάπτυξη» στις 12 ∆εκεµβρίου 2002 (εισηγητής: ο κ. Corrie McChord, Επικεφαλής του Συµβουλίου του
Stirling, Viewforth, ΗΒ/ΕΣΚ)·
υιοθέτησε, κατά την 48η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2003 (συνεδρίαση της
12ης Φεβρουαρίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Η Επιτροπή των Περιφερειών επιδοκιµάζει την πρόταση
περί θεµατικής στρατηγικής για την προστασία του εδάφους, η
οποία αποτελεί αίτηµα του 6ου ευρωπαϊκού προγράµµατος
δράσης για το περιβάλλον «Περιβάλλον 2010: το µέλλον µας, η
επιλογή µας».
1.2.
Η Επιτροπή των Περιφερειών διατυπώνει κάποιες συγκεκριµένες παρατηρήσεις σχετικά µε την ανακοίνωση και προτείνει
µια περισσότερο συγκροτηµένη προσέγγιση της ανάπτυξης της
στρατηγικής, µε ιδιαίτερη έµφαση:
—

στη διαµόρφωση ενός οράµατος για τη βιωσιµότητα των
ευρωπαϊκών εδαφών,

—

στην κατάρτιση µιας σειράς δεικτών ποιότητας και συναφών
στόχων βασισµένων στη χρήση, καθώς και ενός ρεαλιστικού,
προσανατολισµένου στους τοπικούς κινδύνους και οικονοµικά αποδοτικού προγράµµατος προστασίας,

—

στο συντονισµό της δράσης µέσω υφιστάµενων ρυθµιστικών
µέσων και κινήτρων, καθώς και

—

στον προσδιορισµό εναλλακτικών λύσεων για πρόσθετους
ελέγχους κατά τα προσεχή έτη µε στόχο τη σταδιακή
αντιµετώπιση χρόνιων προβληµάτων.

( 1) ΕΕ C 357 της 14.12.2001, σ. 44.

1.3.
Η Επιτροπή των Περιφερειών φρονεί ότι τα εδάφη της
Ευρώπης είναι ζωτικής σηµασίας τόσο για τη ζωή µας όσο και για
εκείνη των λοιπών κρατών εκτός Ευρώπης. Εξασφαλίζουν τη
διατροφή µας µέσω της γεωργικής παραγωγής. Παρέχουν τις
απαραίτητες πρώτες ύλες για την παραγωγή ξυλείας και την
εξόρυξη. Αποτελούν καίρια συνιστώσα του τοπίου, υποστηρίζουν
τη χερσαία βιοποικιλότητα στο σύνολό της, διευθετούν τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα και επηρεάζουν σε βάθος την
ατµόσφαιρα. Επιπλέον έχουν σηµαντική λειτουργία ως χώροι
αποθεµάτων πρώτων υλών. Έχουν εξέχουσα πολιτισµική και
κοινωνική σηµασία. Ωστόσο, τα εδάφη έχουν υποστεί ζηµίες
εξαιτίας ενός συνδυασµού εφησυχασµού και αµέλειας.

1.4.
Η κατάσταση αυτή οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι
στην Ευρώπη το έδαφος δεν έχει επαρκώς προστατευτεί από τη
νοµοθεσία, για το λόγο ότι, από πολιτισµική άποψη, δεν θεωρείται
ως κοινός πόρος, όπως οι ποταµοί, οι λίµνες, η θάλασσα και η
ατµόσφαιρα. Αναπόφευκτα, τούτο καθιστά οποιαδήποτε εθελοντική ή κανονιστική δράση για την προστασία των εδαφών
ακόµη πιο αµφισβητούµενη. Για το λόγο αυτό, η χάραξη µιας
εφαρµόσιµης και αποτελεσµατικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για
την προστασία των εδαφών προϋποθέτει να αναγνωριστούν και
να ληφθούν υπόψη δύο παράγοντες: αφενός, ότι πρέπει να
διασφαλίζεται η ορθή και αναπόφευκτη εκµετάλλευση των γαιών
και, αφετέρου, ότι πρέπει να επιδιώκεται η προστασία και διατήρηση ενός κοινού πόρου.

1.5.
Η Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί ότι αυτή η χρονική
στιγµή είναι κατάλληλη για την επιτυχή αντιµετώπιση αυτής της
πρόκλησης και για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµου και βιώσιµου
µέλλοντος για τα εδάφη.
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Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Ορισµός (ενότητα 2 της ανακοίνωσης):

2.1.1.
Η Επιτροπή των Περιφερειών υιοθετεί τον ευρύτερο
δυνατό ορισµό για τα εδάφη. Στο παρελθόν είχαν ανακύψει
δυσκολίες, παραδείγµατος χάρη, όσον αφορά την εξαίρεση της
τύρφης από τον ορισµό των εδαφών λόγω της αποκλειστικά
οργανικής φύσης της. Ο ορισµός των εδαφών είναι σηµαντικό να
διασφαλίζει την προστασία της συνολικής επιφάνειας των γαιών της
Ευρώπης. [Οι ορισµοί άλλων περιβαλλοντικών αγαθών µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως παράδειγµα, βλ. π.χ. τη διάκριση µεταξύ των
υπογείων και των επιφανειακών υδάτων στο γερµανικό νόµο περί
προστασίας των εδαφών § 2, κεφάλαιο 1)]

2.2.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εδάφους (ενότητα 2.3 της
ανακοίνωσης):

2.2.1.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο αριθµός των σηµαντικότερων ειδών εδάφους στην Ευρώπη υπερβαίνει τα 320 και
τονίζεται ότι πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη κάθε τοπικό
στοιχείο στις πολιτικές εδαφικής προστασίας. Αυτό είναι ασφαλώς
σωστό, αλλά το έδαφος είναι εκ φύσεως εξαιρετικά ετερογενές µε
σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τη σύσταση, τους οικολογικούς
σχηµατισµούς και τις λειτουργίες σε περιορισµένες οριζόντιες και
κατακόρυφες κλίµακες. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αναγνωριστεί η αλληλεξάρτηση των διαφόρων ειδών εδάφους και να
λαµβάνεται υπόψη κατά τον καθορισµό της στρατηγικής προστασίας.
2.2.2.
Στα εδάφη εντοπίζεται συνήθως πλούσια βιοποικιλότητα, ιδίως µικροβιολογική, αποτελούµενη από βακτήρια και
µύκητες που συµβιούν αρµονικά µε την υπερκείµενη βλάστηση και
τα συστήµατα των ριζών, σχηµατίζοντας ένα σύνθετο τροφικό
πλέγµα µε ανώτερα είδη. Αυτοί οι οικολογικοί σχηµατισµοί
επιτελούν τις απαραίτητες περιβαλλοντικές λειτουργίες της ροής
ενέργειας, της ανακύκλωσης του άνθρακα και των θρεπτικών
ουσιών, και συµβάλλουν στη δηµιουργία της δοµής του εδάφους.
Παρόλο που βάσει ερευνών αποδεικνύεται ότι η οικολογία του
εδάφους εµφανίζει κάποια προσαρµοστικότητα, µε αποτέλεσµα
ορισµένα βασικά είδη που υφίστανται αρνητικές φυσικές ή ανθρωπογενείς επιπτώσεις να µπορούν να αντικαθίστανται από άλλα είδη,
καθιστώντας δυνατή τη συνέχιση της περιβαλλοντικής λειτουργίας,
υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι ορισµένα βασικά είδη, όπως ο
γαιοσκώληκας (Lumbricus terrestris), είναι ζωτικής σηµασίας για
τη δηµιουργία και τη διατήρηση της δοµής του εδάφους σε
ηµιφυσικά συστήµατα. Οποιαδήποτε στρατηγική προστασίας πρέπει να διασφαλίζει τη διατήρηση των λειτουργιών περιβαλλοντικής
βιωσιµότητας των εδαφών, ιδίως δε των φυσικών εδαφικών
λειτουργιών.
2.2.3.
Η προσαρµοστικότητα των οικολογικών σχηµατισµών
στα εδάφη αποτελεί αναµφίβολα µια εξελικτική εκδήλωση των
ακραίων συνθηκών στις οποίες εκτίθενται συνήθως συµπεριλαµβανοµένων των πληµµύρων, της ξηρασίας, του παγετού και της τήξης
των πάγων. Μια πρακτική και εφαρµόσιµη στρατηγική προστασίας
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις επιπτώσεις αυτών των φυσικών
διεργασιών.
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2.3. Οι κύριες απειλές που αντιµετωπίζει το έδαφος (ενότητα 3
της ανακοίνωσης):
2.3.1.
Οι βασικότερες απειλές συνοψίζονται ικανοποιητικά
στην ανακοίνωση, αν και πρέπει να σηµειωθεί ότι η µείωση της
οργανικής ύλης στο έδαφος και η υποβάθµιση της εδαφικής δοµής
επιτείνουν σηµαντικά τη διάβρωση του εδάφους. Η απώλεια
αενάως παγωµένων ζωνών αντιµετωπίζεται ολοένα και πιο συχνά
ως απειλή, καθώς υπάρχουν αναφορές σχετικά µε µεταβολές
των συνηθισµένων καιρικών συνθηκών που προκαλούν κύκλους
ξηρασίας/πληµµυρών, οι οποίοι ενδέχεται να επαυξάνουν ιδίως τη
διάβρωση των υψιπέδων.
2.3.2.
Φαίνεται ότι η έκταση και το µέγεθος του αντικτύπου
των ραδιενεργών εναποθέσεων του Τσερνοµπίλ υποβαθµίζονται.
Εξακολουθεί να υπάρχουν πολυάριθµες περιοχές όπου παρατηρείται σηµαντική µόλυνση του εδάφους και της βλάστησης µε
ραδιενεργό καίσιο, η έκπλυση του οποίου αποδείχθηκε πολύ
βραδύτερη από την αρχικά προβλεφθείσα, ιδίως σε τυρφώδη και
αµµώδη εδάφη χαµηλής περιεκτικότητας σε κάλιο. Η απορρόφηση
από τη βλάστηση και η µεταφορά µέσω της τροφικής αλυσίδας
υπήρξε µεγαλύτερη της αναµενόµενης, µε αρνητικές επιπτώσεις
στον ζωικό πληθυσµό και στις αθλητικές δραστηριότητες, π.χ.
κυνήγι ελαφιών σε ορεινές περιοχές. Άγνωστες παραµένουν οι
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.
2.3.3.
Πολλές πρακτικές για τη διαχείριση των γαιών και του
εδάφους θα µπορούσαν να εισάγουν παθογόνο υλικό, το οποίο
ενδέχεται να µεταφερθεί µέσω των φυσικών τροφικών αλυσίδων.
Τα ζητήµατα της βιοασφάλειας και της ασφάλειας των τροφίµων
είναι σηµαντικό να αντιµετωπισθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής
για την εδαφική προστασία.
2.3.4.
Τα γενικότερα ζητήµατα που αφορούν την εισαγωγή
ξένων ειδών χρήζουν περαιτέρω εξέτασης. Έχει ιδιαίτερη σηµασία
να υπάρχει βεβαιότητα σχετικά µε τις εν δυνάµει επιπτώσεις της
εισαγωγής γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) στο
περιβάλλον και τη δυνατότητα απελευθέρωσης γενετικού υλικού
στα εδάφη. Εκτός αυτού, ορισµένα από τα νέα είδη, όπως ο
πλατυέλµινθος της Νέας Ζηλανδίας, φαίνεται ότι είναι σε θέση να
περιορίζουν τον αριθµό των κοινών γαιοσκωλήκων, γεγονός που
έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δοµή του εδάφους, και άρα στη
λειτουργία και στη µορφή του, ενώ το ιαπωνικό πολύγονο
(Fallopia japonica), για παράδειγµα, µεταδίδεται κατά κύριο λόγο
µέσω της µετατόπισης του εδάφους.
2.3.5.
Η διάχυτη µόλυνση των εδαφών, θα ήταν ίσως σκόπιµο
να µετονοµασθεί σε διάχυτη ρύπανση καθώς τα αποτελέσµατά της
είναι απολύτως ορατά. Μεγάλες εκτάσεις γης πλήττονται από τα
φαινόµενα της οξίνισης και του ευτροφισµού που προκαλούν
µεταβολές στη φυσική βλάστηση, και συνακόλουθα στο βιόκοσµο
του εδάφους, καθώς και υποβάθµιση της οικολογικής κατάστασης
του γλυκού ύδατος. Είναι φανερό ότι, παρά τα σηµαντικά µέτρα
που έχουν ληφθεί για τον περιορισµό της εκποµπής και της
εναπόθεσης θείου, εξακολουθούν να υφίστανται δυσεπίλυτα προβλήµατα όσον αφορά τις εκποµπές αζώτου στους τοµείς των
µεταφορών και της γεωργίας. Η ατµοσφαιρική εναπόθεση βαρέων
µετάλλων κυµαίνεται µεταξύ 38 % και 97 % της συνολικής
απορρόφησης µετάλλων στις γεωργικές εκτάσεις του Ηνωµένου
Βασιλείου. Απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση και έρευνα
σχετικά µε την ατµοσφαιρική εναπόθεση ρύπων που προκαλούν
οξίνιση, αζώτου και βαρέων µετάλλων στα εδάφη.
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2.3.6.
Η Ευρώπη διαθέτει πολλά πλούσια σε άνθρακα εδάφη.
Η προστασία αυτών των αποθεµάτων άνθρακα είναι ζωτικής
σηµασίας διότι θα συµβάλει στον έλεγχο της αλλαγής του
κλίµατος, ιδίως επειδή οι παγκοσµίως αυξανόµενες θερµοκρασίες
θα έχουν ως αποτέλεσµα θετική ανατροφοδότηση. Πρόκειται για
µια σηµαντική συνεισφορά στην προτεραιότητα του 6ου προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον που αφορά την αντιµετώπιση της
αλλαγής του κλίµατος.
2.3.7.
Το έγγραφο της Επιτροπής δεν αναφέρεται επαρκώς
στην απώλεια γαιών λόγω της επέκτασης των αστικών περιοχών
(σφράγιση εδαφών) και της αξιοποιήσεως πρώην βιοµηχανικών
ζωνών ως οικοπέδων. Τα ενταξιακά ταµεία για τις υποψήφιες χώρες
θέτουν ορισµένους προβληµατισµούς σχετικά µε το ζήτηµα. Η
σφράγιση εδαφών µπορεί και θα πρέπει να αντιστραφεί όπου
συντρέχουν πρακτικοί λόγοι. Η ευρωπαϊκή προοπτική χωροταξικής
ανάπτυξης (ESDP) θα πρέπει να προαχθεί σε ευρύτερη κλίµακα
στο πλαίσιο των προσπαθειών για ολοκληρωµένη στρατηγική
προστασίας των εδαφών.
2.3.8.
Στο σηµείο που αφορά τις πληµµύρες και τις κατολισθήσεις, το έγγραφο της Επιτροπής δεν κάνει ουδεµία νύξη στο
γεγονός ότι στις ορεινές και αγροτικές περιοχές η ανθρώπινη
παρουσία µειώνεται ολοένα περισσότερο, ιδιαίτερα δε στον γεωργικό και δασικό τοµέα. Οι επιπτώσεις των βροχοπτώσεων µπορούν
να περιοριστούν µε τις κατάλληλες γεωργικές πρακτικές και µε µία
ορθολογική διαχείριση των εδαφών.

2.4.

Η δράση των κρατών µελών (ενότητα 5 της ανακοίνωσης):

2.4.1.
Είναι απόλυτα σαφές ότι τα υφιστάµενα και τα υποψήφια
κράτη µέλη ακολουθούν σηµαντικά αποκλίνουσες προσεγγίσεις
στον τοµέα της προστασίας των εδαφών και των γαιών. Στην
έκθεση του ∆εκεµβρίου 1998 µε θέµα «Πολιτικές προστασίας του
εδάφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση» συνοψίζονται τα επιµέρους
εφαρµοζόµενα συστήµατα και εν συνεχεία τίθεται το ερώτηµα
κατά πόσο επιτυγχάνεται πλήρως η προστιθέµενη αξία µιας πιο
συντονισµένης προσέγγισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία θα
απέφερε πιο εναρµονισµένα πρότυπα και συντονισµένη προστασία
των υδάτινων συστηµάτων στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής,
εναρµονισµένη δράση για τον περιορισµό των προβληµάτων
διάχυτης και διασυνοριακής ρύπανσης, καθώς και από κοινού
αντιµετώπιση παγκόσµιων απειλών, όπως η αλλαγή του κλίµατος.
2.4.2.
Ειδικότερα, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές όσον αφορά
τη δράση που αναλαµβάνεται για την άµβλυνση χρόνιων προβληµάτων που σχετίζονται µε µολυσµένες, εγκαταλελειµµένες και
σχολάζουσες γαίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, παρόλο που η υπό
έκδοση ευρωπαϊκή οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη θα
ελέγχει τις νέες τοποθεσίες που υφίστανται ρύπανση, τα προγενέστερα προβλήµατα δεν θα υπόκεινται σε έλεγχο. Μια προτεινόµενη στρατηγική εδαφικής προστασίας απαιτείται να προσδιορίζει
τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα, που πρέπει να λαµβάνονται
σύµφωνα µε στόχους συναρτήσει κοινών κινδύνων, ως σηµαντικό
ζήτηµα για το µέλλον. Για την απορρύπανση των εδαφών που
έχουν υποστεί ρύπανση κατά το παρελθόν πρέπει να προβλεφθούν
τα κατάλληλα µέτρα ενθάρρυνσης και συντονισµού µεταξύ του
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δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, αλλά να αποκλειστεί κάθε
µορφή αντικειµενικής ευθύνης µε αναδροµική ισχύ. Οι διαδικασίες
αυτές πρέπει να επιδιώκουν την οικονοµική και περιβαλλοντική
συµβατότητα της δράσης απορρύπανσης η οποία πρέπει ωστόσο
να βασίζεται σε ανάλυση των κινδύνων.

2.5. Η κοινοτική πολιτική για την προστασία του εδάφους
(ενότητα 6 της ανακοίνωσης):

2.5.1.
Οι κανονιστικές ρυθµίσεις των διεργασιών και των
αποβλήτων παρέχουν άµεση προστασία των γαιών, όσο περιορισµένη και αν είναι η έκτασή τους, ενώ η νοµοθεσία που διέπει τη
ρύπανση των υδάτων και τα των ενδιαιτήµατα εγγυάται µόνο
έµµεση προστασία.

2.5.2.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή καθαυτή η οδηγία για την
ιλύ καθαρισµού λυµάτων δεν αποτρέπει πλήρως τις επιβλαβείς
επιπτώσεις στα εδάφη, καθώς ο έλεγχος εστιάζεται στην πρόληψη
της µόλυνσης του εδάφους και της µετάδοσης ασθενειών. Η χρήση
ιλύος, ιδίως σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, όπως τα
ανόργανα και τα οργανικά λιπάσµατα, µπορεί να προκαλέσει
ευτροφισµό των εδαφών. Εκτός αυτού, η χρήση ιλύος καθαρισµού
λυµάτων υπό ακατάλληλες συνθήκες, µπορεί να προκαλέσει
συµπίεση και υποβάθµιση της φυσικής δοµής. Επί του παρόντος,
η οδηγία δεν διέπει άλλα απόβλητα που εναποτίθενται σε γεωργικές
εκτάσεις, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται η ιλύς της χαρτοποιίας, τα απόβλητα τροφίµων, τα ασβεστούχα απόβλητα, ο γύψος
και τα προϊόντα λιπασµατοποίησης, τα οποία στο σύνολό τους
µπορούν να προκαλέσουν µόλυνση και µετάδοση ασθενειών σε
περίπτωση κακής διαχείρισής τους.

2.5.3.
Οι απαιτήσεις της οδηγίας για τα ύδατα κολύµβησης
είχαν επίσης ως αποτέλεσµα την καθιέρωση ελέγχων για τη
διαχείριση των εδαφών και των γαιών σε περιοχές όπου η µη
τήρηση του υποχρεωτικού προτύπου µπορεί να αποδοθεί σε
διάσπαρτες γεωργικές όµβριες απορροές και σε υπόγεια ροή
περιττωµατικών βιοδεικτών.

2.5.4.
Η Επιτροπή των Περιφερειών χαιρετίζει τις ευκαιρίες
που παρέχονται, έτσι ώστε η πρωτοβουλία Καθαρός Ατµοσφαιρικός Αέρας για την Ευρώπη (CAFE), η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ και
η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα να συµβάλουν στην ενίσχυση των
µηχανισµών για την προστασία του εδάφους. Ειδικότερα, η
ανακοίνωση σχετικά µε το σχεδιασµό και το περιβάλλον θα συνάδει
απόλυτα µε την απαίτηση του 6ου προγράµµατος δράσης για το
περιβάλλον όσον αφορά την ενσωµάτωση της συνιστώσας της
προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές.

2.5.5.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι διάδροµοι µεταφορών
µπορούν να έχουν θετική επίδραση στη βιοποικιλότητα, αρκεί η
διαχείρισή τους να πραγµατοποιείται κατά το δέοντα τρόπο. Τα
εκτεταµένα και οικολογικά προστατευµένα ερείσµατα παρυφές
µπορούν να παράσχουν διόδους για τη µετανάστευση µεγάλων
αποστάσεων που συχνά δεν είναι διαθέσιµες, ιδίως σε γεωργικές
περιοχές εντατικής διαχείρισης.
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2.5.6.
Αν και είναι σαφές ότι διάφορες πολιτικές συµβάλλουν
την προστασία του εδάφους, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η
συνεισφορά τους συχνά δεν γίνεται αντιληπτή, ενώ δεν υπάρχει
επαρκής σύνδεση µεταξύ των διαφόρων πολιτικών. Για παράδειγµα,
ο βαθµός προστασίας του εδάφους που παρέχει η αξιολόγηση
νέων και υφιστάµενων ουσιών είναι αµφιλεγόµενος λόγω του
περιορισµένου αριθµού χηµικών ουσιών που εξετάζονται και της
ελλιπούς αξιολόγησης των επιπτώσεών τους στο έδαφος και στα
σύνθετα οικολογικά του συστήµατα.

δράσεων µε τις οποίες θα υλοποιηθεί το όραµα. Οι ως άνω δράσεις
θα πρέπει να συνδυασθούν µε ένα πρόγραµµα για την αξιολόγηση
και την παρακολούθηση της προόδου και των αποτελεσµάτων.

2.5.7.
Η Επιτροπή περιγράφει ορισµένες γεωργικές πρακτικές
που πρέπει να ευνοούνται καθώς και «αγροτοπεριβαλλοντικά»
µέτρα τα οποία έχουν αποδειχθεί θετικά για την προστασία του
εδάφους. ∆εν υφίσταται ωστόσο µία σαφής κατευθυντήρια γραµµή
στήριξης η οποία να διασφαλίζει, µέσω της ΚΓΠ, έναν αποτελεσµατικότερο συνολικό έλεγχο των εδαφών.

3.3.
Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν παρέχει κανένα όραµα για το
µελλοντικό καθεστώς των εδαφών της Ευρώπης. Το όραµα αυτό
δεν πρέπει απαραίτητα να είναι δυσνόητο ή πολυσύνθετο, παρά
την ποικιλότητα των λειτουργιών και των τύπων του εδάφους που
σκιαγραφούνται ανωτέρω.

2.6.

3.4. Όραµα:

Υφιστάµενα συστήµατα συγκέντρωσης εδαφολογικών
δεδοµένων (ενότητα 7 της ανακοίνωσης):

2.6.1.
Η συνηθισµένη δειγµατοληψία και ανάλυση του εδάφους είναι ορισµένες φορές χρονοβόρες και πολυδάπανες, αφενός
λόγω της ανοµοιογένειας των εδαφών (βλέπε ενότητα 3 παράγραφος 2 της παρούσας ανακοίνωσης) και αφετέρου λόγω της
ανεπαρκούς κατανόησης των σύνθετων φυσικοχηµικών και οικολογικών διεργασιών οι οποίες συµβάλουν στη λειτουργία των εδαφών.
Συνεπώς, απαιτείται συχνά επαναλαµβανόµενη δειγµατοληψία και
ανάλυση για ένα δυνητικά ευρύ φάσµα καθοριστικών παραγόντων.
Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί επείγουσα και ριζική αναθεώρηση
για την κατάρτιση απλούστερων, οικονοµικά αποδοτικότερων και
οικολογικά ορθών συστηµάτων υποβολής εκθέσεων, τα οποία θα
πληρούν σαφείς στόχους σε πανευρωπαϊκή βάση. Παρόλα αυτά, η
εµπειρία και η γνώση από υφιστάµενα συστήµατα παρακολούθησης
θα πρέπει να ενσωµατωθούν σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα.
2.7.

Η µελλοντική πορεία (ενότητα 8 της ανακοίνωσης):

2.7.1.
Η Επιτροπή των Περιφερειών υποστηρίζει την πρόταση
όσον αφορά τη διεύρυνση των παραρτηµάτων της οδηγίας για τα
οικολογικά ενδιαιτήµατα ώστε να συµπεριληφθούν τα οικολογικά
ενδιαιτήµατα του εδάφους που χρήζουν προστασίας. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι ένα σηµαντικό ερευνητικό πρόγραµµα σχετικά µε τη
βιοποικιλότητα των εδαφών έχει δροµολογηθεί στο Ηνωµένο
Βασίλειο, όπου θα διατηρηθεί για τα επόµενα 5 έτη η τοποθεσία
το έδαφος της οποίας έχει αποτελέσει αντικείµενο της πλέον
ενδελεχούς µελέτης παγκοσµίως.
2.7.2.
Αναµφίβολα, απαιτείται η ανάληψη δράσης για τη
διασφάλιση της ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής πολιτικής, της
κοινής γεωργικής πολιτικής και άλλων συναφών πολιτικών για την
κατάρτιση ενός πιο συνεκτικού, ολοκληρωµένου και συστηµατικού
σχεδίου προστασίας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, απαιτείται
η σύσταση διυπηρεσιακής συντονιστικής οµάδας στο πλαίσιο της
Επιτροπής.

3.

Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

3.1.
Η Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί ότι, κατά βάση, µια
στρατηγική οφείλει να περιλαµβάνει ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης, όραµα για το µέλλον, καθώς και µια σειρά σταδιακών

3.2.
Η ανακοίνωση παρέχει µια ικανοποιητική ανάλυση της
υφιστάµενης κατάστασης, συνοψίζοντας πολλές από τις κινητήριες
δυνάµεις, τις πιέσεις, τις επιπτώσεις, καθώς και τα επί του παρόντος
εφαρµοζόµενα διορθωτικά µέτρα.

3.4.1.
Βασικός στόχος πρέπει να είναι η πρόληψη της περαιτέρω υποβάθµισης του εδάφους, ενώ τα εδάφη σε ολόκληρη την
Ευρώπη απαιτείται να καταστούν κατάλληλα για το σκοπό για τον
οποίο προορίζονται εντός µιας γενεάς, η δε µετέπειτα διαχείρισή
τους να πραγµατοποιείται σε απόλυτα αειφόρο βάση. Ο όρος
«κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται εδάφη»
προσδίδει στη στρατηγική αυτή µία πραγµατιστική και ρεαλιστική
χροιά που είναι απολύτως αναγκαία για την επιτυχή υλοποίησή
της.
3.4.2.
Μεταξύ των στόχων θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν
οι εξής:
—

η υποστήριξη της βιοποικιλότητας, τόσο εντός του εδάφους
και όσο και της εξαρτώµενης από αυτό

—

η διευθέτηση και ρύθµιση των υπογείων και των επιφανειακών
υδάτων για τη διατήρησης καλής οικολογικής κατάστασης
και ικανοποιητικής ποιότητας για άλλες τελικές χρήσεις,
όπως είναι η αναψυχή, η κολύµβηση, η παροχή πόσιµου
ύδατος

—

η γεωργική και η δασοκοµική παραγωγή

—

η διατήρηση των αποθεµάτων άνθρακα

—

η ανθρώπινη ανάπτυξη

—

η δηµιουργία οικισµών για την εγκατάσταση ανθρώπινων
κοινωνιών

—

η διαφύλαξη των αποθεµάτων πρώτων υλών.

3.4.3.
Οι στόχοι θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των
εδαφικών επιφανειών της Ευρώπης, προκαθορίζοντας τον πλέον
επιτακτικό στόχο ή συνδυασµό στόχων. Στη εν λόγω στρατηγική
θα πρέπει να συµπεριληφθεί η έννοια των συστηµάτων ταξινόµησης
και καταλληλότητας των γαιών για διαφορετικές τελικές χρήσεις,
βάσει του είδους του εδάφους, της θέσης, του κλίµατος, του
υψοµέτρου, του προσανατολισµού και της κλίσης.
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∆ράσεις για την υλοποίηση του οράµατος:

3.5.1.
Ο τίτλος «στρατηγική εδαφικής προστασίας» υποδηλώνει
ότι η εν λόγω στρατηγική αποσκοπεί απλά στη διατήρηση της
υφιστάµενης κατάστασης έτσι ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω
υποβάθµιση της ποιότητας των εδαφών της Ευρώπης. Αυτός και
µόνο είναι ήδη ένας αξιόλογος στόχος. Η στρατηγική αυτή πρέπει
να καθιστά σαφές εάν περιορίζεται µόνο σε αυτόν το συγκεκριµένο
και σχετικά περιορισµένο στόχο ή εάν είναι πιο φιλόδοξη, και να
αναφέρει τα µέσα µε τα οποία µπορεί να προωθήσει ενεργά τη
βελτίωση της ποιότητας και τελικά να επιλύσει υφιστάµενα
προβλήµατα, όπως είναι το πρόβληµα των εδαφών που έχουν
µολυνθεί. Μία αξιόλογη στρατηγική πρέπει να λαµβάνει υπόψη
της τουλάχιστον αυτές τις πιο µακροπρόθεσµες φιλοδοξίες, να
θέτει στόχους και να αξιολογεί την υλοποίηση της προστασίας µε
βάση τη συλλογή δεδοµένων και πληροφοριών. Η αρχή της
επικουρικότητας θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά κατά τη χάραξη
µίας στρατηγικής και νέων ρυθµίσεων για την προστασία του
εδάφους. Πολυάριθµα προβλήµατα σχετικά µε την προστασία του
εδάφους είναι δυνατόν να επιλυθούν σε εθνικό ή σε διµερές
επίπεδο µεταξύ δύο κρατών µελών ή περιφερειών ή µεταξύ άλλων
τοπικών οργανισµών µε άµεσες αρµοδιότητες στον εν λόγω τοµέα.

3.5.2.
Η ως άνω στρατηγική πρέπει να είναι σφαιρική και
ολοκληρωµένη. ∆εν θα ήταν σκόπιµη η προταθείσα ανάπτυξη
ξεχωριστών πρωτοβουλιών για τη διάβρωση, τη µείωση της
οργανικής ύλης και τη µόλυνση (ιδίως σε συνάρτηση µε την ιλύ
καθαρισµού λυµάτων, τα προϊόντα λιπασµατοποίησης και τα
απόβλητα από εξορυκτικές δραστηριότητες).

3.5.3.
Ο ορισµός της χρήσης του εδάφους πρέπει να προβλέπει
την κατάρτιση των κατάλληλων τοπικών και προσαρµοσµένων σε
συγκεκριµένες ανάγκες προτύπων ποιότητας του εδάφους. Για
ορισµένες ειδικές χρήσεις, όπως είναι η εγκατάσταση ανθρώπινων
κοινωνιών ή η ανθρώπινη ανάπτυξη, τα πρότυπα αυτά θα µπορούσαν να καθορισθούν σε συνάρτηση µε σηµαίνουσες χηµικές
παραµέτρους οι οποίες σχετίζονται µε την έκθεση του πληθυσµού
σε κινδύνους που προσδιορίζονται από τις δραστηριότητες των
ατόµων, υποστηρίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την πρωτοβουλία
του 6ου προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον όσον αφορά το
συσχετισµό του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Για
άλλες χρήσεις, όπως είναι η στήριξη της βιοποικιλότητας, θα
πρέπει να αναπτυχθούν γενικότερες παράµετροι ποιότητας µέσω
ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος. Είναι αναγκαίο να
αναπτυχθούν απλές, οικονοµικά αποδοτικές και οικολογικά ορθές
τεχνικές. Υπάρχουν δυνατότητες για απλές δοκιµές µε δόλωµα,
προσδιορισµό των φυσιολογικών χαρακτηριστικών των µικροβιολογικών κοινοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο, χρήση βιοαισθητήρων
ή βιολογικών δεικτών για την ανάπτυξη µιας οµάδας γρήγορων
και εύλογων τυποποιηµένων δοκιµασιών, οι οποίες µπορούν να
βαθµονοµηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη βάσει εδαφών σχεδόν
φυσικής σύστασης προκειµένου να καταρτισθεί ένα σύστηµα
αξιολόγησης του οικολογικού καθεστώτος των υπό εξέταση
εδαφών. Αυτή η προσέγγιση θα µπορούσε να συγκριθεί µε την
παραδειγµατική προσέγγιση που υιοθετείται στην οδηγία-πλαίσιο
για τα ύδατα, στην οποία καθορίζονται στόχοι άριστης και καλής
οικολογικής κατάστασης για τα επιφανειακά ύδατα, εξαιρουµένων
των περιπτώσεων στις οποίες η κατάσταση αυτή τροποποιείται σε
σηµαντικό βαθµό εξαιτίας της ανθρώπινης ανάπτυξης, οπότε και η
καλή οικολογική κατάσταση είναι αναµενόµενη.
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3.5.4.
Τυποποιηµένες µεθοδολογίες µε τον δέοντα ποιοτικό
έλεγχο αποτελούν προϋπόθεση για τη θέσπιση συντονισµένων
αξιολογήσεων της ποιότητας του εδάφους σε ολόκληρη την
Ευρώπη.
3.5.5.
Μετά από την ταξινόµηση των εδαφών, ανάλογα µε τη
χρήση τους και την αξιολόγηση της ποιότητάς τους βάσει
κατάλληλων προτύπων, απαιτείται ανάλυση αξιολόγησης των
τοπικών κινδύνων για τον προσδιορισµό των εδαφών που χρήζουν
προστασίας κατά προτεραιότητα και εκείνων που θα µπορούσαν
να τύχουν προστασίας µε τον οικονοµικά αποδοτικότερο τρόπο,
λαµβάνοντας υπόψη την κλίµακα των διαφόρων πιέσεων που
ασκούνται στα εδάφη.
3.5.6.
Ένα τέτοιο πανευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης θα δηµιουργήσει κλίµα υγιούς ανταγωνισµού και θα στηρίξει τη στοχοθέτηση
πόρων εν ανεπαρκεία µέσω σχεδίων δράσης προσανατολισµένων
σε µεγαλύτερο βαθµό στα τοπικά δεδοµένα, προκειµένου να
περιοριστούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον στο µέγιστο δυνατό
βαθµό.
3.5.7.
Στη συνέχεια, η εν λόγω στρατηγική θα πρέπει να
προσδιορίσει τα διαθέσιµα µέσα και να προτείνει τρόπους µε τους
οποίους τα µέσα αυτά µπορούν να αξιοποιηθούν προκειµένου να
αποδώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, έτσι ώστε τα κράτη
µέλη να δροµολογήσουν την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών
και την ευαισθητοποίηση σχετικά µε πρακτικές και αποδοτικές
µεθοδολογίες. Για παράδειγµα, η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα θα
επιβάλει την υιοθέτηση µέτρων για την καταπολέµηση της διάχυτης
ρύπανσης σε λεκάνες και υπολεκάνες απορροής ποταµών. Πολλά
από αυτά τα µέτρα θα συνδέονται αναπόφευκτα σε µεγάλο βαθµό
µε ζητήµατα διαχείρισης των εδαφών και των γαιών και θα
µπορούσαν να εφαρµοσθούν για την προστασία ή τη βελτίωση της
ποιότητας του εδάφους (πρβλ. τις συµβάσεις διαχείρισης γαιών
που χρησιµοποιούνται από γεωργούς στη Γαλλία). Αυτές οι
συνέργιες πρέπει να βελτιστοποιηθούν προ του προσδιορισµού
περαιτέρω ρυθµιστικών καθεστώτων τα οποία ενδεχοµένως να
απαιτηθούν για την αντιµετώπιση τυχόν παραλείψεων.
3.5.8.
Απαραίτητο στοιχείο µιας επιτυχούς στρατηγικής αποτελεί η ενεργή συµµετοχή των διαφόρων ενδιαφεροµένων µερών.
Επειδή τα περισσότερα εδάφη ανήκουν σε ιδιώτες, είναι ιδιαίτερα
σηµαντική η αρχή της «συνεργασίας µε την αγορά» που εισάγει το
6ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον. Για την επίτευξη των
στόχων θα καταστούν αναγκαίοι νέοι τρόποι για τη συµµετοχή
φορέων διαχείρισης των εδαφών και των γαιών, καθώς και άλλων
κοινωνικών τοµέων. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει κύριο άξονα
της στρατηγικής.

3.6. Πρόγραµµα και χρονοδιάγραµµα:
3.6.1.
Η πιθανότητα δηµοσίευσης της στρατηγικής ή των
προτεινόµενων στοιχείων της το 2004 φαίνεται ρεαλιστική αρκεί
να γίνει αποδεκτό ότι ορισµένα ερευνητικά αποτελέσµατα προς
υποστήριξή της ενδεχοµένως να µην είναι διαθέσιµα έως τότε. Η
Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει και πάλι ότι τάσσεται υπέρ µιας
ολοκληρωµένης στρατηγικής και όχι µιας δέσµης ασύνδετων
ειδικών συστατικών στοιχείων περί πιέσεων/ εδαφών/περιφερειών/αντιδράσεων. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο οι κανόνες
που ισχύουν στους δήµους και τις περιφέρειες όσο και τα κριτήρια
που απορρέουν από αυτούς
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3.6.2.
∆εν διαγράφεται συγκεκριµένος χρονικός ορίζοντας
για την εφαρµογής της στρατηγικής αυτής. Στην ιδανικότερη
περίπτωση, η στρατηγική θα πρέπει να έχει, τουλάχιστον δεκαετή,
διάρκεια για να καθίσταται δυνατός ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός
και να περιλαµβάνει δέσµευση ότι θα περάσει από την απλή
προστασία στην ουσιαστική αποκατάσταση και στην προετοιµασία
περαιτέρω συµβουλευτικού ή κανονιστικού υλικού, βάσει των
αποτελεσµάτων της παρακολούθησης και της ανάλυσης της
αποτελεσµατικότητας των δράσεων. Για το λόγο αυτό, µια δεκαετής στρατηγική απαιτεί σαφώς µια ενδιάµεση αναθεώρηση.
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3.6.3.
Το στρατηγικό πλαίσιο για την εδαφική προστασία που
θα οδηγήσει µακροπρόθεσµα στην εδαφική αποκατάσταση, θα
επιβάλει στις υποψήφιες χώρες να διατηρήσουν τα από οικολογική
άποψη αξιόλογα στοιχεία των πρακτικών διαχείρισης των εδαφών
και των γαιών που εφαρµόζουν, ενώ ταυτόχρονα θα αποτρέψει
κάθε κίνδυνο υποβάθµισης που θα οφείλεται στους αυξηµένους
ρυθµούς ανάπτυξης µετά την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι υποψήφιες χώρες αντιµετωπίζουν επίσης σηµαντικά
χρόνια προβλήµατα µόλυνσης και υποβάθµισης των εδαφών, τα
οποία χρήζουν επίλυσης και εξέτασης στο πλαίσιο ενός συνεχούς
προγράµµατος ανάλυσης των κινδύνων, πολυετούς διάρκειας.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα «Στρατηγική για την ενιαία αγορά για την
περίοδο 2003-2006»
(2003/C 128/08)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την έκκληση της Επιτροπής να τοποθετηθεί σε σχέση µε τη µελλοντική πολυετή στρατηγική για
την ενιαία αγορά, η οποία πρόκειται να υποβληθεί την άνοιξη του 2003·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της στις 9 Οκτωβρίου 2002, βάσει του άρθρου 265
παράγραφος 5 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να αναθέσει στην επιτροπή «Οικονοµική
και Κοινωνική Πολιτική» την κατάρτιση της σχετικής γνωµοδότησης·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε θέµα «Επισκόπηση
2000 της στρατηγικής για την ενιαία αγορά» (CdR 311/2000 fin) (1)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο µε θέµα µια «Στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών» (CdR 134/2001 fin) (2)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε θέµα «Συνεργασία
για τη διατήρηση του δυναµισµού — Επισκόπηση 2001 της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά» (CdR 200/
2001 fin) ( 3)·
εκτιµώντας τη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα «Παραγωγικότητα: το κλειδί για
την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονοµιών και επιχειρήσεων» (CdR 224/2002 fin)·
(1 ) ΕΕ C 148 της 18.5.2001, σ. 16.
(2 ) ΕΕ C 357 της 14.12.2001, σ. 65.
(3 ) ΕΕ C 107 της 3.5.2002, σ. 68.
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έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 341/2002 rev.) της επιτροπής «Οικονοµική και Κοινωνική
Πολιτική» που υιοθετήθηκε στις 6 ∆εκεµβρίου 2002 (εισηγήτρια: η κα Ulrike Rodust, Μέλος του Κοινοβουλίου
του Οµόσπονδου Κρατιδίου του Σλέσβιχ-Χολστάιν, D/PES)·
υιοθέτησε, κατά την 48η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2003 (συνεδρίαση της
12ης Φεβρουαρίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Προοπτικές µετά από δέκα χρόνια λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1.
Επικροτεί το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καλέσει
όλους τους ενδιαφερόµενους να καταβάλουν έντονες προσπάθειες
προκειµένου να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά και τη την πρόθεσή
της να παρουσιάσει µία µεσοπρόθεσµη στρατηγική ή πρόγραµµα,
πιθανότατα τριετούς διάρκειας, τον Απρίλιο του 2003, µε στόχο
την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. Συγκριτικά µε
προηγούµενα έγγραφα στρατηγικής, το έγγραφο αυτό θα είναι πιο
περιεκτικό, πιο φιλόδοξο και πιο συνεκτικό και θα επικεντρώνεται
ειδικότερα στο ζήτηµα της ανταγωνιστικότητας σε µια διευρυµένη
Ευρώπη και στην καλύτερη λειτουργία των αγορών προϊόντων και
υπηρεσιών.
1.2.
Επιδοκιµάζει αυτή τη φιλόδοξη πρόθεση. Η ΕΤΠ, όπως
άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρεί ωστόσο απαραίτητη
τη στενότερη σύνδεση της νέας πολυετούς στρατηγικής για την
ενιαία αγορά µε τις διάφορες οικονοµικές διαδικασίες και τον
προσανατολισµό της προς τον µοναδικό στόχο να καταστεί η
Ένωση η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της
γνώσης στον κόσµο µέχρι το 2010. Στις εν λόγω διεργασίες
συγκαταλέγονται κυρίως η διαδικασία του Λουξεµβούργου του
1997 για την ανάπτυξη πολιτικών σχετικά µε την αγορά εργασίας,
η διαδικασία του Κάρντιφ του 1998 για τη µεταρρύθµιση της
ευρωπαϊκής οικονοµίας, η διαδικασία της Λισαβόνας του 2000
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η διαδικασία του
Γκέτεµποργκ του 2001 για τη βιωσιµότητα και την περιβαλλοντική
διάσταση. Οι παραπάνω διαδικασίες εισήχθησαν από τα πρώτα
στάδια της νοµοθεσίας για την ενιαία αγορά µε στόχο την ενίσχυση
επιµέρους πτυχών της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
1.3.
Υποστηρίζει τις προσπάθειες που γίνονται στις συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απλουστευθεί
η νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά, µαζί µε τις άλλες
προαναφερθείσες διαδικασίες, µέσω µιας ενιαίας γενικής στρατηγικής και να επικεντρωθεί στον ενιαίο στόχο για το 2010.
1.4.
Εκτιµά ότι η µελλοντική πολυετής στρατηγική για την
ενιαία αγορά πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την περαιτέρω
διεύρυνση της αγοράς. Ορισµένοι σηµαντικοί οικονοµικοί τοµείς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόµη στα αρχικά στάδια του
ανοίγµατος στην ενιαία αγορά (ιδίως οι αγορές της ενέργειας, των
µεταφορών, του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και των υπηρεσιών). Η
υπαγωγή όλου του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην ενιαία
αγορά (µεταξύ άλλων, του εταιρικού δικαίου, των διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, των επιδοτήσεων και του ανταγωνισµού, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, της φορολογικής εναρµόνισης, της
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και της πανευρωπαϊκής συµβατότητας των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας) αποτελεί πλέον
ουσιώδες στοιχείο για το µέλλον της ενιαίας αγοράς.

1.5.
Συµφωνεί µε την απαραίτητη διεύρυνση της έννοιας της
ενιαίας αγοράς. Πιστεύει ότι µέσα στα επόµενα χρόνια θα πρέπει,
βάσει της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, να δοθούν λύσεις, οι
οποίες θα προσανατολίζονται πρωτίστως προς τις απαιτήσεις της
αγοράς και, παράλληλα, θα υπογραµµίζουν τις οικονοµικοπολιτικές ευθύνες και πρωτοβουλίες των κρατών µελών και των
περιφερειακών και τοπικών αρχών και την ποιότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου.

2. Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Σύγκλιση των διαφόρων οικονοµικών διαδικασιών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1.
Θεωρεί απαραίτητη την ανάπτυξη µίας µακροπρόθεσµης
στρατηγικής για την ενιαία αγορά, η οποία θα καλύπτει το
διάστηµα έως το 2010, προκειµένου να υπάρξει µεγαλύτερος από
ό,τι µέχρι σήµερα προσανατολισµός των στόχων της προς τον
γενικότερο στόχο για το 2010 και να διευκολυνθεί η σύνδεση
µε τις άλλες οικονοµικές διαδικασίες. Πρέπει να διατηρηθεί η
δυνατότητα λεπτοµερέστερων περιοδικών ρυθµίσεων αυτής της
στρατηγικής. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να συνδυαστούν
καλύτερα οι διάφορες διαδικασίες και να επιτευχθεί µεγαλύτερη
διαφάνεια και ασφάλεια κατά τον προγραµµατισµό για όλους τους
συµµετέχοντες φορείς.
2.2.
Επιδοκιµάζει την καθιέρωση του µεγαλύτερου ανταγωνισµού ως βασικής αρχής για τα περαιτέρω µέτρα ελευθέρωσης που
αποσκοπούν στο άνοιγµα των κλειστών αγορών, στην εδραίωση
της ανταγωνιστικότητας στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές
και στην αποφυγή των περιττών επιµέρους ρυθµίσεων. Η ΕΤΠ
υπογραµµίζει, ωστόσο, ότι ο ανταγωνισµός αποτελεί µεν υψηλή
προτεραιότητα, αλλά δεν θα πρέπει να είναι το µοναδικό κριτήριο
της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Κατά την εφαρµογή της αρχής
του ανταγωνισµού ως µέσου εναρµόνισης, θα πρέπει να ληφθούν
σοβαρά υπόψη τα όρια που θέτει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία, η
οικονοµική, κοινωνική και εδαφική πτυχή της αρχής της συνοχής,
η εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας, οι εξωτερικές συνέπειες των οικονοµικών δραστηριοτήτων και η ύπαρξη προϊόντων
και υπηρεσιών που παράγονται ή παρέχονται σε πολύ περιορισµένες ποσότητες, σε περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα που έχουν
ως επακόλουθο την αύξηση του κόστους (µικρά νησιά, ορεινές και
αποκεντρωµένες περιοχές), οι οποίες δεν µπορούν να ανταγωνιστούν τις πιο ευνοηµένες ζώνες.
2.3.
Τονίζει τη σηµασία της τήρησης της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας κατά την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς στους
κόλπους των κρατών µελών. Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη και
οµοιόµορφη εφαρµογή στα κράτη µέλη, η ΕΤΠ δεν υποστηρίζει
ούτε την µέθοδο του ανοιχτού συντονισµού ούτε τη συνεργασία
µεταξύ των κρατών µελών.
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Ελευθέρωση και επιχειρηµατικό περιβάλλον

Η Επιτροπή των Περιφερειών

2.4.
Αναγνωρίζει ότι το περαιτέρω άνοιγµα των αγορών θα
δηµιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για συνέργιες και ότι µια πολυδιάστατη ενιαία αγορά οδηγεί στη βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών. Προτείνει, κατά την περαιτέρω ελευθέρωση τµηµάτων
της αγοράς και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στους τοµείς
που αφορούν πιο συγκεκριµένα τις περιφερειακές και τοπικές
αρχές, να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

2.5.
Υπογραµµίζει τη σύνδεση µεταξύ της ελευθέρωσης και της
εδαφικής συνοχής. Σηµαντική πτυχή της σύνδεσης αυτής είναι το
σχεδιαζόµενο άνοιγµα της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών
(σιδηροδροµικές εµπορευµατικές µεταφορές, εθνικές και διεθνείς
δηµόσιες συγκοινωνίες). Τονίζει όµως παράλληλα ότι η πολιτική
ελευθέρωσης δεν πρέπει να περιορίζει το δικαίωµα των κρατών
µελών να ορίζουν ποιες υπηρεσίες θεωρούνται µη κερδοσκοπικές
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε εθνικό επίπεδο και ποιες όχι ούτε να
δρα περιοριστικά ή να παρεµποδίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες
µεµονωµένων περιφερειών ή κοινοτήτων. Αυτό ισχύει ειδικότερα
για τις δηµόσιες επιβατικές µεταφορές. Τα δύο προαναφερθέντα
στοιχεία αποτελούν σηµαντική συνιστώσα των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας.

2.6.
Πιστεύει ότι η ελευθέρωση του τοµέα των µεταφορών θα
πρέπει να βασιστεί στα εξής κύρια στοιχεία: ίσες ευκαιρίες για όλες
τις επιχειρήσεις µεταφορών, ελεγχόµενος ανταγωνισµός, επαρκές
περιθώριο για επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, αρκετά µεγάλες,
λογικές και σαφώς προσδιορισµένες µεταβατικές προθεσµίες και
περίοδοι εγκυρότητας των εγκρίσεων, ανυπαρξία περιττών κοινωνικών ρητρών και γραφειοκρατίας για τους εργαζόµενους και
διαθεσιµότητα των υπηρεσιών των µεταφορών σε όλους τους
πολίτες.

2.7.
Επικροτεί το ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης eEurope 2005
και ζητά την εκπόνηση κοινών κανόνων και διαδικασιών για τη
χρήση των υπηρεσιών παροχής πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα,
οι οποίες διασφαλίζουν ίσους βασικούς όρους για όλους τους
φορείς που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά πληροφοριών. Οι αδικαιολόγητες στρεβλώσεις πρέπει να εξαλειφθούν και
οι όροι χρήσης των πληροφοριών να καταστούν διαφανέστεροι. Οι
περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε
νέους περιορισµούς ή κρυπτογραφήσεις (π.χ. ψηφιακή τηλεόραση)
κατά τις διασυνοριακές δραστηριότητες, προκειµένου να αποφευχθεί ή επανεθνικοποίηση και ο περιορισµός της ενιαίας αγοράς.

2.8.
Φρονεί ότι οι κανόνες που ισχύουν για τα διάφορα
µέσα (∆ιαδίκτυο, αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση, Παγκόσµιο
Σύστηµα Κινητών Τηλεπικοινωνιών UMTS) θα πρέπει να συντονιστούν καλύτερα και να διασυνδεθούν, προκειµένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να εξασφαλιστεί η
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Σε τη διαφήµιση και την προστασία
των ανηλίκων, θα πρέπει να αναπτυχθούν ελάχιστα κοινά πρότυπα
που θα ισχύουν εξίσου για όλα τα µέσα.
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2.9.
Ζητά να υπερνικηθούν τα εµπόδια στον τοµέα των
υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό κάνει έκκληση για αποφασιστικές
προσπάθειες περαιτέρω ελευθέρωσης της αγοράς προς την κατεύθυνση µίας ενιαίας αγοράς για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.

2.10.
Τονίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ενιαίας αγοράς. Παρά τα δέκα χρόνια
εφαρµογής των κανόνων για την ενιαία αγορά, η ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζοµένων εξακολουθεί να προσκρούει σε
πρακτικά προβλήµατα.

2.11.
Υπογραµµίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ευελιξία της
αγοράς εργασίας, µε την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στα
προσόντα και την κινητικότητα. Ζητά επίσης την ανάληψη περισσότερων και αποφασιστικότερων δράσεων για την εξάλειψη των
εµποδίων στην κινητικότητα. Αυτό αφορά ιδίως τους τοµείς της
αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων, της απόκτησης
δεξιοτήτων στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) ανά την Ευρώπη και τη γνώση ξένων γλωσσών.

2.12.
Ζητά να συµπεριληφθεί στη νέα στρατηγική για την
ενιαία αγορά η επέκταση της δυνατότητας µεταφοράς των παροχών
κοινωνικής ασφαλίσεως χωρίς οικονοµικές επιπτώσεις για τα κράτη
µέλη και τις περιφέρειές τους. Η ΕΤΠ επικροτεί τις πρωτοβουλίες
για την αναθεώρηση, την απλούστευση, τη µεγαλύτερη διαφάνεια
και τη διευκόλυνση της εφαρµογής της συντονιστικής κοινωνικής
νοµοθεσίας.

2.13.
Πιστεύει ότι η συνεργασία των κρατών µελών στον τοµέα
των συστηµάτων υγείας µε την ενεργό συµµετοχή των τοπικών και
περιφερειακών αρχών, πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους ασθενείς
και τους συγγενείς και φίλους τους, προκειµένου να διευκολυνθεί
η ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία και η λειτουργία της ενιαίας
αγοράς.

2.14.
Τονίζει την ανάγκη να καταργηθούν όσο το δυνατόν
ταχύτερα οι διαφορές µεταξύ των συστηµάτων υγείας των σηµερινών κρατών µελών της ΕΕ και των γειτονικών υποψήφιων χωρών
και να αναληφθούν για τον σκοπό αυτό ενιαίες πρωτοβουλίες και
ενέργειες (βέλτιστες πρακτικές, ανταλλαγή πληροφοριών κ.λπ.).

2.15.
Επικροτεί το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να
εξαλείψει τη νοµική αβεβαιότητα όσον αφορά τις ευρωπαϊκές
υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να
παραµείνουν σηµαντική συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού
προτύπου. Κατά το άνοιγµα των αγορών θα πρέπει να υπάρχει
µέριµνα για τη διασφάλιση και την προστασία του κοινού
συµφέροντος, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίζονται τα ιδιαίτερα
εθνικά χαρακτηριστικά των κρατών µελών.

2.16.
Υπογραµµίζει ότι στην ενιαία αγορά πρέπει να συνεχίσει
να διατίθεται σε όλους τους πολίτες ευρύ φάσµα ποιοτικών
υπηρεσιών κοινής ωφελείας σε προσιτές τιµές.
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2.17.
Συµµερίζεται την άποψη ότι οι κρατικές ενισχύσεις
µπορούν µακροπρόθεσµα να προξενήσουν στρεβλώσεις στον
ανταγωνισµό και να βλάψουν την ενιαία αγορά και ότι θα πρέπει,
εποµένως, να περιοριστούν. Θα ήθελε να χρησιµοποιούνται αυτές
οι ενισχύσεις πιο επικεντρωµένα και να προσανατολίζονται περισσότερο σε οριζόντιους στόχους και σε περιπτώσεις όπου η αγορά
έχει σαφώς αποτύχει.
2.18.
Ζητά να αναπτυχθεί, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής
για την ενιαία αγορά, µια ευρωπαϊκή πολιτική για τις ενισχύσεις, η
οποία θα λαµβάνει υπόψη της τους στόχους περιφερειακής
πολιτικής, θα επιτρέπει τις αποκεντρωµένες πρωτοβουλίες για την
περιφερειακή πολιτική και θα διασφαλίζει τον θεµιτό ανταγωνισµό.
2.19.
Υπογραµµίζει τη σηµασία της βιωσιµότητας και της
επεξεργασίας πανευρωπαϊκών πρότυπων κριτηρίων και κανόνων
στον τοµέα του περιβάλλοντος, προκειµένου να επιτευχθεί
καλύτερη ισορροπία µεταξύ των οικονοµικών, των οικολογικών
και των κοινωνικών συµφερόντων, καθώς και την αναγκαιότητα
κρατικών ενισχύσεων σε αυτόν τον τοµέα. Ακόµη και η θέσπιση
ενός κανόνα περί ελαχίστων ή/και ενός ειδικού κανονισµού
εξαίρεσης σ' αυτόν τον τοµέα θα µπορούσε να έχει θετικά
αποτελέσµατα και θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις συµφωνίες µε
τις υποψήφιες χώρες.
2.20.
Θεωρεί ουσιώδη την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας
αγοράς των προϊόντων, ιδίως όσον αφορά την αµοιβαία αναγνώριση, µια νέα προσέγγιση της εναρµόνισης, τα εµπορικά σήµατα
της ΕΕ, την εποπτεία της αγοράς, την τυποποίηση και την
οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών των κανόνων (ιδιαίτερα στο πλαίσιο
της διεύρυνσης) και ενός ευρωπαϊκού δικαίου ευρεσιτεχνίας µε
αποκεντρωµένη δικαιοδοσία. Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης
έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιµη όσον αφορά τη διατήρηση των
περιφερειακών διαφορών και πρέπει να διατηρηθεί. Η πρακτική και
περιοδική σύγκριση των τιµών αποτελεί ένα από τα µέσα που
µπορούν να αφυπνίσουν ένα συνεχές ενδιαφέρον για την ενιαία
αγορά τόσο από πλευράς των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων. Οι καταστάσεις των τιµών που συντάσσει η Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) θα πρέπει να προσαρµοστούν και
χρησιµοποιούνται αναλόγως.

Υλοποίηση της µελλοντικής στρατηγικής για την ενιαία αγορά
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.21.
Συνιστά να τοποθετηθεί η υλοποίηση της νέας πολυετούς
στρατηγικής για την ενιαία αγορά στο επίκεντρο του πολιτικού
προγραµµατισµού. Υπογραµµίζει τις σχετικές προτάσεις που έχει
υποβάλει κατά τα τελευταία χρόνια. Για να περιοριστούν οι
µεγάλες αποκλίσεις των επιπέδων γνώσης της ενιαίας αγοράς
µεταξύ των κρατών µελών (πίνακας αποτελεσµάτων της εσωτερικής
αγοράς), η ΕΤΠ έχει προτείνει να διοργανώνονται περιφερειακές
διασκέψεις (στρογγυλές τράπεζες) όλων των ενδιαφερόµενων
µερών, για να προαχθεί η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς και να
ανοίξει ο δρόµος για περαιτέρω νοµοθεσία µε την ανταλλαγή
εµπειριών.
2.22.
Προτείνει να ενσωµατωθεί η νέα στρατηγική για την
ενιαία αγορά σε ένα πραγµατικό σχέδιο δράσης, που θα βασίζεται
στις προτάσεις της Λευκής Βίβλου για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση, για τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων τµηµάτων της
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κοινωνίας των πολιτών και τη βελτίωση της νοµοθεσίας. Πέρα
από την παρακολούθηση της υλοποίησης, το σχέδιο αυτό θα
περιλαµβάνει επίσης στοχοθετηµένες εκστρατείες ενηµέρωσης σχετικά µε τη νοµοθεσία και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς σε
εκείνα τα κράτη µέλη όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις είχαν τη
µικρότερη εξοικείωση µαζί της. Η συµµετοχή του περιφερειακού
και του τοπικού επιπέδου είναι ουσιώδης. Η διοργάνωση εξειδικευµένων τοµεακών συνεδριάσεων θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί
ένας συστηµατικός διάλογος µε τις ενδιαφερόµενες ενώσεις,
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι κατά την ανάπτυξη της νοµοθεσίας για την ενιαία αγορά λαµβάνονται υπόψη οι περιφερειακές και
τοπικές εµπειρίες και συνθήκες. Η επικέντρωση, η απλούστευση, οι
σαφείς προτεραιότητες και η µεγαλύτερη διαφάνεια θα συµβάλουν
στη βελτίωση της νοµοθεσίας και στη µεγαλύτερη ασφάλεια του
προγραµµατισµού.

2.23.
Συνιστά, παράλληλα µε τη νέα στρατηγική για την ενιαία
αγορά, να υποβληθεί επιτέλους και ένα πρόγραµµα για τη µείωση
και την απλούστευση της σχετικής νοµοθεσίας, κάτι που αποτελεί
από καιρό πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τον σκοπό
αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κυρίως οι τεχνικές που
αναπτύχθηκαν για την πρωτοβουλία SLIM (Απλούστερη νοµοθεσία
για την ενιαία αγορά).

2.24.
Προτείνει να δηµοσιευθεί ένας κώδικας της ενιαίας
αγοράς, ο οποίος θα συνοψίζει τις βασικές διατάξεις της νοµοθεσίας για την ενιαία αγορά, προκειµένου να παρασχεθεί σε όλους
τους φορείς της οικονοµίας και της διοίκησης ένα απλό µέσο για
τη χρήση των ελευθεριών της ενιαίας αγοράς. Ο κώδικας αυτός θα
πρέπει να εκπονηθεί σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης προς κοινό
όφελος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

2.25.
Επιδοκιµάζει τη θέσπιση του SOLVIT από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ως ενός εντελώς νέου και πρακτικού µέσου, µε το
οποίο οι επιχειρήσεις θα µπορούν να ασκούν άµεσα και χωρίς
γραφειοκρατία τα δικαιώµατά τους στην ενιαία αγορά. Η ΕΤΠ
καλεί τα κράτη µέλη να υποστηρίξουν ενεργά και σε όλη την
επικράτεια της Ένωσης τις προσπάθειες τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής
να καθιερώσει αυτό το µέσο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να
ανταποκριθεί στην έκκληση των περιφερειακών και τοπικών αρχών
να αυξηθεί η γνώση της ενιαίας αγοράς και να παράσχει πληροφορίες σχετικά µε το SOLVIT µέσω ενός ειδικού ενηµερωτικού
προγράµµατος. Χωρίς ευρεία επιτόπια γνώση για τη δηµιουργία
και τη λειτουργία του SOLVIT, το νέο µέσο δεν θα µπορέσει να
εκπληρώσει τον σκοπό του. Η γνώση αυτή µπορεί να παρασχεθεί
µόνο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

2.26.
Καλεί τα κράτη µέλη να µην χειρίζονται το ζήτηµα της
υλοποίησης και της εφαρµογής της νοµοθεσίας για την ενιαία
αγορά µόνο σύµφωνα µε τις πολιτικές σκοπιµότητες ή άλλου
είδους προτεραιότητες. Μέχρι στιγµής µόνο πέντε κράτη µέλη
πληρούν τον στόχο που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Βαρκελώνης το 2002 να µειώσουν το έλλειµµα µεταφοράς σε
1,5 % ή λιγότερο έως την άνοιξη του 2003. Ενόψει των
1 500 ανοιχτών διαδικασιών για παράβαση των Συνθηκών, τα
κράτη µέλη θα πρέπει να συνεχίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τους επιβάλλουν οι Συνθήκες µε τελείως διαφορετικό
ρυθµό απ' ό,τι στο παρελθόν.
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Η συµβολή των περιφερειακών και τοπικών αρχών

3.1.
Εκτιµά ότι είναι ιδιαίτερα επείγον για τη νέα στρατηγική
της ενιαίας αγοράς να αυξηθεί η διαφάνεια σ' αυτόν τον τοµέα —
κεντρικό µέληµα της καλύτερης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης —
µέσω της στενότερης συνεργασίας µε τα ενδιαφερόµενα τµήµατα
της κοινωνίας των πολιτών και µε την κοινή γνώµη, ώστε να
αυξηθεί η επίγνωση των απαιτήσεων της ενιαίας αγοράς από όλες
τις πλευρές.
3.2.
Είναι υπέρ της άµεσης συµµετοχής των περιφερειακών και
τοπικών αρχών στην ανάπτυξη της νέας στρατηγικής, καθώς η
πληθώρα των αρµοδιοτήτων τους, για παράδειγµα σε σχέση µε την
περιφερειακή και τοπική οικονοµική πολιτική, την πολιτική των
υποδοµών, τις δηµόσιες ενισχύσεις, τις τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες, την αγορά εργασίας, τον τοµέα των υπηρεσιών και την
οµοιόµορφη πρόσβαση και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών
ενηµέρωσης και επικοινωνίας, µεταξύ άλλων, έχουν εξαιρετική
σηµασία για την ενιαία αγορά. Υπενθυµίζουµε στο πλαίσιο αυτό
τις διαδικασίες που προσφέρει η ΕΤΠ για τη συµµετοχή των εν
λόγω αρχών και τις νέες ιδέες σχετικά µε τη συµµετοχή της
κοινωνίας των πολιτών στη βελτίωση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Και οι δύο αυτοί δρόµοι θα πρέπει να αξιοποιηθούν
καταλλήλως.
3.3.
Υπογραµµίζει για άλλη µια φορά ότι οι προθέσεις και τα
µέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαλογική ενηµέρωση και
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την επίλυση προβληµάτων είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητες
της ενιαίας αγοράς, αλλά όχι επαρκείς. Πιο συγκεκριµένα, για τις
µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις και για τους διάφορους φορείς
που δρουν σε απόκεντρες, περιφερειακές περιοχές, η ηλεκτρονική
πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων και δίκτυα πληροφοριών παραµένει
µια ανεπίλυτη πρόκληση, παρά την επιτυχή υλοποίηση της
eEurope. Οι πρακτικές συµβουλές στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο σχετικά µε την εφαρµογή των ρυθµίσεων
για την ενιαία αγορά παραµένουν ζωτικής σηµασίας. Η ΕΤΠ
υπενθυµίζει τις προτάσεις της για στενότερη απ' ό,τι στο παρελθόν
συµµετοχή των περιφερειακών και τοπικών φορέων στην ανάπτυξη
της στρατηγικής για την ενιαία αγορά και χρήση των φορέων
αυτών για την υλοποίησή της. Η νέα στρατηγική για την ενιαία
αγορά θα πρέπει να στηριχθεί για την υλοποίησή της πρωτίστως
στους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς.
3.4.
Προτρέπει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να δώσουν
ιδιαίτερη προσοχή, στο πλαίσιο των διµερών και πολυµερών
συνεργασιών µε τους εταίρους τους στα µελλοντικά κράτη µέλη
και στη συµµετοχή τους σε προγράµµατα αδελφοποιήσεων, στα
προβλήµατα υλοποίησης και εφαρµογής των ρυθµίσεων για την
ενιαία αγορά. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να χρησιµοποιηθεί κυρίως
η παρατεταµένη προενταξιακή στρατηγική του προγράµµατος
Phare για τη θεσµική στήριξη.
3.5.
Προτρέπει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να συµβάλουν στη στρατηγική για την εσωτερική αγορά ανοίγοντας
περισσότερο τις αγορές τους στον ανταγωνισµό σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στο σηµείο 1.4.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE
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Ψήφισµα της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα το «Πρόγραµµα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και προτεραιότητες της Επιτροπής των Περιφερειών για το 2003»
(2003/C 128/09)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη το νοµοθετικό πρόγραµµα και το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2003 (COM(2002)
590 τελικό)·
έχοντας υπόψη την πολιτική στρατηγική του 2003 που το Προεδρείο υιοθέτησε στις 13 Σεπτεµβρίου 2002
(R/CdR 232/2002 σηµείο 7)·
έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
έχοντας υπόψη το σχέδιο επιχειρησιακού προγράµµατος δραστηριοτήτων του Συµβουλίου για το 2003
(14944/02)·
έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νοµοθετικό πρόγραµµα και το πρόγραµµα
εργασίας για το 2003 που υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολοµέλειας της 5ης ∆εκεµβρίου 2002 (P5-TA-PROV
(2002) 592)·
έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο που διέπει το καθεστώς συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Επιτροπής των Περιφερειών (DI CdR 81/2001 rev. 2)·
εκτιµώντας ότι η ΕΤΠ όταν καταρτίζει τις πολιτικές της προτεραιότητες επιδιώκει να λαµβάνει πλήρως υπόψη
τις αντίστοιχες προτεραιότητες των άλλων οργάνων της ΕΕ·
εκτιµώντας ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι αρµόδιες για σηµαντικό µέρος της εφαρµογής των
πολιτικών της ΕΕ·
εκτιµώντας ότι η δηµοκρατική νοµιµότητα των πολιτικών της ΕΕ θα αυξανόταν σηµαντικά εάν στην κατάρτιση
των προτεραιοτήτων της ΕΕ συµµετείχαν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές·
υιοθέτησε οµόφωνα, κατά την 48η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2003 (συνεδρίαση
της 13ης Φεβρουαρίου), το ακόλουθο ψήφισµα.

Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.

Επιδοκιµάζει την νέα θεµατική και στρατηγική προσέγγιση
που η Επιτροπή επέλεξε για τον ετήσιο προγραµµατισµό
των εργασιών της·

2.

∆ιατυπώνει εκ νέου την επιθυµία της να συµµετάσχει στον
διοργανικό διάλογο για την ετήσια πολιτική στρατηγική και
το πρόγραµµα εργασίας·

3.

Συνιστά να µειωθούν οι 580 τίτλοι που περιλαµβάνει
το πρόγραµµα εργασίας µέσω µίας νέας ταξινόµησης,
σύµπτυξης και ανακατανοµής των δεδοµένων·

3α.

Ενθαρρύνει την Επιτροπή να θέσει αµέσως σε εφαρµογή τη
σύσταση της οµάδας εργασίας της Συνέλευσης για την
αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή να συνοδεύεται κάθε
νοµοθετική πρόταση από µία «αξιολόγηση της επικουρικότητας», η οποία θα περιλαµβάνει στοιχεία µε τη βοήθεια
των οποίων θα είναι δυνατό να εκτιµάται ο βαθµός τήρησης
της αρχής της επικουρικότητας. Το µέρος αυτό του εγγράφου πρέπει να περιλαµβάνει επίσης µία εκτίµηση του
χρηµατοοικονοµικού αντίκτυπου της σχετικής πρότασης
και, στην περίπτωση που πρόκειται για οδηγία, µία εκτίµηση
των συνεπειών που αυτή θα έχει στους κανόνες που πρέπει
να εφαρµόζουν τα κράτη µέλη και οι υποεθνικές αρχές.

∆ιεύρυνση

4.

Υποστηρίζει τις κύριες πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον εν
λόγω τοµέα· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία της που η
Επιτροπή και οι εθνικές αρχές δεν λαµβάνουν επαρκώς
υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και που δεν
έχουν επίγνωση των συνεπειών που η προσχώρηση των νέων
χωρών θα έχει γι' αυτές·

5.

Σηµειώνει µε λύπη ότι το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής δεν προβλέπει να ζητείται η γνώµη της Επιτροπής
των Περιφερειών σχετικά µε τα περισσότερα θέµατα που
άπτονται της διεύρυνσης·

6.

Εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι δίδεται
έµφαση στην ποιοτική διάσταση της διεύρυνσης· τονίζει
ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί περαιτέρω η
έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και να προαχθεί η
πολιτισµική και γλωσσική πολυµορφία·
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Υπογραµµίζει ότι για να εξασφαλιστεί η στήριξη της κοινής
γνώµης πρέπει να προηγηθεί δηµόσιος διάλογος για την
διεύρυνση και για το ενδεχόµενο να υπάρξουν νέοι κύκλοι
διεύρυνσης· συνεπώς προτείνει η ενηµέρωση και η συµµετοχή των πολιτών να αποτελέσουν κύριους στόχους της
διεύρυνσης· ζητεί οι ευρωπαίοι πολιτικοί να καταβάλουν
προσπάθειες από κοινού σε όλους τους τοµείς της διακυβέρνησης ούτως ώστε να αρχίσει ένα ευρύς δηµόσιος διάλογος
για την διεύρυνση και τη µελλοντική διαµόρφωση της ΕΕ·

8.

Παροτρύνει την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των χωρών
που έχουν υποβάλει αίτηση προσχώρησης να εντείνουν
σηµαντικά, κατά την προενταξιακή περίοδο, τις διαβουλεύσεις µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και την
ενηµέρωσή τους, και να προσδιορίσουν τα µέσα που
απαιτούνται για την σχετική διαδικασία·

9.

Υπογραµµίζει την ανάγκη να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες
υποδοµές σε τοπική και περιφερειακή κλίµακα, δεδοµένου
ότι η επιτυχία της ένταξης θα εξαρτηθεί κατά πολύ από τον
βαθµό προετοιµασίας των τοπικών και περιφερειακών αρχών·
καλεί την Επιτροπή να προβλέψει τις σχετικές διευθετήσεις
για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές µετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου σταδίου του προγράµµατος Phare·

10.

Ζητεί να διατεθούν χρηµατοδοτικοί πόροι για σχέδια συνεργασίας µε τις υποψήφιες χώρες, ιδιαίτερα δε για τα
σχέδια εκείνα που βασίζονται στην ανταλλαγή εµπειριών
και αποσκοπούν στην δηµιουργία υποδοµών και εξαίρει,
επιπλέον, την ανάγκη να αναπτυχθούν περαιτέρω τα σχέδια
συνεργασίας µε τα κράτη που γειτονεύουν µε την διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στην ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση, καθώς
και στις σχέσεις µε τα ∆υτικά Βαλκάνια, τη Ρωσία, την
Ουκρανία και τη Μολδαβία, κυρίως µέσω µιας αξιολόγησης
του αντίκτυπου που η διεύρυνση της ΕΕ θα έχει στην
οικονοµία και το εµπόριο των χωρών αυτών·
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κινδύνων, η οποία µπορεί να θεωρηθεί το πρώτο βήµα προς
αυτή την κατεύθυνση·
13.

Τονίζει ότι οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης πρέπει
να ισχύουν εξίσου για όλους·

14.

Υπενθυµίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αποτελούν κύριους παράγοντες που συµβάλλουν στην διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας και ότι η νέα
έµφαση που δίδεται στην σταθερότητα και την ασφάλεια θα
έχει σηµαντικές συνέπειες για τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές· λυπάται συνεπώς που τόσο το πρόγραµµα εργασίας
της Επιτροπής όσο και το επιχειρησιακό πρόγραµµα
δραστηριοτήτων του Συµβουλίου δεν αναφέρουν καθόλου
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές· ζητεί να ζητείται η
γνώµη της για όλα τα θέµατα του σχετικού κεφαλαίου, όπως
είναι, π.χ., η ευρωµεσογειακή συνεργασία, η ανακοίνωση για
την γενική πρόληψη της εγκληµατικότητας, το ευρωπαϊκό
σύστηµα διαχείρισης των διαµεθοριακών θεµάτων, τα µέτρα
για την καταπολέµηση της απάτης, η καταπολέµηση της
παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, οι σχέσεις µε τις γειτονικές χώρες της ΕΕ ή οι πολιτικές που αφορούν την µετανάστευση και το άσυλο·

15.

Εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σηµειώθηκε στον τοµέα της κοινής πολιτικής στον τοµέα της
µετανάστευσης και του ασύλου και θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σηµασία να τεθούν το ταχύτερο δυνατό σε εφαρµογή
κοινές πολιτικές· προειδοποιεί ότι το ζήτηµα δεν πρέπει να
εξετάζεται αποκλειστικά από την άποψη της ασφάλειας·

Βιώσιµη οικονοµία χωρίς αποκλεισµούς
16.

Συνιστά, όσον αφορά το κεφάλαιο «Βιώσιµη οικονοµία
χωρίς αποκλεισµούς» του προγράµµατος εργασίας της
Επιτροπής για το 2003, να ληφθεί από τώρα υπόψη η
προσχώρηση των δέκα νέων χωρών το 2004·

17.

Υπογραµµίζει ότι έχει καθοριστική σηµασία να σηµειωθεί
πρόοδος όσον αφορά την ∆ιαδικασία της Λισαβόνας,
λόγω, αφενός, της οικονοµικής ύφεσης και, αφετέρου, της
προσχώρησης των νέων κρατών µελών·

Σταθερότητα και ασφάλεια
11.

12.

Συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι το εν λόγω θέµα είναι ζήτηµα
προτεραιότητας και επιδοκιµάζει την ευρύτερη προοπτική
που επέλεξε η Επιτροπή· φρονεί ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί αποδεδειγµένα την καλύτερη δυνατή πολιτική για την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας, ευµάρειας και
ελευθερίας προς όφελος των πολιτών της και συνεπώς
διατυπώνει εκ νέου την άποψή της ότι — εκτός από τα
προτεινόµενα στρατηγικά µέτρα — οι πολιτικές υπέρ
της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, η διάδοση της
εκπαίδευσης και του πολιτισµού, το θεµιτό εµπόριο και η
αειφόρος ανάπτυξη, συµβάλλουν εξίσου στην δηµιουργία
ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης για τους πολίτες·
Προτείνει επιπλέον, µετά τις φυσικές και περιβαλλοντικές
καταστροφές των τελευταίων ετών και µηνών, να συµπεριληφθεί η προστασία του περιβάλλοντος στους κύριους
στόχους µε τους οποίους επιδιώκεται η δηµιουργία ασφαλών συνθηκών διαβίωσης και επιδοκιµάζει την υπό κατάρτιση ολοκληρωµένη στρατηγική για την αντιµετώπιση των

17α. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την νέα συντονισµένη
προσέγγιση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των κατευθυντήριων γραµµών της οικονοµικής
πολιτικής· φρονεί ότι είναι απαραίτητο να εντατικοποιηθεί
σηµαντικά η στρατηγική της Λισαβόνας προκειµένου να
επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2010· είναι
εντούτοις της γνώµης ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
δεν πρέπει να γίνουν εις βάρος της κοινωνικής συνοχής και
ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να συνοδευτούν από σηµαντικές
οικονοµικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές επενδύσεις· στο
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή των Περιφερειών υποστηρίζει ότι
είναι αναγκαίο το «Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης»
να περιλαµβάνει σαφέστερα κριτήρια ώστε να λαµβάνονται
υπόψη οι δηµόσιες επενδύσεις, ιδιαίτερα δε οι επενδύσεις
υπέρ των υποδοµών, καθώς και υπέρ των προγραµµάτων
επαγγελµατικής και κοινωνικής ένταξης.
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18.

Επισηµαίνει ότι η στρατηγική της Λισαβόνας έχει επιπτώσεις
για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, οι οποίες έχουν
ταυτόχρονα την ευθύνη της πρακτικής εφαρµογής πολλών
από τα προτεινόµενα µέτρα, σε ορισµένες δε περιπτώσεις
διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο· συνιστά συνεπώς η
Επιτροπή των Περιφερειών να συµµετάσχει ενεργά στην
χάραξη πολιτικών στον εν λόγω τοµέα.

19.

Φρονεί ότι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής
Ένωσης, πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στη σχέση
µεταξύ, αφενός, των πολιτικών και της δηµοσιονοµικής
πολιτικής και, αφετέρου, της εφαρµογής του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ότι το εν λόγω θέµα
πρέπει να εξεταστεί και σε «υποεθνική» κλίµακα, δεδοµένου
ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι αρµόδιες για
µεγάλο µέρος των δηµοσίων δαπανών (σε ορισµένες µάλιστα
χώρες για το µεγαλύτερο µέρος τους)·

20.

21.

22.

Ζητεί από την ΕΕ, τα κράτη µέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους να συνάψουν
τοπικά σύµφωνα για την απασχόληση, να βελτιώσουν το
νοµικό πλαίσιο που ισχύει για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις,
ιδιαίτερα δε για τις ΜΜΕ, και να εισαγάγουν τις απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης,
ούτως ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες
για κοινωνική σταθερότητα, υγιή οικονοµία και κοινωνική
πρόνοια·
Επιδοκιµάζει το γεγονός ότι το πρόγραµµα εργασίας της
Επιτροπής και το επιχειρησιακό πρόγραµµα δραστηριοτήτων
του Συµβουλίου περιλαµβάνουν τους περιβαλλοντικούς και
κοινωνικούς παράγοντες ως αναπόσπαστα στοιχεία της
οικονοµίας, αντί ως απλούς παράγοντες που συνδέονται µε
το κόστος ή ως µεµονωµένα θέµατα πολιτικής·
Υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό οι πολίτες να µπορούν να
έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και
αναµένει µε ενδιαφέρον τις υπό κατάρτιση προτάσεις της
Επιτροπής για τις υπηρεσίες αυτές· υπενθυµίζει ότι είναι
απαραίτητο, ιδιαίτερα για τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές, να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν τις
κρατικές ενισχύσεις και να προσδιοριστούν οι εµπορικές και
µη εµπορικές υπηρεσίες (οι τελευταίες δεν υπόκεινται σε
διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της γενικής συµφωνίας για
τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών [GATS])·

24.

Εκφράζει την ικανοποίησή της που το ζήτηµα των τοπικών
και περιφερειακών αρχών στην ΕΕ κατέχει πλέον εξασφαλισµένη θέση στην πολιτική ατζέντα και θεωρεί ότι πρέπει
να αναπτυχθούν οι κατάλληλες µέθοδοι ώστε οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές να συµµετέχουν επαρκώς στην χάραξη
των ευρωπαϊκών πολιτικών, ιδιαίτερα για το λόγο ότι οι
διαρθρώσεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις
χώρες που έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη έχουν δηµιουργηθεί πρόσφατα και βρίσκονται ακόµη στο στάδιο της
ανάπτυξης·

25.

Τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω ο θεσµικός
ρόλος της Επιτροπής των Περιφερειών, δεδοµένου ότι από
τη φύση της αποτελεί τον θεµατοφύλακα των αρχών της
επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της γειτνίασης·

Στρατηγική επικοινωνίας και πληροφόρησης
26.

Είναι πεπεισµένη ότι η πραγµατική ένταξη των πολιτών δεν
θα µπορέσει να επιτευχθεί εάν οι πολίτες δεν αισθάνονται
ότι το θέµα τους αφορά άµεσα· φρονεί ότι είναι καιρός να
τεθεί σε εφαρµογή µία γενική στρατηγική επικοινωνίας και
πληροφόρησης τώρα που η αίσθηση των πολιτών ότι
ανήκουν στην ΕΕ και η στήριξή τους προς αυτήν φαίνεται
να έχουν µειωθεί και καλεί τα πολιτικά πρόσωπα σε όλες τις
σφαίρες διακυβέρνησης να αναλάβουν την ευθύνη της
συζήτησης για την Ευρώπη·

27.

Υπογραµµίζει ότι η ΕΤΠ, η οποία εκπροσωπεί τις τοπικές
και περιφερειακές αρχές, βρίσκεται σε θέση που της επιτρέπει
να επικοινωνεί µε τους πολίτες και επιθυµεί να συµµετέχει
στενά στην εφαρµογή της στρατηγικής επικοινωνίας και
πληροφόρησης.

Περιφερειακές πολιτικές
28.

Αναµένει µε ενδιαφέρον τη συζήτηση για την χάραξη της
νέας πολιτικής συνοχής και τον καθορισµό των µελλοντικών
προτεραιοτήτων και ευελπιστεί ότι θα διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σχετική συζήτηση, συνεισφέροντας
την πολιτική, διοικητική και τεχνική της εµπειρογνωµοσύνη
και τις εµπεριστατωµένες γνώσεις που διαθέτει όσον αφορά
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των µελών της·

29.

Εξαίρει την ανάγκη να απλοποιηθούν, να αποκεντρωθούν
και να καταστούν αποτελεσµατικότερα τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία, ένα θέµα που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώµης και της ΕΤΠ·

30.

Θεωρεί ότι η έννοια της εδαφικής συνοχής πρέπει να ληφθεί
υπόψη στη Συνθήκη, καθώς συµπληρώνει την αρχή της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής·

Περαιτέρω προτεραιότητες της ΕΤΠ:

Θεσµικά θέµατα και συζήτηση για το µέλλον της Ένωσης:
23.

Επιδοκιµάζει το γεγονός ότι το επιχειρησιακό πρόγραµµα
δραστηριοτήτων του Συµβουλίου έδωσε εξέχουσα θέση στη
συζήτηση για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει
για µια ακόµη φορά ότι είναι απαραίτητο να συζητηθεί ο
ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ΕΕ και
συνεπώς είναι ικανοποιηµένη που η Συνέλευση συµπεριέλαβε το εν λόγω θέµα στην ηµερήσια διάταξή της·
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Αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ανάγκη ανάπτυξης των
αστικών, αγροτικών, νησιωτικών, ορεινών και περιφερειακών
περιοχών κατά τρόπο ισορροπηµένο, συντονισµένο και
βιώσιµο· υπογραµµίζει ότι στις περιοχές εκείνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ιδιάζοντα εδαφικά χαρακτηριστικά
των οποίων αποτελούν έναν επιπλέον παράγοντα µειονεξίας,
το έργο της ανάπτυξης µίας ολοκληρωµένης εδαφικής
στρατηγικής στο πλαίσιο της µελλοντικής διαρθρωτικής
πολιτικής θα είναι ακόµη δυσκολότερο και απαιτητικό·
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πλαίσιο αναφοράς για τον συντονισµό των περιφερειακών
πολιτικών προγραµµατισµού σε κοινοτική κλίµακα·
33.

Θεωρεί ότι η περιφερειακή συνεργασία αντιπροσωπεύει έναν
παράγοντα που συµβάλλει στην άρση των αποκλεισµών και
µία πραγµατική κοινοτική αξία η οποία προστίθεται στην
περιφερειακή πολιτική·

34.

Αναθέτει στον Πρόεδρό της να προωθήσει το παρόν
ψήφισµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ελληνική και την Ιταλική
Προεδρία και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των
χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση για προσχώρηση.

Φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Προοπτική Χωροταξικής Ανάπτυξης (ESDP) πρέπει να αποτελέσει το πολιτικό και νοµοθετικό

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2003.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα:
—

το «Έγγραφο για τη στρατηγική της διεύρυνσης και την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την πρόοδο που έχει σηµειώσει κάθε υποψήφια χώρα ενόψει της ένταξης», και

—

την «Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: Εξηγώντας τη διεύρυνση της Ευρώπης»
(2003/C 128/10)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη το Έγγραφο για τη στρατηγική της διεύρυνσης και την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την πρόοδο που έχει σηµειώσει κάθε υποψήφια χώρα ενόψει της ένταξης, (COM(2002) 700 τελικό)·
έχοντας υπόψη την «Τακτική έκθεση 2002 για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Βουλγαρία ενόψει της ένταξης»
(SEC(2002) 1400)·
έχοντας υπόψη την «Τακτική έκθεση 2002 για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Κύπρος ενόψει της ένταξης»
(SEC(2002) 1401)·
έχοντας υπόψη την «Τακτική έκθεση 2002 για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας ενόψει
της ένταξης» (SEC(2002) 1402)·
έχοντας υπόψη την «Τακτική έκθεση 2002 για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Εσθονία ενόψει της ένταξης»
(SEC(2002) 1403)·
έχοντας υπόψη την «Τακτική έκθεση 2002 για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ουγγαρία ενόψει της ένταξης»
(SEC(2002) 1404)·
έχοντας υπόψη την «Τακτική έκθεση 2002 για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Λεττονία ενόψει της ένταξης»
(SEC(2002) 1405)·
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έχοντας υπόψη την «Τακτική έκθεση 2002 για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Λιθουανία ενόψει της ένταξης»
(SEC(2002) 1406)·
έχοντας υπόψη την «Τακτική έκθεση 2002 για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Μάλτα ενόψει της ένταξης»
(SEC(2002) 1407)·
έχοντας υπόψη την «Τακτική έκθεση 2002 για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Πολωνία ενόψει της ένταξης»
(SEC(2002) 1408)·
έχοντας υπόψη την «Τακτική έκθεση 2002 για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ρουµανία ενόψει της ένταξης»
(SEC(2002) 1409)·
έχοντας υπόψη την «Τακτική έκθεση 2002 για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Σλοβακία ενόψει της ένταξης»
(SEC(2002) 1410)·
έχοντας υπόψη την «Τακτική έκθεση 2002 για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Σλοβενία ενόψει της ένταξης»
(SEC(2002) 1411)·
έχοντας υπόψη την «Τακτική έκθεση 2002 για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Τουρκία ενόψει της ένταξης»
(SEC(2002) 1412)·
έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο Εξηγώντας τη διεύρυνση της Ευρώπης
(COM(2002) 281 τελικό)
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της, της 9ης Οκτωβρίου 2002 να αναθέσει στην επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων την επεξεργασία γνωµοδότησης για το θέµα αυτό βάσει του άρθρου 265, παράγραφος 5,
της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της, της 11ης Μαρτίου 1999 για την «Κατάρτιση επί ευρωπαϊκών θεµάτων για
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην Ευρώπη» (CdR 404/98 fin (1))·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της, της 16ης Μαΐου 2002 για το «Ενηµερωτικό σηµείωµα της Επιτροπής:
Κοινό δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2004-2006 για τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις» (CdR 71/2002 fin (2))·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησής της για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τα σχέδια δράσης
για τη διοικητική και δικαστική ικανότητα και την παρακολούθηση των δεσµεύσεων που αναλαµβάνουν οι
διαπραγµατευόµενες χώρες στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων » (CdR 244/2002 fin (3))·
έχοντας υπόψη το ψήφισµα της 17ης Νοεµβρίου 1999 για τη «∆ιαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ» (CdR 424/1999
fin ( 4))·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότηση της (CdR 325/2002 rev.) που υιοθετήθηκε στις 29 Νοεµβρίου 2002
από την επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (εισηγήτρια: η κα Ηelene Lund, µέλος του δηµοτικού συµβουλίου
του Farum (DK, PSE)·
εκτιµώντας ότι όσον αφορά την τρέχουσα διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ, η Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει τη
δέσµευσή της προς τη διαδικασία αυτή την οποία θεωρεί ως επένδυση προς όφελος της ειρήνης, της πολιτικής
σταθερότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ευηµερίας των Ευρωπαίων·
εκτιµώντας ότι το επικείµενο κύµα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει µια πρόκληση που θα
διαµορφώσει τη φυσιογνωµία της Ευρώπης για ολόκληρες γενεές και ότι έχει αντίκτυπο σε όλους τους τοµείς
της συζήτησης για τη µελλοντική φύση και δοµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
εκτιµώντας ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, ως φορείς που εφαρµόζουν µεγάλο τµήµα της κοινοτικής
νοµοθεσίας, θα διαδραµατίσουν καίριο ρόλο για την επιτυχία της διεύρυνσης·
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ΕΕ C 198 της 14.7.1999, σ. 68.
ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 40.
EE C 73 της 26.3.2003, σ. 20.
ΕΕ C 57 της 29.2.2000, σ. 1.
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εκτιµώντας ότι οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως, για παράδειγµα, η αρχή της εγγύτητας προς
τους πολίτες (άρθρο 1 της Συνθήκης ΕΕ), η αρχή της επικουρικότητας και η αρχή της αναλογικότητας (Άρθρο 5
της Συνθήκης ΕΚ) και το Πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άµστερνταµ σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας αφορούν, επίσηµα κυρίως τις σχέσεις της Ένωσης και των κρατών
µελών. Αφορούν, ωστόσο, στην πράξη την εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων και την ενσωµάτωση της
κοινοτικής νοµοθεσίας στο δίκαιο των κρατών µελών και την εφαρµογή της εν λόγω νοµοθεσίας σε εθνικό,
περιφερειακό, και τοπικό επίπεδο·
εκτιµώντας ότι οι αρχές αυτές πρέπει κατά συνέπεια να διέπουν, επίσης, τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε τις
υποψήφιες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σεβόµενη τον εσωτερικό τρόπο οργάνωσης των εξουσιών των
υποψηφίων χωρών, πρέπει να διασφαλίσει ότι η κοινοτική νοµοθεσία θα εφαρµόζεται στα µελλοντικά κράτη
µέλη όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα και όσο το δυνατόν εγγύτερα προς τους πολίτες·
υιοθέτησε οµόφωνα, κατά την 48η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2003 (συνεδρίαση
της 13ης Φεβρουαρίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Η θέση της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1.
εκφράζει την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση των
διαπραγµατεύσεων µε τις δέκα πρώτες υποψήφιες χώρες στη
συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε
στην Κοπεγχάγη στις 12-13 ∆εκεµβρίου 2002, µε σκοπό την
υπογραφή της Συνθήκης ένταξης στην Αθήνα στις 16 Απριλίου
2003,
1.2.
επισηµαίνει µε ικανοποίηση ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
συµφώνησε µε την εκτίµηση της Επιτροπής ότι η Κύπρος, η Τσεχία,
η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η
Πολωνία και η Σλοβενία διαθέτουν όλες σταθερούς θεσµούς που
διασφαλίζουν τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων
και, συνεπώς, οι χώρες αυτές πληρούν τις πολιτικές προϋποθέσεις
για την ένταξη τους στην ΕΕ,
1.3.
εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε µε την εκτίµηση της Επιτροπής
ότι και οι δέκα χώρες είναι σε θέση να αναλάβουν τις υποχρεώσεις
που συνεπάγεται η ένταξη τους, αποδεχόµενες µεταξύ άλλων το
στόχο της πολιτικής, οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, και να
διαθέτουν οικονοµία της αγοράς που να λειτουργεί και να είναι σε
θέση να αντιµετωπίζει την πίεση του ανταγωνισµού και των
δυνάµεων της αγοράς πριν από την ΕΕ του 2004, ανταποκρινόµενες στα οικονοµικά κριτήρια,
1.4.
επικροτεί το γεγονός, ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
αποφάσισε, σύµφωνα µε τις συστάσεις της στρατηγικής της
Επιτροπής για τη διεύρυνση, να αυξήσει την προενταξιακή βοήθεια
προς τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία µε στόχο την πλήρη ένταξη
τους στην ΕΕ το 2007,
1.5.
επιδοκιµάζει το ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε,
σύµφωνα µε τις συστάσεις της στρατηγικής της Επιτροπής για τη
διεύρυνση, να συνεχισθεί και µετά την υπογραφή της Συνθήκης
ένταξης η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που
ανελήφθησαν κατά τις προηγηθείσες διαπραγµατεύσεις µέσω
διαρκούς εποπτείας,

1.6.
επισηµαίνει ότι η ανάπτυξη δυνατοτήτων αποτελεί τη
µέγιστη πρόκληση για τις υποψήφιες χώρες και εκφράζει την
ικανοποίηση της που το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε, σύµφωνα µε τις συστάσεις της στρατηγικής της Επιτροπής για τη
διεύρυνση, να θεσπίσει µια ειδική µεταβατική περίοδο µε σκοπό
τη βελτίωση των διοικητικών και δικαστικών ικανοτήτων στις
υποψήφιες χώρες,

1.7.
στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να συµµετέχουν οι
αντιπρόσωποι των υποψήφιων χωρών, όταν υπογραφεί η Συνθήκη
ένταξης, στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων και στο
έργο των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων ως παρατηρητές µέχρι
την οριστική ένταξη το 2004. Η ΕΤΠ θα λάβει σχετικά τις
αναγκαίες αποφάσεις ώστε να µπορούν οι τοπικοί και περιφερειακοί
αντιπρόσωποι των προς ένταξη χωρών να συµµετέχουν στο έργο
της ΕΤΠ ως παρατηρητές µέχρι την οριστική ένταξη το 2004,

1.8.
εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι, ενώπιον
ορισµένων ιδιαίτερα δύσκολων κεφαλαίων των τελικών διαπραγµατεύσεων, η ΕΕ και τα κράτη µέλη ανταποκρίθηκαν στη σηµαντική
τους ευθύνη να επιδείξουν αλληλεγγύη και κατανόηση απέναντι
στις υποψήφιες χώρες, οι οποίες, επιπλέον των προσπαθειών τους
να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους, είχαν να
αντιµετωπίσουν και εκτενή οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα.
Η αλληλεγγύη παραµένει βασικό στοιχείο για την επιτυχή έκβαση
της διεύρυνσης.

Ειδικότερα για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Η Επιτροπή των Περιφερειών

1.9.
διαπιστώνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές των
υποψήφιων χωρών εργάζονται µε αφοσίωση και επιµέλεια για την
πρακτική εφαρµογή τµηµάτων του κοινοτικού κεκτηµένου, που
συνεπάγεται την αναµόρφωση ή τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων
και των πολιτικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων των τοπικών και
περιφερειακών αρχών των υποψήφιων χωρών,
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1.10.
διαπιστώνει ότι η εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας
απαιτεί υψηλές διοικητικές ικανότητες και υψηλό επίπεδο κατάρτισης όχι µόνο από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των
υποψήφιων χωρών, αλλά και από τοπικά και περιφερειακά όργανα
των κρατών µελών της ΕΕ,
1.11.
εκφράζει την ικανοποίηση της για το µεγάλο ενδιαφέρον
που εκδηλώνεται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των
υποψήφιων χωρών που µε µεγάλη επίγνωση και αφοσίωση ζητούν
πληροφορίες και γνώσεις όσον αφορά τη σηµασία που έχει για την
τρέχουσα λειτουργία των τοπικών και περιφερειακών αρχών η
ένταξη στην ΕΕ,
1.12.
προσβλέπει µε ικανοποίηση στα πολλά και επιτυχηµένα
προγράµµατα συνεργασίας, ιδίως διασυνοριακής, που υλοποιούνται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των κρατών µελών
της ΕΕ και των υποψήφιων χωρών. Τα προγράµµατα αυτά έχουν
θετική συµβολή στην ευρωπαϊκή συνοχή,
1.13.
συνιστά να καταβληθούν προσπάθειες για την ανταλλαγή
εµπειριών και τη θέσπιση µέτρων στήριξης της δηµιουργίας
επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στον πρωτογενή τοµέα.
1.14.
εκφράζει την ικανοποίησή της για τη µεγάλη βούληση
και το απεριόριστο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές των σηµερινών κρατών µελών της ΕΕ για να
µεταδώσουν τις εµπειρίες τους στις τοπικές και περιφερειακές
αρχές των υπό ένταξη χωρών, µεταξύ άλλων, τις εµπειρίες τους ως
µέλη της ΕΕ και τις συνεπακόλουθες επιδράσεις στις τοπικές και
περιφερειακές αρχές,
1.15.
αποδίδει σηµασία στη συνέχιση των καλών αποτελεσµάτων που επετεύχθησαν χάρη στα προενταξιακά µέσα της περιφερειακής πολιτικής, ISPA, Sapard και PHARE, και εµµένει στην
ένταξη των µελλοντικών κρατών µελών στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.

2.
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2.3.
εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει µια µακρόπνοη και
συνεκτική επικοινωνιακή στρατηγική για τη διεύρυνση µε σκοπό
τη διαρκή ενηµέρωση των πολιτών της ΕΕ και των υποψήφιων
χωρών, να διασφαλίσει τη συµµετοχή τους σε αυτήν και να κερδίσει
την υποστήριξη τους όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης,

2.4.
συνιστά στα σηµερινά κράτη µέλη να δώσουν στις τοπικές
και περιφερειακές τους αρχές περισσότερες δυνατότητες δράσης
για να ενηµερώνουν τους πολίτες τους σχετικά µε τα µελλοντικά
µέλη της ΕΕ. Η συνεργασία των τοπικών και περιφερειακών αρχών
των κρατών µελών της ΕΕ µε τις αντίστοιχες των υποψήφιων χωρών
αποτελεί σηµαντικό µέσο για την προώθηση της κατανόησης
µεταξύ των λαών,
2.5.
συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι µια επιτυχηµένη επικοινωνιακή στρατηγική δεν προϋποθέτει µόνο επικοινωνία σε κρατικό
επίπεδο στις υποψήφιες χώρες, στα κράτη µέλη, και στα θεσµικά
όργανα της ΕΕ, αλλά και ανοιχτή συζήτηση στην οποία να
συµµετέχουν όλες οι κοινωνικές τάξεις και οµάδες τις κοινωνίας
των πολιτών — οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι ΜΚΟ, οι
επιχειρήσεις, οι γεωργοί, τα συνδικαλιστικά σωµατεία, κλπ.,
2.6.
τονίζει σχετικά ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
διαδραµατίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο ως το πολιτικό και διοικητικό
επίπεδο που βρίσκεται σε άµεση επαφή µε τους πολίτες και ως εκ
τούτου διαθέτει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να προάγει τον
επιθυµητό διάλογο µε τους πολίτες και να εξηγήσει τη διαδικασία
διεύρυνσης και τις συνέπειες της σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο,
2.7.
προσθέτει ότι στην πραγµατικότητα οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αποτελούν για τους πολίτες ένα χώρο όπου
µαθαίνουν τη δηµοκρατία και γι αυτό αποτελούν σηµαντικό
στοιχείο για τη διασφάλιση και την εδραίωση µιας δηµοκρατίας
που να λειτουργεί σωστά, τόσο µε τα παρόντα όσο και µε τα υπό
ένταξη κράτη µέλη,

∆ιάλογος µε τους πολίτες για τη διεύρυνση της ΕΕ

Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1.
συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι η κοινή γνώµη στη ΕΕ και
στις υποψήφιες χώρες θα διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην
τελική φάση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, όπως και στα
δηµοψηφίσµατα που θα διεξαχθούν στις περισσότερες υποψήφιες
χώρες. Ως εκ τούτου, απαιτείται µια εύστοχη πληροφόρηση τόσο
του ευρέος κοινού όσο και συγκεκριµένων οµάδων ατόµων, για
το παρελθόν, την εξέλιξη και το καθεστώς της διαδικασίας
διεύρυνσης,

2.2.
επισηµαίνει ότι είναι πραγµατικά αναγκαίο να αυξηθεί η
αποδοχή της διεύρυνσης από την κοινή γνώµη της ΕΕ. Τόσο στις
υποψήφιες χώρες όσο και στα σηµερινά κράτη µέλη της ΕΕ οι
πολίτες δεν αισθάνονται επαρκώς ενηµερωµένοι, πράγµα που είχε
ως αποτέλεσµα να βλέπουν οι πολίτες τη διεύρυνση µε µεγάλη
ανασφάλεια,

2.8.
προτρέπει το κρατικό επίπεδο των υποψήφιων χωρών και
των κρατών µελών να συµπεριλάβει τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές στην υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής για τη
διεύρυνση και παρακινεί επιπλέον την Επιτροπή, που αναλαµβάνει
ένα µοναδικό ρόλο όσον αφορά τις προενταξιακές προετοιµασίες,
να υποστηρίξει τη συνεργασία σε όλα τα ενδεδειγµένα επίπεδα των
υποψήφιων χωρών και των κρατών µελών.

3. Βελτίωση των διοικητικών και δικαστικών ικανοτήτων
στα πλαίσια της διεύρυνσης
Η Επιτροπή των Περιφερειών

3.1.
διαπιστώνει ότι ο σηµαντικότερος τοµέας δράσης, σε
σχέση µε την ένταξη όλων των υποψήφιων χωρών στην ΕΕ, είναι η
βελτίωση των διοικητικών και δικαστικών ικανοτήτων,
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3.2.
διαπιστώνει ότι τα κράτη µέλη φέρουν πλήρως την ευθύνη
έναντι της ΕΕ για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας, σε
πολλά όµως κράτη µέλη τα καθήκοντα αυτά κατανέµονται µεταξύ
κράτους και τοπικών και περιφερειακών αρχών, και επισηµαίνει ότι
η αποτελεσµατική εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου δεν
µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς τη συµµετοχή των τοπικών και
περιφερειακών αρχών,

3.3.
αναγνωρίζει ότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές όσον αφορά
τις αρµοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών τόσο στα
κράτη µέλη όσο και στις υποψήφιες χώρες, τονίζει όµως ότι
µεγάλο µέρος της ευθύνης για την εφαρµογή της νοµοθεσίας της
ΕΕ αναµένεται να ανατεθεί στις τοπικές και περιφερειακές αρχές
των υποψήφιων χωρών,

3.4.
επισηµαίνει ότι χρειάζεται να ενισχυθούν οι αρµοδιότητες
των τοπικών αρχών για τη διαχείριση, εποπτεία και εφαρµογή
στους σχετικούς τοµείς της κοινοτικής νοµοθεσίας, την οποία
διαχειρίζεται σε διαφορετική έκταση το τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, ή στους τοµείς όπου αναµένεται να υποστηριχθούν οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές και να συµµετάσχουν στις κρατικές
δράσεις. Πρόκειται κυρίως για την περιφερειακή και διαρθρωτική
πολιτική της Κοινότητας, την περιβαλλοντική, τη γεωργική και την
κοινωνική πολιτική, την πολιτική απασχόλησης, την πολιτική των
δηµόσιων συµβάσεων και τόνωσης της προσφοράς καθώς και τις
στρατηγικές και τα εργαλεία των τεχνολογιών πληροφόρησης,
τοµείς που συνιστούν πρόκληση ακόµη και για τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές των σηµερινών κρατών µελών,

3.5.
κρίνει σκόπιµο να τονίσει ότι το τοπικό και το περιφερειακό
επίπεδο στις υποψήφιες χώρες, σύµφωνα πάντοτε µε τις αντίστοιχες
αρµοδιότητες και το ρόλο που διαδραµατίζει, απαιτείται να
συµµετάσχει υπεύθυνα, ήδη από το πρώτο στάδιο, στον προγραµµατισµό και τη χρήση των διαρθρωτικών ταµείων,

29.5.2003

3.8.
επισηµαίνει ότι ορισµένες υποψήφιες χώρες χρειάζονται
σηµαντική ενίσχυση των διοικητικών και δικαστικών ικανοτήτων
των τοµέων που αφενός, αναµένεται να διοικούνται από το τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο και αφετέρου θα είναι καθοριστικής
σηµασίας για την ευηµερία και την ανάπτυξη των δήµων και των
περιφερειών στις υποψήφιες χώρες,

3.9.
επιδοκιµάζει τη σχετική πρόταση της Επιτροπής για την
καθιέρωση µιας ειδικής µεταβατικής ρύθµισης µε στόχο να
διασφαλισθεί η βελτίωση των διοικητικών και δικαστικών δυνατοτήτων σε βαθµό που να καταστεί δυνατή η θέσπιση και η εφαρµογή
της κοινοτικής νοµοθεσίας όταν θα ενταχθούν οι υποψήφιες χώρες,

3.10.
επικροτεί τα σχέδια δράσης της Επιτροπής για την
ενίσχυση των διοικητικών και δικαστικών ικανοτήτων των υποψήφιων χωρών καθώς και την προσπάθεια που καταβάλλεται µε
σκοπό τη βελτίωση των φορέων στα πλαίσια του προγράµµατος
Phare από τις αρχές της δεκαετίας του '90,

3.11.
φρονεί όµως ότι στη διαδικασία διεύρυνσης πρέπει να
δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στις τοπικές και περιφερειακές αρχές
και να τους χορηγηθεί µεγαλύτερη βοήθεια σε σχέση µε εκείνη
που παρέχεται για τη βελτίωση των διοικητικών και δικαστικών
ικανοτήτων των υποψήφιων χωρών,

3.12.
τονίζει ότι η βελτίωση των διοικητικών και δικαστικών
ικανοτήτων αποτελεί µια µακροχρόνια διαδικασία για την οποία
απαιτείται η συνεργασία της Επιτροπής µε τη δηµόσια διοίκηση
των υποψήφιων χωρών και µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές
υπό τη µορφή ενηµέρωσης, διαβούλευσης, ανατροφοδότησης και
συγκεκριµένων προγραµµάτων επιµόρφωσης.

4. Συγκεκριµένες προτάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών
3.6.
παρατηρεί ότι είναι ανάγκη για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να ενισχύσουν και να αναπτύξουν οικονοµικά, εποπτικά
και ενηµερωτικά µέσα στους τοµείς στους οποίους η συνεισφορά
των τοπικών και περιφερειακών αρχών αποτελεί προϋπόθεση για
το σύνολο της εθνικής προσπάθειας,

3.7.
επισηµαίνει ότι σε πολλές υποψήφιες χώρες χρειάζεται να
δοθεί αυξηµένη προσοχή στο ποιά τµήµατα του κοινοτικού
κεκτηµένου θα εφαρµόζονται στην πράξη από τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές και ποιά θα ασκούν πιο άµεση και έµµεση
επίδραση στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και στην πολιτική
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η διευκρίνιση αυτή θα είναι
διαφορετική σε κάθε υποψήφια χώρα και θα εξαρτάται από την
κατανοµή των καθηκόντων και από τη µέχρι τώρα διαδικασία σε
σχέση µε την εφαρµογή του κεκτηµένου,

4.1.
προτρέπει σε τακτικό διάλογο και στενή συνεργασία των
δηµόσιων αρχών όλων των επιπέδων των υποψήφιων χωρών όσον
αφορά την ένταξη στην ΕΕ,

4.2.
προτείνει να θεσµοθετηθεί στις υποψήφιες χώρες διαδικασία για τη συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις
προετοιµασίες για την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου στους
τοµείς πολιτικής όπου η πρακτική εφαρµογή εξαρτάται από τις
τοπικές και περιφερειακές αρχές,

4.3.
συνιστά όπως η συνεργασία κεκτρικών/κρατικών οργάνων
µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές διεξάγεται σε ισότιµη βάση.
Συγκεκριµένα, η συνεργασία θα µπορούσε να πραγµατοποιείται
µεταξύ εθνικών ενώσεων τοπικών και περιφερειακών αρχών,
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4.4.
εφιστά την προσοχή στις θετικές εµπειρίες που έχουν
αποκτήσει πολλά κράτη µέλη της ΕΕ στα οποία οι τοπικές
και περιφερειακές αρχές συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων για την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου, η δε
έγκαιρη συµµετοχή τους στην εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων
στην ΕΕ θα νοµιµοποιήσει τη συνεργασία της ΕΕ στο κοινό.
Επιπλέον, η αµοιβαία επιρροή και µάθηση φαίνεται να αποτελούν
πλεονέκτηµα διότι διευκολύνουν την αµοιβαία κατανόηση για
τους στόχους και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η
εφαρµογή κάθε τµήµατος του κοινοτικού κεκτηµένου,

4.5.
τονίζει ότι, σύµφωνα µε την κτηθείσα εµπειρία, µια
δεσµευτική συνεργασία εξασφαλίζει την καταλληλότερη εφαρµογή
της κοινοτικής νοµοθεσίας. Οι τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές
αρχές, καθεµία στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, µπορούν να
συµβάλουν µε την πρακτική εµπειρία που έχουν αποκτήσει από
την καθηµερινή επίλυση προβληµάτων, µε την οπτική τους
θεώρηση και µε τις νοµοθετικές τους αρµοδιότητες,

4.6.
αποδίδει µεγάλη σηµασία στο να διαθέτουν οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές των υποψήφιων χωρών τους απαραίτητους
πόρους για την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου. Καταρχήν,
όταν µεταφέρονται καθήκοντα στις τοπικές και περιφερειακές
αρχές πρέπει να υπολογίζεται το σχετικό κόστος ώστε να διασφαλίζεται ότι η συµπόρευση ευθυνών και χρηµατοδότησης,

4.7.
προτείνει να επιτραπεί στις τοπικές και περιφερειακές
αρχές µεγαλύτερη πρόσβαση στην ανταλλαγή εµπειριών και στην
παροχή βοήθειας για την πρακτική εφαρµογή του κοινοτικού
κεκτηµένου από το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι υποψήφιες
χώρες χρειάζονται πολύ ειδική και πρακτική εµπειρία σε συγκεκριµένους τοµείς, εφόσον υπάρχουν ήδη και είναι προσιτές στις χώρες
αυτές γενικές γνώσεις για την ΕΕ,
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4.10.
επισύρει την προσοχή στις ικανοποιητικές εµπειρίες
που έχουν αποκτηθεί χάρη στις πολλές ανταλλαγές µεταξύ
αδελφοποιηµένων πόλεων, στις τοπικές και περιφερειακές εταιρικές
σχέσεις και στη συνεργασία που πραγµατοποιούνται σήµερα. Οι
ανταλλαγές, που απαιτούν σχετικά περιορισµένα µέσα παρέχουν
σε πολλούς πολίτες της ΕΕ µοναδικές γνώσεις για τον καθηµερινό
βίο του πληθυσµού των υποψήφιων χωρών είτε πρόκειται για
σχολικές τάξεις, τοπικές επιχειρήσεις, πολιτικούς σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο, εργαζόµενους στις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, υγειονοµικό και νοσηλευτικό προσωπικό και
πολλούς άλλους. Είναι συνεπώς σηµαντικό να εκσυγχρονισθούν,
να επιταχυνθούν και να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες
και να προβλεφθούν τρόποι για τη συνέχισή τους ακόµη και µετά
από την προσχώρηση των υποψήφιων χωρών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση,
4.11.
εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσπάθεια και
τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης στη διαδικασία ανάπτυξης των υποψήφιων χωρών και
ζητά µεγαλύτερη δέσµευσή της σε έργα περιφερειακού και τοπικού
επιπέδου, µέσω επενδύσεων σε έργα που βελτιώνουν τη διαχείριση
των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, ώστε να παρέχουν καλύτερες
υπηρεσίες σε πιο λογικές τιµές,
4.12.
προτείνει την περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας διαπεριφερειακής συνεργασίας, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο, για να
ενισχυθούν οι σχέσεις µεταξύ των τοπικών και περιφερειακών
αρχών και πέραν των µελλοντικών εξωτερικών συνόρων της ΕΕ,
π.χ. µε τη Ρωσία και τις πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες. Η πείρα
έχει αποδείξει ότι η συνεργασία που αναπτύσσεται σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο µπορεί να αποτελέσει την κινητήρια δύναµη
για µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ γειτονικών χωρών και να
εµπεδώσει τη σταθερότητα στις παραµεθόριες περιοχές,
4.13.
επισηµαίνει ότι είναι µεγάλη ανάγκη, ιδίως για τις
τοπικές και περιφερειακές αρχές, να αποκτήσουν πρόσβαση σε
προγράµµατα και σε ενισχύσεις, που να µην είναι γραφειοκρατικές
αλλά προσιτές,
4.14.
συνιστά να ολοκληρωθεί η διαδικασία µε την οποία θα
επιτρέπεται η συµµετοχή όλων των υποψήφιων χωρών στα διάφορα
κοινοτικά προγράµµατα,

4.8.
τονίζει ότι δεν θα πρέπει να περιορισθεί η συνεργασία των
τοπικών και περιφερειακών αρχών στη µεταφορά εµπειριών από τα
σηµερινά κράτη µέλη της ΕΕ στις υποψήφιες χώρες, αλλά ότι οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές των υποψήφιων χωρών µε τις
προσπάθειες που κατέβαλαν για να αντεπεξέλθουν στο κοινοτικό
κεκτηµένο απέκτησαν εµπειρίες από τις οποίες πρέπει να επωφεληθεί το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο των κρατών µελών της
ΕΕ και των υποψήφιων χωρών,

4.9.
εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή του µε θέµα τις ενταξιακές
διαπραγµατεύσεις τονίζει ότι η περιφερειακή συνεργασία µεταξύ
των υποψήφιων χωρών είναι υψίστης σηµασίας. Η ΕΤΠ υποστηρίζει
την προτροπή του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή να λάβει
περαιτέρω µέτρα για την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας
µεταξύ των υπό ένταξη χωρών και τη διάθεση των απαραίτητων
χρηµατοδοτικών πόρων,

4.15.
συνιστά να αξιοποιηθεί η αρχή της εταιρικής σχέσης µέσω
της δυνατότητας αποκεντρωµένης πρόσβασης σε προγράµµατα
ενίσχυσης,
4.16.
παρακινεί όπως ενισχυθούν και υποστηριχθούν τα δίκτυα
των φορέων πρακτικής εξάσκησης που µπορεί να είναι φόρουµ
ανταλλαγής εµπειριών και γνώσεων για το κοινοτικό κεκτηµένο
και την επιρροή του στην καθηµερινή ζωή των τοπικών και
περιφερειακών αρχών,
4.17.
συνιστά να εφαρµοσθούν οι αρχές της «Κατάρτισης επί
ευρωπαϊκών θεµάτων για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην
Ευρώπη» (Eurotraining ( 1)) µε σκοπό να αρχίσουν το συντοµότερο
κατάρτιση και ανταλλαγή εµπειριών,
(1 ) CdR 404/98 fin.
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4.18.
προτείνει να αναπτυχθούν µέσα συντονισµού για τις
πολλές δραστηριότητες που προσφέρονται από τα ευρωπαϊκά
θεσµικά όργανα και τις ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως από την ΕΕ και
την ΕΤΠ, από το Συµβούλιο της Ευρώπης και τη Σύνοδο των
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, το Συµβούλιο των Κοινοτήτων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR), τη Συνέλευση
Περιφερειών της Ευρώπης (AER), τις Εurocities, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), τον Οργανισµό
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το Ευρωπαϊκό
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Κέντρο Παρακολούθησης του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας,
κλπ. Με τον τρόπο αυτό, βελτιστοποιείται, αφενός, η αξιοποίηση
των πόρων και αφετέρου η ποιότητα της δράσης διότι στις νέες
δραστηριότητες µπορεί να συµπεριληφθούν οι αποκτηθείσες ήδη
εµπειρίες. Στο πλαίσιο αυτό, καλείται η Επιτροπή να συστήσει
µία οµάδα εργασίας απαρτιζόµενη από εκπροσώπους των
σχετικών οργάνων για την υποβολή προτάσεων σχετικά µε τον
τρόπο επίτευξης ενός ευέλικτου και µη γραφειοκρατικού
µηχανισµού.

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά µε την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών — Προγραµµατισµός των διαρθρωτικών ταµείων για την περίοδο 2000-2006: αρχική
αξιολόγηση της πρωτοβουλίας Urban»
(2003/C 128/11)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Προγραµµατισµός των διαρθρωτικών ταµείων για
την περίοδο 2000-2006: αρχική αξιολόγηση της πρωτοβουλίας Urban, COM(2002) 308 τελικό·
έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2002, να ζητήσει τη γνωµοδότησή της επί του
θέµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 265, 1ο εδάφιο, της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της, της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, να αναθέσει την κατάρτιση της
γνωµοδότησης αυτής στην επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής»·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη µε Κατευθυντήριες
Γραµµές για την θέσπιση κοινοτικής πρωτοβουλίας σχετικής µε την οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση
των πόλεων και συνοικιών που αντιµετωπίζουν κρίση µε στόχο την προώθηση µίας βιώσιµης αστικής ανάπτυξης
(Urban) (COM(1999) 477 τελικό), (CdR 357/1999 fin) (1)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της, της 15ης Ιουνίου 2000, µε θέµα την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε «κοινοτικό πλαίσιο συνεργασίας για την προαγωγή της αειφόρου
ανάπτυξης σε αστικό περιβάλλον» (COM(1999) 557 τελικό) (CdR 134/2000 fin) ( 2)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της, της 4ης Απριλίου 2001, µε θέµα την τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τον Αστικό Έλεγχο (CdR 190/2000 fin) ( 3)·
(1 ) ΕΕ C 156 της 6.6.2000, σ. 29-32.
(2 ) ΕΕ C 317 της 6.11.2000, σ. 33.
(3 ) ΕΕ C 253 της 12.9.2001, σ. 12.
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έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της, της 15ης Φεβρουαρίου 2001, µε θέµα «Η διάρθρωση και οι σκοποί της
ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής στην πορεία προς τη διεύρυνση και την παγκοσµιοποίηση: έναρξη της
συζήτησης» (CdR 157/2000 fin) (1)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για τη δεύτερη έκθεση σχετικά µε την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή,
της 31ης Ιανουαρίου 2001 (COM(2001) 24 τελικό), (CdR 74/2001 fin) ( 2)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την πρώτη έκθεση προόδου σχετικά µε την Οικονοµική και Κοινωνική
Συνοχή — Σύνοψη και επόµενα βήµατα (COM(2002) 46 τελικό) (CdR 101/2002 fin) ( 3)·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης που υιοθέτησε η επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής» στις
4 ∆εκεµβρίου 2002 (CdR 322/2002 rev.), εισηγήτρια: η κα Sally Powell (αρµόδιο για την ανάπλαση µέλος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, του Ηammersmith και του Fulham, Λονδίνο, ΗΒ, ΕΣΚ)·
εκτιµώντας ότι η αστική διάσταση είναι ζωτικής σηµασίας για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
στην ΕΕ·
εκτιµώντας ότι αναγνωρίζεται σαφώς ότι, ενώ οι πόλεις διαθέτουν σηµαντικό δυναµικό ως κινητήριες δυνάµεις
για ανάπτυξη, αντιµετωπίζουν ωστόσο σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης και περιβαλλοντικές πιέσεις·
εκτιµώντας ότι οι πόλεις διαδραµατίζουν αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη των βασικών στόχων της ΕΕ για την
οικονοµική και κοινωνική συνοχή, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα·
εκτιµώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί την ανάληψη δέσµευσης για την επίτευξη στόχων κοινοτικού
ενδιαφέροντος, όπως είναι η βιώσιµη ανάπτυξη, η ατζέντα της Λισαβόνας και η ισότητα των ευκαιριών·
υιοθέτησε οµόφωνα την παρούσα γνωµοδότηση κατά την 48η σύνοδο ολοµέλειας της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2003 (συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου).

Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.
Επιδοκιµάζει την αρχική αξιολόγηση της πρωτοβουλίας
Urban II, κατά την οποία γίνεται µία πολύτιµη επισκόπηση του
προγράµµατος στα πρώτα στάδια, και θεωρεί τόσο την αρχική όσο
και την ενδιάµεση αξιολόγηση, η οποία προγραµµατίζεται για το
2003, σηµαντική για την ανάπτυξη της µελλοντικής κοινοτικής
πολιτικής για τη συνοχή.
2.
Εκφράζει ικανοποίηση διότι αναγνωρίζεται ότι το αστικό
ζήτηµα καθίσταται όλο και πιο βαρύνουσα πολιτική προτεραιότητα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και υποστηρίζει την άποψη ότι η
Urban συµβάλλει σηµαντικά στη διευθέτηση προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν γειτονιές σε κρίση.
3.
Συµφωνεί ότι µία ολοκληρωµένη προσέγγιση των κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών θεµάτων αποτελεί τον
αποτελεσµατικότερο τρόπο για την αντιµετώπιση των τοπικών
προβληµάτων.
4.
Αναγνωρίζει την υψηλή εγγενή προστιθέµενη αξία της
πρωτοβουλίας Urban για την προώθηση της ανάπτυξης και την
εφαρµογή στρατηγικών βιώσιµης οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπλασης, που είναι ιδιαίτερα καινοτόµες και συνεπάγονται
υψηλή ορατότητα των ευρωπαϊκών παρεµβάσεων για τους πολίτες.
5.
Επικροτεί την εταιρική προσέγγιση που βρίσκεται στο κέντρο
της Urban ως τον αποτελεσµατικότερο τρόπο για να διασφαλισθεί
( 1) ΕΕ C 148 της 18.5.2001, σ. 25.
( 2) ΕΕ C 107 της 3.5.2002, σ. 27.
( 3) ΕΕ C 66 της 19.3.2003, σ. 11.

ότι αναπτύσσονται κατάλληλες τοπικές λύσεις για τοπικά προβλήµατα, και συµφωνεί ότι η Urban συµπεριέλαβε επιτυχώς κοινοτικές
οµάδες στην ανάπτυξη τοπικών δραστηριοτήτων ανάπλασης.

6.
Επισηµαίνει, ωστόσο, ότι πολλές από τις αστικές περιοχές
που αντιµετωπίζουν τις εντονότερες πολλαπλές προκλήσεις
στερούνται της απαραίτητης τοπικής κοινοτικής υποδοµής για µία
πραγµατική κοινοτική συµµετοχή. Είναι δυνατόν να απαιτείται
µεγάλη υποστήριξη για την προσφορά εφοδίων σε κοινοτικές
οργανώσεις, προκειµένου αυτές να διαχειρίζονται σχέδια, και η
ΕΤΠ φρονεί ότι ένα καίριο µέρος της διαδικασίας ανάπτυξης
ικανοτήτων προσφέρει στις περιοχές το χρόνο για την ανάπτυξη
υποδοµών διαχείρισης και υλοποίησης αναγκαστικά περίπλοκων
προγραµµάτων.

7.
Επιδοκιµάζει τον υψηλό βαθµό αποκέντρωσης της πρωτοβουλίας Urban και υπογραµµίζει το ζωτικό και συχνά ηγετικό
ρόλο που διαδραµατίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στη
διαχείριση προγραµµάτων.

8.
Καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση αυτού, επιδιώκοντας την τοπική και περιφερειακή
συµµετοχή και κοινοπραξία στην προετοιµασία και εφαρµογή
µελλοντικών προγραµµάτων µε στόχο την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, για παράδειγµα µέσω τριµερών συµφωνιών, σύµφωνα
µε τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, όχι µόνο σε ό,τι αφορά
τα τοπικά πλαίσια που έχουν ληφθεί υπόψη έως σήµερα, αλλά
επίσης και το στρατηγικό προγραµµατισµό µιας µεγάλης περιοχής
µε αστικό χαρακτήρα που δεν συγκαταλέγεται στις περιοχές
παρέµβασης που έχουν προσδιοριστεί από το Urban II.
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9.
Αναγνωρίζει την ανάγκη εντατικοποίησης της υποστήριξης
που δίνεται σε έντονα υποβαθµισµένες περιοχές, αλλά φρονεί
ακόµη ότι υφίσταται η θεµελιώδης ανάγκη για την εγκαθίδρυση
σχέσεων µεταξύ µειονεκτικών περιοχών και πλουσιότερων περιοχών
στο εσωτερικό αστικών περιοχών. Η υφιστάµενη προσέγγιση, η
οποία δεν επιτρέπει την πραγµατοποίηση δαπανών εκτός της
επιλέξιµης περιοχής, δεν συµβάλλει σε αυτό.
10.
Θεωρεί σηµαντική την ανάπτυξη προγραµµάτων Urban
που να συνδυάζουν, αφενός, µέτρα για την προώθηση της
ανταγωνιστικότητας της αστικής οικονοµίας και, αφετέρου, µέτρα
για τη βελτίωση των υπηρεσιών και του περιβάλλοντος καθώς και
για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης σε µειονεκτικές περιοχές.
11.
Ζητεί από την Επιτροπή την επείγουσα απόδοση µεγαλύτερης βαρύτητας στη βιωσιµότητα στο τέλος της περιόδου
προγραµµατισµού. Η συγκέντρωση πόρων σε µία µικρή περιοχή
αποτελεί πολύτιµο παράγοντα για την ενθάρρυνση κοινοτήτων να
εργασθούν µε βάση την εταιρική σχέση και να αναπτύξουν
ικανότητες, ενώ σε περίπτωση που η χρηµατοδότηση περιορισθεί
πιθανόν να διαλυθούν και οι εταιρικές σχέσεις.
12.
Επικροτεί την επικέντρωση σε κοινοτικά θέµατα, όπως είναι
η κοινωνική ένταξη, η οποία αφορά κυρίως τους µετανάστες, τους
πρόσφυγες και τις µειονοτικές εθνικές οµάδες, και θα συνιστούσε
ένθερµα η εν λόγω θεµατική προσέγγιση να προσφέρει αξιόλογα
διδάγµατα για τη µελλοντική ανάπτυξη πολιτικής για τη συνοχή
και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.
13.
Αναγνωρίζει την αξία της ευελιξίας κατά την επιλογή των
περιοχών και τη χρήση ενός φάσµατος δεικτών που ανακλούν τις
προτεραιότητες τόσο της Κοινότητας όσο και των κρατών µελών,
όπως επίσης τον ειδικό χαρακτήρα κάθε περιοχής και, σε συµφωνία
µε την αρχή της επικουρικότητας, επαναβεβαιώνει την ανάγκη
συµµετοχής των κρατών µελών και των τοπικών και περιφερειακών
αρχών στην επιλογή περιοχών επιλέξιµων για υποστήριξη από
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τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, χωρίς αυτό να οδηγεί στην εκ νέου
«εθνικοποίηση» των πολιτικών και των δραστηριοτήτων περιφερειακής ανάπτυξης.
14.
Επισηµαίνει, εντούτοις, την ανάγκη για την επίτευξη συνέπειας, καθώς και την ανάγκη για την Επιτροπή να ορίσει σαφείς
κατευθυντήριες γραµµές σχετικές µε τις αρχές και αντικειµενικά
κριτήρια επιλογής.
15.
Έχει την ισχυρή πεποίθηση ότι η απλούστευση των
διοικητικών διαδικασιών είναι θεµελιώδους σηµασίας για την
επίτευξη των καλύτερων αποτελεσµάτων και την αποτελεσµατική
υλοποίηση των προγραµµάτων. Η επιτυχής χρήση µίας ενιαίας
προσέγγισης χρηµατοδότησης στην περίπτωση της πρωτοβουλίας
URBAN µπορεί να προσφέρει επωφελή διδάγµατα, και η ΕΤΠ θα
ζητούσε από την Επιτροπή να εξετάσει την εφαρµογή της εν λόγω
προσέγγισης σε µελλοντικά προγράµµατα.
16.
Θα επιθυµούσε να υπογραµµίσει την αξία της ανάπτυξης
δικτύωσης, καθώς και της ανταλλαγής εµπειριών και βέλτιστων
πρακτικών στο πλαίσιο προγραµµάτων, και επιδοκιµάζει τη συµπερίληψη, για πρώτη φορά, της ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ
πόλεων στα κοινοτικά προγράµµατα, ενώ ζητεί από την Επιτροπή
να εξασφαλίσει επειγόντως την πλήρη συµµετοχή των τοπικών και
περιφερειακών αρχών στις εν λόγω δραστηριότητες.
17.
Αναγνωρίζει ότι η υψηλή ένταση της βοήθειας στο πλαίσιο
της Urban II είναι σαφώς κεντρικής σηµασίας για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που έχουν οι γείτονες που παρακµάζουν.
Εντούτοις, η ΕΤΠ έχει την ισχυρή πεποίθηση ότι η περιορισµένης
κλίµακας προσέγγιση που προωθεί η URBAN δεν επαρκεί για τη
διευθέτηση των διαρθρωτικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν
οι αστικές περιοχές ή για την ενίσχυση του δυναµικού τους για
την προώθηση της ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων της
ατζέντας της Λισαβόνας. Η ΕΤΠ συνιστά θερµά να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στα θέµατα των αστικών περιοχών στην περιφερειακή
πολιτική και µετά το 2006.

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE

