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II
(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
398η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 26ης ΚΑΙ 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2003

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τη «∆ιαπαιδαγώγηση των
καταναλωτών»
(2003/C 133/01)
Στις 18 Ιουλίου 2002 και σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Εσωτερικού Κανονισµού της, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει πρωτοβουλίας σχετικά µε το ανωτέρω
θέµα.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 5 Μαρτίου 2003 µε βάση την εισηγητική έκθεση του
κ. Hernandez Bataller.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Η εφαρµογή µιας κατάλληλης και αποτελεσµατικής πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών προϋποθέτει τη λήψη
µίας σειράς µέτρων διαφορετικής φύσεως µε σκοπό την εγγύηση
της ασφάλειας και της ευζωίας των καταναλωτών, ιδίως από την
άποψη του οικονοµικού βίου και της υγείας. Η ποιότητα, η
σύνθεση και οι συνθήκες παρασκευής, διατήρησης και ασφάλειας
των προϊόντων και των υπηρεσιών, η ακρίβεια και η σαφήνεια των
εµπορικών ανακοινώσεων και των δράσεων προβολής, οι εγγυήσεις
και οι συµβάσεις, η προστασία της προσωπικής ζωής και της
ιδιωτικότητας, η υπεράσπιση του κοινού συµφέροντος, η προοδευτική εναρµόνιση της νοµοθεσίας, η ανάπτυξη διαφόρων διαδικασιών συρρύθµισης και εξωδικαστικής διευθέτησης των διαφορών
και η υποστήριξη των οργανώσεων καταναλωτών συνιστούν βασικά
στοιχεία αυτής της πολιτικής.
1.2.
Παράλληλα, οι ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να
αποκτήσουν ικανότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να
ενεργούν κατάλληλα σε µία αγορά όλο και πιο σύνθετη, συγκλίνουσα και περίπλοκη. Πρέπει να αποκτήσουν ικανότητες και
γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να ασκούν αποτελεσµατικά τα
δικαιώµατά τους, να εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους και να
αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες και τα εχέγγυα που τους
προσφέρει η ΕΕ για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους. Υπό
αυτή την έννοια, η διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση και την πραγµατικά
αποτελεσµατική λειτουργία όλων των µέτρων προστασίας των
καταναλωτών, καθώς και για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και
άλλων πολιτικών.

1.3.
Η σηµασία της εκπαίδευσης των καταναλωτών ορίζεται
σαφώς στο άρθρο 153 της ΣΕΕ, το οποίο αναφέρεται στην
προώθηση των δικαιωµάτων των καταναλωτών για ενηµέρωση και
διαπαιδαγώγηση, και σχετίζεται άµεσα µε την προστασία των
καταναλωτών σε έγγραφα όπως η Πράσινη Βίβλος. Βεβαίως,
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας η αρµοδιότητα στον
τοµέα της διαπαιδαγώγησης εναπόκειται, κατά µεγάλο µέρος, στις
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, γεγονός το οποίο δεν
παρεµποδίζει τη δυνατότητα και την υποχρέωση εξέτασης του εν
λόγω θέµατος σε κοινοτικό επίπεδο, µε σκοπό τον σχεδιασµό
δράσεων για τη βελτίωση της κατάρτισης των καταναλωτών. Η
εξέταση αυτή σε κοινοτική κλίµακα επιβάλλεται ιδίως εάν ληφθούν
υπόψη η προοδευτική υλοποίηση της ενιαίας αγοράς και τα
προβλήµατα που εγείρει, όπως οι διασυνοριακές συναλλαγές, η
ευρωπαϊκή διάσταση των δικαιωµάτων των καταναλωτών ή η
ανάγκη ανταλλαγής µεταξύ των κρατών µελών εµπειριών χρήσιµων
για το σύνολο της ΕΕ. Η ανάπτυξη κοινών πολιτικών κατάρτισης
των καταναλωτών καθίσταται ακόµη πιο απαραίτητη, λαµβανοµένης υπόψη της επικείµενης διεύρυνσης και της ανάγκης προετοιµασίας των πολιτών των υποψήφιων χωρών µε ειδικά προγράµµατα
διαπαιδαγώγησης και κατάρτισης σχετικά µε την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, τα οποία υλοποιούνται και θα τύχουν ενισχύσεως µετά
την προσχώρηση των νέων κρατών µελών.
1.4.
Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισηµαίνει
στο αιτιολογικό της ανακοίνωσής της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε θέµα «Στρατηγική
για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 2002-2006»( 1) την
(1 ) COM(2002) 208 τελικό.
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ανάγκη διάθεσης περισσότερης ενηµέρωσης στο κοινό όσον αφορά
την κατανάλωση. Για την επίτευξη των στόχων αυτής της νέας
στρατηγικής, η Επιτροπή υπογραµµίζει την ανάγκη «ενίσχυσης της
διαπαιδαγώγησης των καταναλωτών, ώστε να µπορούν να προβαίνουν σε αγορές µε εµπιστοσύνη και µε πλήρη επίγνωση των δικαιωµάτων τους». Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να εµβαθυνθούν πτυχές
που πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο αυτής της ενισχυµένης
ενηµέρωσης, όπως οι τιµές, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών και οι διαδικασίες παραγωγής τους, καθώς
και άλλα στοιχεία, όπως ο περιβαλλοντικός τους αντίκτυπος.

2.

αποτελεί αναγκαίο, αλλά όχι επαρκές στοιχείο για την αποκατάσταση και την απόκτηση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών. Η
εµπιστοσύνη των καταναλωτών δεν κατακτάται απλά µε την αύξηση
της ποσότητας των διαθέσιµων πληροφοριών και τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε αυτές, ούτε καν µε τη βελτίωση της ποιότητάς
τους. Στην πραγµατικότητα, είναι θεµελιώδους σηµασίας να τεθούν
στη διάθεση των πολιτών και τα παρακάτω στοιχεία:
—

ένα σύνολο κεκτηµένων γνώσεων που να τους επιτρέπει
να κατανοούν τις πληροφορίες που λαµβάνουν, να τις
ερµηνεύουν κριτικά, να κατανοούν τη σηµασία τους, να τις
αξιολογούν και να λαµβάνουν θέση έναντι αυτών των
πληροφοριών. Οι γνώσεις αυτές περιλαµβάνουν, ειδικότερα,
τους βασικούς κανόνες λειτουργίας της οικονοµίας, αλλά
και την ηθική και κοινωνική διάσταση της κατανάλωσης, τα
πρότυπα βιώσιµης κατανάλωσης, την αλληλεγγύη, τη συνοχή
και την ολοκλήρωση, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
καταναλωτών κ.λπ.

—

µία σειρά ικανοτήτων και πόρων που να τους επιτρέπουν να
χρησιµοποιούν τόσο τις πληροφορίες όσο και τις εµπειρίες
τους, προκειµένου να λαµβάνουν αποτελεσµατικές αποφάσεις
που να εξυπηρετούν το συµφέρον τους.

Η σηµασία του «καταρτισµένου καταναλωτή»

2.1.
Είναι σηµαντικό να ληφθεί υπόψη η σηµαντική προστιθέµενη αξία που έχει η έννοια του «καταρτισµένου καταναλωτή»,
η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη ενός
«ενηµερωµένου καταναλωτή», προκειµένου να διασφαλισθεί η
κατάλληλη προστασία των καταναλωτών. Σηµαντικό µέρος των
περιγραφικών και προοπτικών µελετών, που πραγµατοποιήθηκαν
τα τελευταία έτη για την κατάσταση των καταναλωτών στους
κόλπους της ΕΕ, προβάλλουν:
α)

την ανάγκη ενίσχυσης του βαθµού εµπιστοσύνης µεταξύ των
καταναλωτών, προκειµένου να παρακινηθούν να διαδραµατίσουν ενεργότερο ρόλο έναντι των καινοτοµιών της προσφοράς και επίσης προκειµένου να επιτευχθεί υψηλότερος
βαθµός συµµετοχής της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών
και αξιοποίησης της ύπαρξης µιας ενιαίας αγοράς,

β)

την ανεπάρκεια της απλής ενηµέρωσης για να αποκτηθεί από
τους καταναλωτές αυτός ο απαραίτητος βαθµός εµπιστοσύνης, καθώς και για να προαχθεί µεταξύ των πολιτών (τόσο
των νέων όσο και των ενηλίκων) µια κριτική και υπεύθυνη
στάση σε θέµατα κατανάλωσης.

2.2.
Όσον αφορά την εµπιστοσύνη, είναι αναγκαίο να υπενθυµιστεί ότι ορισµένα σκάνδαλα που εκδηλώθηκαν τελευταία σε σχέση
µε τον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα της διατροφής υπονόµευσαν σε µεγάλο βαθµό την αίσθηση ασφάλειας των καταναλωτών. Σε
αυτά προστίθεται και η αβεβαιότητα όσον αφορά την αξιολόγηση
της ποιότητας και της καταλληλότητας των σύνθετων προϊόντων και
υπηρεσιών, όπως είναι τα «λειτουργικά» τρόφιµα (novel foods), το
ηλεκτρονικό εµπόριο και οι επιγραµµικές τραπεζικές υπηρεσίες. Ένα
άλλο σχετικό παράδειγµα είναι η εµπειρία από την καθιέρωση του
ευρώ, που αποκάλυψε καθαρά την ανάγκη µεγαλύτερης προσπάθειας στον τοµέα της πληροφόρησης και της κατάρτισης και τον
κίνδυνο ότι η έλλειψη σ' αυτόν τον τοµέα θα µπορούσε να δηµιουργήσει σκεπτικιστικές στάσεις έναντι της ενιαίας αγοράς. Γι' αυτό,
η εκπαίδευση πρέπει να θεωρείται, επίσης, σηµαντικό µέρος της
συνολικής πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών, καθώς
και καίριο στοιχείο για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης και της
αποδοχής εκ µέρους των πολιτών του συστήµατος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, πάντοτε βάσει της ικανότητας συµµετοχής και κριτικής
αξιολόγησης των σχετικών διαδικασιών.
2.3.
Καθόσον η ενηµέρωση θεωρείται θεµελιώδης παράγοντας
για την προστασία των καταναλωτών, κρίνεται απολύτως σκόπιµος
ο στόχος της Επιτροπής να αναπτύξει «µία σύγχρονη πολιτική
ενηµέρωσης, η οποία να είναι αποτελεσµατική και αξιόπιστη».
Πρέπει, εντούτοις, να επισηµανθεί, πρώτον, ότι εξακολουθούν
να υφίστανται πολυάριθµα εµπόδια για να επιτευχθεί πλήρης
ενηµέρωση των καταναλωτών και, δεύτερον, ότι η ενηµέρωση
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2.4.
Η ενηµέρωση δεν είναι παρά η «πρώτη ύλη» της επικοινωνίας. Η πρόσβαση σε αυτή συνεπάγεται την ύπαρξη µίας
«λανθάνουσας γνώσης», αλλά αυτή µόνη της δεν διασφαλίζει ότι
οι καταναλωτές «ενηµερώνονται κανονικά», σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχει υιοθετήσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενηµέρωση
ωφελεί πραγµατικά τους πολίτες, µόνο εάν, χάρη στη διαπαιδαγώγηση, αυτοί είναι σε θέση να κατανοήσουν το νόηµά της και να
την αξιοποιήσουν για να λάβουν αποφάσεις «κατά τρόπο δεόντως
προσεκτικό και οξυδερκή», σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ).
2.5.
Οι καταναλωτές χρειάζονται κάτι περισσότερο από απλή
ενηµέρωση, για να είναι πραγµατικά αποτελεσµατικοί κατά την
επιλογή και τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Θα πρέπει
να είναι επίσης ικανοί να χρησιµοποιήσουν και να αξιοποιήσουν
αυτήν την ενηµέρωση. ∆εδοµένης της σηµασίας της κατανάλωσης
στο σύγχρονο κόσµο, οι ικανότητες των καταναλωτών αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του
πολίτη και την πλήρη συµµετοχή τους στην κοινωνία.

3. Το περιεχόµενο και οι τεχνικές διαπαιδαγώγησης των
καταναλωτών
3.1.
Από την άποψη του περιεχοµένου, η κατάρτιση και η
διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών απαιτούν την καταβολή ειδικής
προσπάθειας να παρασχεθεί ορθή κατανόηση των διάφορων
κοινωνικών, τεχνικών και νοµικών-κανονιστικών εννοιών που σχετίζονται µε την υπεράσπιση και την προστασία τους. Αυτό σηµαίνει:
—

Επαρκή κατανόηση της σύνθεσης των προϊόντων και των
υπηρεσιών, των κριτηρίων ασφάλειας και ποιότητας που
ισχύουν για κάθε προσφορά, των τρόπων χρήσης, κατανάλωσης και συντήρησής τους και του σχετικού κόστους. Η
αυξηµένη πολυπλοκότητα και εκζήτηση των προσφορών
καθιστά απαραίτητη µια επιστηµονικά ορθή και αµερόληπτη
ενηµέρωση. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, µε τα τρόφιµα
τα αποκαλούµενα λειτουργικά (novel foods) ή µε τον τοµέα
της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
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Επαρκή κατανόηση της εµπορικής επικοινωνίας, ιδίως για τη
διάκριση των πληροφοριών για τα προϊόντα από τα πιο
ρητορικά επίπεδα των µηνυµάτων διαφήµισης και προβολής.
Στον τοµέα αυτό, σηµαντική πτυχή αποτελεί η όλο και
δυσκολότερη αναγνώριση της εµπορικής επικοινωνίας, η
οποία όλο και συχνότερα εντάσσεται σε έναν άλλο τύπο
περιεχοµένου που παρουσιάζεται ως ενηµερωτικό ή ψυχαγωγικό: δηµιουργία γεγονότων (newsmaking), χορηγία
(parrainage, sponsoring), τοποθέτηση προϊόντων (product
placement), λανθάνουσα ή συγκεκαλυµµένη διαφήµιση κ.λπ.

—

Επαρκή κατανόηση των συµβατικών ρητρών, οι οποίες
σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν αυξανόµενο βαθµό
δυσκολίας, εξαιτίας της ποικιλίας των επιλογών που συνδέονται µε όλο και πιο εξατοµικευµένες προσφορές. Οι προσφορές στον τοµέα της τηλεφωνίας, µε την πολυπλοκότητα
των πακέτων, των διατιµήσεων και των όρων, αποτελούν
χαρακτηριστικό παράδειγµα της απαραίτητης αυτής διάστασης της κατάρτισης.

—

Επαρκή κατανόηση των δικαιωµάτων των καταναλωτών, όταν
υποβάλλουν καταγγελία µέσω των διαφόρων διοικητικών,
δικαστικών και εξωδικαστικών οδών. Από αυτή την άποψη,
µόνο η ύπαρξη πραγµατικά καταρτισµένων καταναλωτών
µπορεί να εξασφαλίσει την πραγµατική λειτουργία των
µηχανισµών αυτορρύθµισης ή συρρύθµισης της αγοράς στο
µέλλον και να ενισχύσει τη θέση τους ως παραγόντων της
αγοράς.

3.2.
Από τεχνικής απόψεως, είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν
εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία µε σαφή προορισµό την παροχή
γνώσεων και ικανοτήτων αντίδρασης στους καταναλωτές. Αυτά τα
υλικά και τα εργαλεία θα πρέπει, επιπλέον, να είναι ελκυστικά και
ικανά να κινητοποιούν και να εγείρουν το ενδιαφέρον των
δυνητικών χρηστών τους.
3.3.
Ένας σηµαντικός παράγοντας για την επίτευξη αυτού του
στόχου είναι οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες
για τη χορήγηση κατάρτισης όχι µόνο µε άµεση φυσική παρουσία,
αλλά και µε εικονική. Η αµφίδροµη επιγραµµική διαπαιδαγώγηση
µέσω του ∆ιαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (elearning), τα οπτικοακουστικά υλικά (CD) και τα ψηφιακά µέσα
επικοινωνίας αποτελούν εργαλεία που επιτρέπουν την υπέρβαση
των παραδοσιακών µέσων (περιοδικά, δηµοσιεύσεις, τύπος, ραδιόφωνο και τηλεόραση), αν και απαιτούν αποφασιστικότερες πολιτικές για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου εξοπλισµού και
εκµάθησης αυτών των νέων τεχνολογιών.
3.4.
Η κατάρτιση των καταναλωτών οφείλει, επίσης, να λαµβάνει υπόψη τις αρχικές ανισότητες των διαφόρων οµάδων της
κοινωνίας, ιδίως όσον αφορά την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο.
3.4.1.
Έτσι, η διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών κατά τη
σχολική ηλικία πρέπει να σχεδιασθεί σε στενή συνεργασία µε το
επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα, αν και θα ήταν δυνατόν να
αναληφθούν και συµπληρωµατικές πρωτοβουλίες στο επίπεδο
της ανεπίσηµης εκπαίδευσης. Είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν
προγράµµατα και σχέδια που να ευνοούν τόσο τη συνεργασία
µεταξύ των αρµόδιων για την εκπαίδευση εθνικών και τοπικών
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αρχών όσο και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και
τη συµµετοχή και την παρακίνηση των µαθητών µέσω, µεταξύ
άλλων µέτρων, της απόδοσης µεγαλύτερης δηµοσιότητας στα εν
λόγω σχέδια. Και, βεβαίως, δεν πρέπει να λησµονείται, από την
άποψη αυτή, και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τα
διάφορα θέµατα της κατανάλωσης, ώστε να είναι σε θέση να τα
ενσωµατώνουν, µε οριζόντιο τρόπο, στην εκπαίδευση µέσω της
επεξεργασίας διδακτικών ενοτήτων.
3.4.2.
Θα ήταν σκόπιµο να επεκταθούν οι πρωτοβουλίες
σχετικά µε τη διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών και στην τριτοβάθµια και την εξειδικευµένη εκπαίδευση, ώστε να συµπεριληφθεί
στην εν λόγω κατάρτιση όλο και µεγαλύτερος αριθµός πολιτών.
Από την άποψη αυτή, είναι θεµελιώδους σηµασίας η συµµετοχή
των πανεπιστηµίων, µε τη συµπερίληψη στα εκπαιδευτικά τους
προγράµµατα περιεχοµένων σχετικά µε την κατανάλωση (υπό τη
µορφή είτε κύριου ή οριζοντίου µαθήµατος είτε µαθήµατος
επιλογής), καθώς και µε την επεξεργασία διδακτικών ενοτήτων,
υλικών και µέσων προοριζόµενων ειδικά για τους φοιτητές αυτών
των εκπαιδευτικών βαθµίδων.
3.4.3.
Τέλος, δεν θα πρέπει να λησµονείται και η σηµασία τόσο
της κατάρτισης των ενηλίκων όσο και της συνεχούς επιµόρφωσης,
οι οποίες θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλες οµάδες καταναλωτών που έχουν αποµακρυνθεί πια από το σχολικό ή το
ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Αυτό απαιτεί την καταβολή ιδιαίτερης
προσπάθειας για την επεξεργασία υλικών και εργαλείων κατάρτισης
µε περιεχόµενο ιδιαίτερα πρακτικό και επικεντρωµένο στην επίλυση
προβληµάτων της καθηµερινής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, η συµµετοχή των ενώσεων καταναλωτών και άλλων κοινωνικών οργανώσεων φαίνεται να αποτελεί τον αποτελεσµατικότερο τρόπο για την
αποκεντρωµένη διάδοση των εν λόγω υλικών. Θα πρέπει, επίσης, να
ληφθεί υπόψη η ανάγκη προσέγγισης των περισσότερο ευάλωτων
οµάδων καταναλωτών, οι οποίες, εξαιτίας της κατάστασης διαβίωσής τους, απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια προστασίας και κατάρτισης σχετικά µε την ενιαία αγορά, το νέο πλαίσιο της τεχνολογικής
σύγκλισης και τις βιοδιατροφικές καινοτοµίες. Συνεπώς, έχει
ιδιαίτερη σηµασία η διαπαιδαγώγηση που προορίζεται για:
—

τους µετανάστες, για να γνωρίζουν σαφώς τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες και, ιδιαίτερα ως
καταναλωτές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που θα
διευκολύνει τη µετεγκατάστασή τους σε άλλα κράτη µέλη
για την αναζήτηση εργασίας ή καλύτερων επαγγελµατικών
προοπτικών,

—

τους νέους που δεν έχουν φθάσει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και για τους οποίους οι εγγύτερες δοµές είναι οι
οργανώσεις νεολαίας των διάφορων κρατών µελών.

4. Ο παιδαγωγικός ρόλος των ενώσεων καταναλωτών
4.1.
Η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε
την «Πολιτική υπέρ των καταναλωτών 2002-2006» παραθέτει
µεταξύ των στόχων της νέας προς ανάπτυξη στρατηγικής την «ορθή
συµµετοχή των οργανώσεων των καταναλωτών στις πολιτικές της
ΕΕ», η οποία συνεπάγεται την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην
κατάρτιση του προσωπικού αυτών των οργανώσεων σε ειδικές
πτυχές όπως οι διασυνοριακές συναλλαγές, οι χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες ή τα δικαιώµατα των καταναλωτών της ΕΕ στην
εσωτερική αγορά.
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4.2.
Στις αρχές του 2002 η Επιτροπή έθεσε σε εφαρµογή ένα
σχέδιο µε τον τίτλο «Προετοιµασία δράσεων κατάρτισης για
το προσωπικό των οργανώσεων των καταναλωτών», το οποίο
περιλαµβάνει µία πρώτη φάση επεξεργασίας του υλικού και
κατάρτισης των επιµορφωτών, η οποία θα συνεχιστεί το 2003 µε
τη διοργάνωση κύκλων µαθηµάτων για το αυτό το προσωπικό.
4.3.
Υπό αυτή την έννοια, εκτιµάται ότι η κατάρτιση που
απευθύνεται στις ενώσεις καταναλωτών δεν θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στην επίτευξη στόχων εσωτερικής φύσεως, όπως η
βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης, η ενίσχυση του δυναµισµού,
της διάρθρωσης και των δυνατοτήτων τους ή η διευκόλυνση των
δράσεων άσκησης πιέσεων υπέρ των καταναλωτών, αλλά να
περιλαµβάνει και τη συµµετοχή τους στη χάραξη των κοινοτικών
πολιτικών και την ενδυνάµωσή τους ως παραγόντων της αγοράς
στο επίπεδο της οργάνωσης της ζήτησης.
4.4.
Ο ρόλος των ενώσεων των καταναλωτών στην ανάπτυξη
στρατηγικών κατάρτισης θα πρέπει να προσανατολίζεται επίσης
προς τους καταναλωτές γενικότερα, δεδοµένου του σηµαντικού
ρόλου τους για την παροχή συµβουλών στους πολίτες και την
καθοδήγησή τους προς τη λύση των προβληµάτων τους.
4.5.
Με αυτή την έννοια, οι οργανώσεις των καταναλωτών θα
µπορούσαν, µε την κατάλληλη υποστήριξη, να διευρύνουν τη
δραστηριότητά τους πέρα από την παροχή συµβουλών ή την απλή
διάδοση και διανοµή των υλικών και των εργαλείων κατάρτισης
που έχουν αναπτυχθεί από τους εµπειρογνώµονες ή στους κόλπους
των κοινοτικών οργάνων. Θα µπορούσαν να διαδραµατίζουν,
επιπλέον, βασικό ρόλο ως ενεργοί πάροχοι κατάρτισης στο σύνολο
των καταναλωτών. Η αποτελεσµατικότητά τους ως «πολλαπλασιαστών», µε υψηλό βαθµό αξιοπιστίας και σύνδεσης µε τους
καταναλωτές, για τη διάδοση και την προβολή των πρωτοβουλιών
της Επιτροπής, θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να ληφθεί επίσης
υπόψη στο πλαίσιο της διαπαιδαγώγησης των καταναλωτών. Αυτό
το «πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα» απαιτεί να θεωρούνται τα
µέλη των οργανώσεων των καταναλωτών πρωταρχικοί αποδέκτες
των δράσεων κατάρτισης της Επιτροπής, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι µέσω αυτής της «επιµόρφωσης των επιµορφωτών» η
εκπαίδευση των καταναλωτών αποτελεί πραγµατικότητα στους
κόλπους της ΕΕ.

5.

Ειδικές παρατηρήσεις

5.1.
Θα ήταν σκόπιµο να καταβληθεί µεγαλύτερη προσπάθεια
για τον σχεδιασµό και άλλων πρωτοβουλιών, συµπληρωµατικών
των υφισταµένων, µε προορισµό τόσο τους ανηλίκους σχολικής
ηλικίας όσο και τους καταναλωτές που συµµετέχουν στην εκπαίδευση των ανηλίκων. Είναι επίσης επιθυµητή µια προσπάθεια
διάδοσης, που θα δώσει τη δυνατότητα να επιτευχθεί µεγαλύτερη
δηµοσιότητα αυτών των πρωτοβουλιών.
5.2.
Οι πρωτοβουλίες για τη διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών και την εκπαίδευση σχετικά µε την κατανάλωση πρέπει να
επεκταθούν στην τριτοβάθµια και την εξειδικευµένη εκπαίδευση,
µε τη συµµετοχή των πανεπιστηµίων και την επεξεργασία υλικών
και εργαλείων προοριζόµενων ειδικά για τους φοιτητές αυτών των
εκπαιδευτικών βαθµίδων.
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5.3.
∆εν πρέπει να λησµονείται, επίσης, η σηµασία της συνεχούς
επιµόρφωσης, η οποία επιτρέπει την ενσωµάτωση στην κατάρτιση
και άλλων οµάδων καταναλωτών που έχουν αποµακρυνθεί πια από
το σχολικό ή το ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Αυτό απαιτεί την
καταβολή προσπάθειας για την επεξεργασία υλικών και εργαλείων
κατάρτισης µε περιεχόµενο ιδιαίτερα πρακτικό και επικεντρωµένο
στην επίλυση προβληµάτων της καθηµερινής ζωής, µε ειδική
προσοχή σε εκείνες τις οµάδες καταναλωτών που είναι ιδιαίτερα
ευάλωτες ή που χρειάζονται χρήσιµη κατάρτιση σε αυτή τη
συγκλίνουσα και όλο και πιο τεχνολογική ενιαία αγορά.

5.4.
Οι οργανώσεις των καταναλωτών θα πρέπει να υποστηριχθούν από την Επιτροπή, προκειµένου να µπορέσουν να διαδραµατίσουν θεµελιώδη ρόλο στη διαπαιδαγώγηση όλων των πολιτών,
δεδοµένων των δυνατοτήτων τους ως «πολλαπλασιαστικών» παραγόντων για τη διάδοση των περιεχοµένων της κατάρτισης µε υψηλό
βαθµό αξιοπιστίας και σύνδεσης µε τους πολίτες.

5.5.
Θα ήταν, εποµένως, επιθυµητή µια µεγαλύτερη οικονοµική
στήριξη των σχετικών σχεδίων των οργανώσεων των καταναλωτών
από την Επιτροπή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διεθνικά σχέδια µε
την προστιθέµενη αξία της ευρωπαϊκής τους διάστασης.

6. Συµπεράσµατα

Βάσει των ανωτέρω, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι έχει
φθάσει η ώρα να αναπτυχθούν σε κοινοτική κλίµακα:

6.1.
Η οργάνωση και η ενδυνάµωση των εργασιών µίας οµάδας
σταθερών εµπειρογνωµόνων, µε ειδικότητα στην εκπαίδευση και
βαθιές γνώσεις στον τοµέα της παιδαγωγικής, αλλά και της
κατανάλωσης, οι οποίοι θα µπορούν να συστηµατοποιήσουν κατά
τρόπο συνεχή τις εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε κάθε
χώρα και να καταρτίσουν τις απαιτούµενες εκθέσεις για την
προώθηση και την εµβάθυνση της εξέλιξης της Συνθήκης του
Άµστερνταµ όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών.

6.2.
Η παρουσίαση από την Επιτροπή ενός προγράµµατος
για την εδραίωση των ευρωπαϊκών δικτύων που προωθούν τη
διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών µε σηµαντικά και σταθερά
σχέδια.

6.3.
Η δηµιουργία µιας τράπεζας δεδοµένων, η οποία να
συµπεριλαµβάνει όλους τους πειραµατισµούς που χρηµατοδοτήθηκαν από την Επιτροπή κατά τα τελευταία έτη και, εάν συντρέχει
περίπτωση, τους σηµαντικότερους πειραµατισµούς που αναπτύχθηκαν στα κράτη µέλη, ούτως ώστε να είναι δυνατή η µελέτη τους
από άλλες χώρες (συµπεριλαµβανοµένων των υποψήφιων χωρών)
και να αναπτυχθεί ένα πνεύµα συνεργασίας, διάδοσης και ενίσχυσης, το οποίο να προωθεί τη διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών.
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6.4.
Η µελέτη των δυνατοτήτων σύστασης ενός εικονικού
σχολείου διαπαιδαγώγησης των καταναλωτών, µε την αξιοποίηση
του δυναµικού των νέων τεχνολογιών και των εµπειριών που ήδη
υφίστανται στις διάφορες χώρες σε σχέση µε αυτό το θέµα. Θα
ήταν επιθυµητό να ληφθούν υπόψη, επίσης, οι εκπαιδευτικές
εµπειρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις διάφορες εκπαιδευτικές
βαθµίδες, όπως το πρόγραµµα Εrasmus.
6.5.

Να υποβληθούν από την Επιτροπή προτάσεις, οι οποίες:

—

να καθιστούν δυνατή τη γενίκευση της διαπαιδαγώγησης των
καταναλωτών, ούτως ώστε να µπορούν όλοι οι ευρωπαίοι
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πολίτες να ασκούν το δικαίωµα και την υποχρέωση να
διαπαιδαγωγούνται και να καταρτίζονται ως καταναλωτές,
—

να καθιστούν δυνατό τον καλύτερο συντονισµό των δράσεων
διαπαιδαγώγησης, καθώς και την έκδοση κατάλληλων
διδακτικών υλικών, µεταξύ των άλλων και µε τη χρήση του
∆ιαδικτύου, προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά
αρχικά χαρακτηριστικά των ευρωπαίων καταναλωτών,

—

να επιτρέπουν την κατάρτιση των επιµορφωτών, των ενήλικων
καταναλωτών και των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού,

—

να εξασφαλίζουν τη συνεχή και ποιοτική επιµόρφωση των
µελών των οργανώσεων των καταναλωτών και άλλων οργανισµών και ιδρυµάτων για την κατανάλωση.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Απλούστευση»
(2003/C 133/02)
Στις 18 Ιουλίου 2002, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού Κανονισµού της, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
για την «Απλούστευση».
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 5 Μαρτίου 2002 µε βάση εισηγητική έκθεση του
κ. Simpson.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου
2003), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 81 ψήφους υπέρ και 2 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Κατά την παρουσίαση του προγράµµατος της σηµερινής
Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του
2000 (1), ο Πρόεδρος κ. Romano Prodi χαρακτήρισε «την
προώθηση νέων µορφών διακυβέρνησης», ως έναν από τους
τέσσερις στρατηγικούς στόχους της τρέχουσας θητείας της Επιτροπής. Αυτό προϋποθέτει πιο ανοιχτό πνεύµα εκ µέρους της
Επιτροπής, απλούστευση του κοινοτικού δικαίου και µείωση του
όγκου του, την καλύτερη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών
στη νοµοθετική διαδικασία και την ανάπτυξη των διασυνδέσεων
µέσω δικτύωσης. Στόχος των µέτρων αυτών, είναι γενικά η
βελτίωση της νοµοθεσίας. Ωστόσο, η Επιτροπή ανεγνώρισε ότι δεν
θα µπορούσε να δράσει µόνη στην προσπάθεια αυτή.

( 1) COM(2002) 705 τελικό.

1.2.
Από τον Οκτώβριο του 2000, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) εξέδωσε τρεις γνωµοδοτήσεις (2)
σχετικά µε την απλούστευση και τη βελτίωση της νοµοθεσίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σηµασία
που αποδίδει στο ζήτηµα. Μία από τις γνωµοδοτήσεις αυτές
καταρτίστηκε ( 3) κατόπιν παραίνεσης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Romano Prodi. Η ΕΟΚΕ εξέδωσε, επίσης,
γνωµοδότηση για την Επισκόπηση από την Επιτροπή το 2002 (4)
της στρατηγικής για την Ενιαία Αγορά η οποία αφορούσε, µεταξύ
άλλων, τα ζητήµατα της απλούστευσης και αναγνώριζε την καίρια
σηµασία τους για την ολοκλήρωση µιας πραγµατικής εσωτερικής
αγοράς.

(2 ) ΕΕ C 14 της 16.1.2001, ΕΕ C 48 της 21.2.2002 και ΕΕ C 125 της
27.5.2002.
(3 ) ΕΕ C 125 της 27.5.2002, σ. 105.
(4 ) ΕΕ C 241 της 7.10.2002.
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1.3.
Η πρώτη από αυτές τις γνωµοδοτήσεις («Απλοποίηση της
νοµοθεσίας στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς», εισηγητής ο
κ. Vever) (1) προέβαλε την ιδέα των αξιολογήσεων των επιπτώσεων,
ενδεχοµένως καταρτιζόµενων από ανεξάρτητους φορείς και πρότεινε ορισµένα συγκεκριµένα µέτρα. Συνιστούσε, επίσης, την
υιοθέτηση κωδίκων συµπεριφοράς από διάφορους φορείς και
περιελάµβανε έναν κώδικα συµπεριφοράς της ΕΟΚΕ.

1.7.2.
Στα πλαίσια της ακρόασης αυτής, η ΕΟΚΕ έστειλε
ένα ερωτηµατολόγιο σε µεγάλο αριθµό κοινωνικοοικονοµικών
οργανώσεων και άλλων χρηστών της ενιαίας αγοράς. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν τα εξής:
—

το 65 % κρίνει ότι η κοινοτική νοµοθεσία είναι ασκόπως
περίπλοκη

1.4.
Η δεύτερη γνωµοδότηση («Απλούστευση»: εισηγητής ο
κ. Walker) (2) επανέλαβε τις προτάσεις και προσέθεσε ορισµένες
νέες συστάσεις, όπως να έχουν τα νοµοθετικά έγγραφα καθορισµένη διάρκεια ισχύος (νοµοθεσία «ορισµένου χρόνου»), να
εξαιρούνται οι ΜΜΕ από ορισµένες ρυθµίσεις ή ορισµένα µέτρα
ρυθµίσεων, να κωδικοποιηθεί η ισχύουσα νοµοθεσία και να
επιταχυνθεί η διαδικασία απλούστευσης.

—

το 60 % υποστηρίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής, αλλά
το υπόλοιπο 40 % κρίνει ότι προχωρεί πέραν των ορίων.

—

το 90 % κρίνει ότι οι εθνικές νοµοθεσίες είναι υπερβολικά
περίπλοκες και ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα απλούστευσης σε εθνικό επίπεδο για να επιτύχουν τα σχέδια της
ΕΕ.

1.5.
Στην τρίτη γνωµοδότησή της («Απλούστευση και βελτίωση
του ρυθµιστικού περιβάλλοντος»: εισηγητής ο κ. Walker) ( 3), η
ΕΟΚΕ ανέπτυξε την πρότασή της για ένα ανεξάρτητο όργανο σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και υπέδειξε ότι η Υπηρεσία Κανονιστικών
Υποθέσεων των ΗΠΑ µπορεί να χρησιµεύσει ως πρότυπο. Περιελάµβανε επίσης ένα σχέδιο δράσης για την Επιτροπή, το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ΕΟΚΕ, την Επιτροπή των
Περιφερειών και τα κράτη µέλη. Επίσης, πρότεινε ορισµένα
περαιτέρω µέτρα.

—

το 75 % υποστηρίζει την ιδέα της ευρύτερης αυτορρύθµισης
ή συρρύθµισης.

1.6.
Στο παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται µια σύνθεση των
παρατηρήσεων και συστάσεων που περιέχονται σε αυτές τις
προηγούµενες γνωµοδοτήσεις.

1.7.
Επίσης, η ΕΟΚΕ πραγµατοποίησε ακρόαση στις 10 Σεπτεµβρίου 2002, υπό την αιγίδα του Παρατηρητηρίου της Ενιαίας
Αγοράς µε θέµα: «Απλούστευση των κανόνων της ενιαίας αγοράς
— Ποιες προτεραιότητες;»

1.7.1.
Σε αντίθεση µε τη θέση που ελήφθη τα προηγούµενα
χρόνια, η ακρόαση κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα:
—

η απλούστευση θεωρείται τώρα ως θέµα ενδιαφέροντος για
όλες τις οµάδες της κοινωνίας·

—

η ευρεία συµµετοχή φορέων και η χρησιµοποίηση διάφορων
µεθοδολογιών (συµπεριλαµβανοµένων της συρρύθµισης και
αυτορρύθµισης) είναι αναγκαίες για την αποτελεσµατική
εφαρµογή της απλούστευσης και

—

το βασικότερο ερώτηµα είναι τώρα ο τρόπος πρακτικής
εφαρµογής της απλούστευσης.

( 1) ΕΕ C 14 της 16.1.2001.
( 2) ΕΕ C 48 της 21.2.2002.
( 3) ΕΕ C 125 της 27.5.2002.

1.8.
Ο µη ικανοποιητικός χαρακτήρας του ισχύοντος κανονιστικού περιβάλλοντος έχει επισηµανθεί ευρέως και όχι µόνο από
την Επιτροπή, η οποία επιδιώκει την επίτευξη πραγµατικών και
µόνιµων βελτιώσεων. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί και στηρίζει την πρόθεση
αυτή, αλλά θεωρεί ότι ένας τέτοιος στόχος υπερβαίνει τις δυνάµεις
της Επιτροπής. Για την υλοποίησή του απαιτείται η έντονη
δέσµευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
των κρατών µελών στο πλαίσιο συντονισµένων προσπαθειών και
συνεργασίας. Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την
πρόσθετη αυτή ευκαιρία να παράσχει τη στήριξή της σε µια τέτοια
διεργασία.
1.9.
Όπως ανέφερε ο Επίτροπος Bolkenstein (4), «Οι αγορές
δεν µπορούν να λειτουργήσουν χωρίς κανόνες, αλλά οι κακοί
κανόνες είναι περιττό φορτίο.» Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι «Η
νοµοθεσία πρέπει να περιοριστεί ... ο ανταγωνισµός είναι ο
καλύτερος µας φίλος ... η εµµονή στους κανόνες συχνά πνίγει τον
ανταγωνισµό.» ∆ηλώνοντας ότι πρωτεύει να απλοποιηθούν κανόνες
προσέθεσε ότι «Οφείλουµε να επιταχύνουµε τη νοµοθετική διαδικασία, η νοµοθεσία καθυστερεί σε σχέση µε την αγορά. Κινδυνεύουµε
να επιβάλουµε τους κανόνες του χθες στην οικονοµία του αύριο.»
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε αυτές τις δηλώσεις.

2. Η ανακοίνωση της Επιτροπής

2.1.
Πρόσφατα, η Επιτροπή δηµοσίευσε Ανακοίνωση σε τέσσερα έγγραφα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο,
στην οποία υποβάλλει σε επίσηµες προτάσεις για αλλαγές στον
τρόπο διακυβέρνησης της Κοινότητας. Η πρώτη είναι µια

(4 ) Σε οµιλία του στην ακρόαση για την απλούστευση που πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παρατηρητηρίου της Ενιαίας Αγοράς στην
έδρα της ΕΟΚΕ στις 10 Σεπτεµβρίου 2002.
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συνοπτική ανακοίνωση ( 1), η οποία αναθεωρεί τις βασικές έννοιες
και απόψεις και στηρίζεται από τρεις αναλυτικότερες ανακοινώσεις ( 2) σχετικά µε συγκεκριµένες πτυχές των προτάσεων.

2.2.
Η Επιτροπή κατήρτισε αυτές τις ανακοινώσεις γνωρίζοντας
ότι η απλούστευση και η καλύτερη διακυβέρνηση της Κοινότητας
αποτελούν επιθυµητό στόχο, αλλά τα συµπεράσµατα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης που συστάθηκε από το Συµβούλιο του Λάκεν και
η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη (∆∆) που θα πραγµατοποιηθεί το
2004 ενδέχεται να έχουν περαιτέρω επιπτώσεις για τη διακυβέρνηση.

2.3.
Οι ανακοινώσεις αυτές έχουν εντοπίσει σηµεία όπου
µπορεί και πρέπει να πραγµατοποιηθούν βελτιώσεις εντός του
υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου χωρίς να µειώνεται η σηµασία
και χωρίς να αναµένονται οι προτάσεις που θα προκύψουν από
την Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης οι οποίες, µε τη σειρά
τους, θα υποβληθούν στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη. Η Επιτροπή
θεωρεί ότι οι προτάσεις που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις
πρέπει να τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2003 (3). Οι ανακοινώσεις
πρέπει να διαβάζονται και να νοούνται στο πλαίσιο του Λευκού
Βιβλίου για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση ( 4) που δηµοσιεύθηκε
τον Ιούλιο του 2001.

2.4.
Αυτό το Λευκό Βιβλίο διατύπωσε ορισµένες σκέψεις
σχετικά µε τις υστερήσεις και τις αδυναµίες των υφιστάµενων
συστηµάτων διακυβέρνησης και την ανάγκη για αλλαγή. Μεταξύ
άλλων, υπογραµµίστηκε ότι οι πολίτες δεν κατανοούν για τη
λειτουργία της ΕΕ. Η Επιτροπή κρίνει ότι τα µέτρα που προτείνονται
τώρα είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της
Κοινότητας έναντι των πολιτών της (5).

2.5.
Οι πλέον πρόσφατες Ανακοινώσεις υπογράµµισαν τρεις
προσεγγίσεις για την επίτευξη βελτιώσεων.
(1) ένα σχέδιο δράσης ( 5) για τη βελτίωση της νοµοθετικής
διαδικασίας µέσω των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων (6) και
των κρατών µελών
(2) την προώθηση ισχυρότερης νοοτροπίας διαλόγου και συµµετοχής των οµάδων συµφερόντων ( 7) για τη βελτίωση της
διαδικασίας διαβουλεύσεων

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

COM(2002) 275 τελικό της 5.6.2002.
COM(2002) 276-278 τελικό.
COM(2002) 275 τελικό, παράγραφος 6.
COM(2001) 428 τελικό.
COM(2002) 278 τελικό — Εισαγωγή.
Μια προφανής παράλειψη της Επιτροπής είναι ότι αναφέρεται µόνο
στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αγνοεί την ΕΟΚΕ
και την Επιτροπή των Περιφερειών.
( 7) COM(2002) 277 τελικό.
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(3) τη συστηµατικότερη προσέγγιση για την αξιολόγηση των
επιπτώσεων των διαφόρων πρωτοβουλιών ( 8).

2.6.
Οι λεπτοµέρειες των προτάσεων της Επιτροπής για τα
θέµατα αυτά συνοψίζονται στο παράρτηµα 2.

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1.
Στις προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της, η ΕΟΚΕ ανέφερε
ότι αποδέχεται την ανάγκη ρύθµισης και κατέστησε σαφές ότι δεν
συνδέει απαραιτήτως την βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος µε τη διαδικασία απορύθµισης. Ωστόσο, συµφωνεί µε τις
ανησυχίες της Επιτροπής ότι η νοµοθεσία χαµηλής ποιότητας
εµποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη και υπονοµεύει την επιδίωξη
της πλήρους απασχόλησης, επιβάλλοντας ανώφελες υποχρεώσεις
συµµόρφωσης στις επιχειρήσεις, και, ιδίως στις µικρότερες.
3.1.1.
Συχνά, η νοµοθεσία χαµηλής ποιότητας δεν επιτυγχάνει
τους κανονιστικούς της στόχους. Επίσης, οι ρυθµίσεις χαµηλής
ποιότητας (ή η νοµοθεσία) µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα να
ζητείται από τα δικαστήρια ερµηνεία των διατάξεων, πράγµα που
µπορεί να αποδειχθεί δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία, χωρίς
να ικανοποιούνται ίσως οι αρχικές προθέσεις εκείνων που θέσπισαν
τη νοµοθεσία.
3.2.
Όπως επεσήµανε η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότηση της το 2000
µε θέµα την επισκόπηση της στρατηγικής για την ενιαία αγορά
(«τήρηση της υπόσχεσης») (9), η νοµοθεσία χαµηλής ποιότητας
κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τρισεκατοµµύριο ευρώ
ετησίως.
3.3.
∆εν είναι µόνο οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται αρνητικά
από τις επιπτώσεις της νοµοθεσίας χαµηλής ποιότητας· επηρεάζονται δυσµενώς σε καθηµερινή βάση και οι κυβερνήσεις και οι
πολίτες. Οι ανεπιθύµητες αυτές συνέπειες οφείλονται κυρίως στην
πολυπλοκότητα του νοµοθετικού περιβάλλοντος και αυτό, µε τη
σειρά του, οφείλεται σε δύο λόγους, που αποτελούν χωριστά αλλά
συναφή θέµατα απλούστευσης, τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν µε διαφορετικό τρόπο.
3.3.1.
Ο πρώτος από αυτούς είναι η δυσνόητη, πολύπλοκη και,
µερικές φορές, αντικρουόµενη φύση των νοµοθετικών κειµένων.
Τούτο ενδεχοµένως να οφείλεται ενίοτε στην ανεπαρκή συντακτική
ποιότητα του νοµοθετικού κειµένου, απαιτώντας µερικές φορές
ακόµη και την παρέµβαση των δικαστηρίων για την ερµηνεία
των προθέσεων του νοµοθέτη. Συχνότερα, αυτό οφείλεται στην
τµηµατική εξέλιξη ενός µεγάλου µέρους της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, µε τροποποιήσεις των νοµοθετικών κειµένων, τροποποιήσεις
των τροποποιήσεων και νοµοθεσία που φαίνεται να είναι απαραίτητη σε συγκεκριµένες καταστάσεις που αντιµετωπίζονται µε µέσα
τα οποία δεν είχαν αρχικά διαµορφωθεί για το σκοπό αυτό.

(8 ) COM(2002) 276 τελικό.
(9 ) ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 180.
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3.3.1.1.
Συχνότερα, το πρόβληµα προκύπτει από τις τροποποιήσεις του αρχικού κειµένου που υιοθετούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή/και το Συµβούλιο για λόγους συναίνεσης
προκειµένου να διασφαλισθεί η θέσπιση της νοµοθεσίας. Οι
τροποποιήσεις αυτές έχουν συχνά την πρόσθετη συνέπεια να
αναιρούν τις αξιολογήσεις των επιπτώσεων που είχαν πραγµατοποιηθεί για τις αρχικές προτάσεις.
3.3.1.2.
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο του περίπλοκου αυτού
θέµατος είναι ο συνολικός όγκος της νοµοθεσίας, τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, που καθιστά δύσκολη την
πρόσβαση σε όλους εκτός των πλέον ειδικευµένων νοµικών
εµπειρογνωµόνων.
3.3.2.
Ο δεύτερος λόγος πολυπλοκότητας είναι οι εκτεταµένες
διαφορές στα κανονιστικά καθεστώτα των κρατών µελών, τα οποία
κατακερµατίζουν την υποτιθέµενη ενιαία αγορά σε δεκαπέντε
χωριστές νοµικές οντότητες. Τούτο οφείλεται:
—

εν µέρει στις καθυστερήσεις των κρατών µελών όσον αφορά
την µεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο

—

εν µέρει στο γεγονός ότι κατά τη διαδικασία µεταφοράς τα
κράτη µέλη ερµηνεύουν τη νοµοθεσία ανάλογα µε τις δικές
τους νοµικές παραδόσεις και συνήθειες, δηλαδή προσθέτουν
ένα «εθνικό» χρώµα

—

εν µέρει στο διαφορετικό επίπεδο εφαρµογής της θεσπιζόµενης νοµοθεσίας

—

εν µέρει στις παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις που επιτυγχάνουν
τα κράτη µέλη µε την διαπραγµατευτική διαδικασία που
προηγείται της θέσπισης του µεγαλύτερου µέρους της
κοινοτικής νοµοθεσίας

—

εν µέρει στην εµµονή των κρατών µελών να τηρούν τις
κανονιστικές διατάξεις των εθνικών υπηρεσιών, τις θεµελιώδεις επιχειρηµατικές πρακτικές και παραδόσεις οι οποίες
µπορεί να µην έχουν ισχύ νόµου αλλά αντιµετωπίζονται ως
υποχρεωτικές.

3.3.3.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ σηµειώνει µε λύπη της την
απογοητευτική πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά τη µεταφορά
της κοινοτικής νοµοθεσίας στο εθνικό των κρατών µελών ( 1). Ενώ
το «έλλειµµα» µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο µειώθηκε σηµαντικά
κατά τη τελευταία δεκαετία η τάση αυτή αντιστράφηκε κατά τους
τελευταίους έξι µήνες και τα δύο τρίτα των κρατών µελών
αδυνατούν να επιτύχουν το στόχο του ελλείµµατος του 1,5 %. Τα
περισσότερα από αυτά θα πρέπει να εργαστούν σκληρά για να
επιτύχουν το στόχο του µηδενικού ελλείµµατος όσον αφορά την
ενσωµάτωση οδηγιών στο εθνικό δίκαιο µέχρι το εαρινό Συµβούλιο
του 2003. Στο µεταξύ, ο αριθµός των περιπτώσεων που αφορούν
παραβάσεις αυξήθηκε σηµαντικά κατά την τελευταία δεκαετία και
σηµειώθηκε ελάχιστη πρόοδος για τη µείωση των υποθέσεων αυτών
που έχουν σχέση µε τη λανθασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας.

( 1)

Πίνακας επιδόσεων εσωτερικής αγοράς αριθ. 11, Νοέµβριος 2002.

6.6.2003

3.3.4.
Το σαφές αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η στρέβλωση
του ανταγωνισµού και η αποθάρρυνση του ενδοκοινοτικού εµπορίου. Είναι πρακτικά αδύνατο για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις
µικρές να κατανοήσουν το µέγεθος των νοµικών υποχρεώσεων
τους όταν συναλλάσσονται µε ένα κράτος µέλος στο οποίο δεν
είναι εγκατεστηµένες. Πολύ συχνά, λόγω των δυσχερειών και των
κινδύνων προτιµούν να µην επωφεληθούν µιας ευκαιρίας.

3.4.
Η ΕΟΚΕ έχει υποστηρίξει παλαιότερα σε δύο χωριστές
γνωµοδοτήσεις (2) ότι ο όγκος της άµεσης νοµοθεσίας της ΕΕ είναι
σχετικά µικρός. Η αναλογία της νοµοθεσίας που προέρχεται άµεσα
από την ΕΕ και επηρεάζει άµεσα τους πολίτες θα διαφέρει από τη
µία χώρα στην άλλη. Ωστόσο, το κατά πολύ µεγαλύτερο µέρος της
νοµοθεσίας συντίθεται από ιεραρχία εθνικών νόµων, διαταγµάτων,
κανονισµών, συλλογικά συµφωνηθέντων ρυθµίσεων και συµπληρωµατικών νόµων σε περιφερειακό, δηµοτικό και τοπικό επίπεδο. Η
ιεραρχία αυτή έχει τη µορφή πυραµίδας· όσο πιο κοντά στη βάση
πλησιάζει κανείς, τόσο µεγαλώνει ο όγκος της νοµοθεσίας,
µειώνεται η διαφάνεια και ατονεί η συνεκτικότητα.

3.5.
Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει λογικά το στόχο των
προτάσεων της Επιτροπής για µια πιο ενηµερωµένη διαδικασία
λήψης αποφάσεων µε βάση αυστηρότερες προκαταρκτικές αξιολογήσεις.

3.6.
Η ΕΟΚΕ διατηρεί τις επιφυλάξεις της σχετικά µε ορισµένες
διαδικασίες που εισάγονται σήµερα.

3.6.1.
Η θέσπιση µέτρων αξιολόγησης των επιπτώσεων και
το ευρύτερο δίκτυο διαβουλεύσεων έχουν σχεδιαστεί για µια
Ευρωπαϊκή Ένωση 15 κρατών µελών. Η διεύρυνση της ΕΕ θα
επεκτείνει και θα περιπλέξει τις εν λόγω αλλαγές. Κατά τα πρώτα
χρόνια, η απλούστευση µπορεί να µην είναι η αναµενόµενη λόγω
της επέκτασης. Ωστόσο, η βελτιωµένη κατανόηση του σκεπτικού
των κανονισµών και των νόµων της ΕΕ θα είναι εξίσου σηµαντική
τόσο για τα νέα όσο και για τα σηµερινά κράτη µέλη.

3.6.2.
Επίσης, υφίσταται ο κίνδυνος να βελτιωθεί η λήψη
αποφάσεων στον πυρήνα της Κοινότητας µε την περαιτέρω αύξηση
του συγκεντρωτισµού, εκτός και αν υπάρξουν εχέγγυα για τη
διασφάλιση της προστασίας και της ενίσχυσης της αρχής της
επικουρικότητας.

(2 ) ΕΕ C 48 της 21.2.2002, σ. 130 και ΕΕ C 125 της 27.5.2002,
σ. 105.
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3.6.3.
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει, ότι ενώ οι προτεινόµενες αλλαγές
µπορεί να κωδικοποιήσουν την προετοιµασία των νόµων και των
κανονισµών, οι αλλαγές (αυτές καθαυτές) δεν εισάγουν κανένα
περαιτέρω µέτρο για τη µείωση του όγκου και της επίδρασης της
υφιστάµενης νοµοθεσίας. Η απλούστευση µέσω της απορύθµισης
θα απαιτήσει άλλες προτάσεις για δράση.

3.7.
Η ΕΟΚΕ έχει σταθεροποιήσει τη θέση της ως δίαυλος
µεταξύ πολλών πτυχών της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών,
των κοινωνικών εταίρων και της Επιτροπής. Η σχέση αυτή έχει
αποδειχθεί ωφέλιµη για όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη. Η Επιτροπή
έχει τώρα θεσπίσει έναν ενισχυµένο µηχανισµό διαβούλευσης και,
εν µέρει, βασίζεται στα νέα µέσα και στο διαδίκτυο για τη
διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής.

3.8.
Για να µεγιστοποιηθούν τα κέρδη που µπορούν να αποκοµισθούν, η ΕΟΚΕ συνιστά να διασφαλίσει η Επιτροπή στα αρµόδια
ειδικευµένα τµήµατα της Επιτροπής τη δυνατότητα να εξετάζουν
τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων προκειµένου να ενισχυθεί το
έργο της ΕΟΚΕ κατά την επεξεργασία των γνωµοδοτήσεών της
προς την Επιτροπή. Ενδεχοµένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
προβεί σε παρόµοια υπόδειξη.

3.9.
Η υπόδειξη αυτή µπορεί να αφορά τις κατάλληλες
διοικητικές ρυθµίσεις και την αναγνώριση των επιπτώσεων στο
χρονοδιάγραµµα των διαφόρων σταδίων της νοµοθετικής διαδικασίας.

3.10.
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι ενθαρρύνεται από την Επιτροπή
να αναλάβει έναν πιο πρωτόβουλο ρόλο (1) και τονίζει την πρόθεσή
της να το πράξει.

3.11.
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ανάλαβε
τη δέσµευση ( 2) να είναι πιο διαφανής στον τρόπο µε τον οποίο
ασκεί το δικαίωµα πρωτοβουλίας της και να λαµβάνει περισσότερο
υπόψη τις διαφορές. Ειδικότερα, επιδοκιµάζει την επιβεβαίωση της
Επιτροπής ( 2) ότι θα καταβάλει προσπάθειες ώστε «η ουσία των
νοµοθετικών της προτάσεων να περιορίζονται στα απολύτως
απαραίτητα».

3.12.
Η ΕΟΚΕ θα ήθελε να τονίσει την ανάγκη εφαρµογής των
προτάσεων της Επιτροπής το συντοµότερο δυνατό.

3.13.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας
απλούστευσης, δεν πρέπει να υποβαθµιστεί το υφιστάµενο επίπεδο
των ευρωπαϊκών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Τα εν
λόγω πρότυπα δεν πρέπει να θυσιαστούν προς όφελος της
απλούστευσης, σε περίπτωση κατάργησης ή τροποποίησης των
κανονισµών.

( 1) COM(2002) 277 τελικό, Μέρος Ι.
( 2) COM(2002) 275 τελικό.
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4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1.
Η ΕΟΚΕ υπεστήριζε πάντα τις προτάσεις της Επιτροπής
για ευρύτερες διαβουλεύσεις. Ωστόσο, η επίσηµη διαβούλευση δεν
πρέπει να περιορίζεται σε συνοµιλητές που επιλέγει η ίδια η
Επιτροπή. Στη διαδικασία αυτή πρέπει να συµµετέχουν όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη. Είναι σηµαντικό να αποφεύγεται µία
κατάσταση όπου οι προτάσεις της Επιτροπής εκφράζουν τις
επιθυµίες των οµάδων συµφερόντων µε την µεγαλύτερη επιρροή.
Η διαδικασία διαβούλευσης δεν θα λειτουργήσει εκτός και αν όλοι
οι φορείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Οι µικρές
επιχειρήσεις και οι οργανώσεις που τις εκπροσωπούν πρέπει να είναι
πιο δραστήριες και να συµµετέχουν ενεργότερα στις διεργασίες. Η
απλούστευση θα λειτουργήσει µόνο εάν ληφθούν υπόψη οι θέσεις
όσων επηρεάζονται από αυτήν.
4.1.1.
Για να εξασφαλισθεί η συνθεώρηση των απόψεων όλων
των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό να µην αποκλεισθούν εκ των προτέρων από τις
διαβουλεύσεις της Επιτροπής συγκεκριµένες οργανώσεις και, κατά
συνέπεια, τα άτοµα που αυτές εκπροσωπούν. Με άλλα λόγια, οι
διαβουλεύσεις δεν θα πρέπει να περιορίζονται µόνο στις οργανώσεις µε ευρωπαϊκή διάρθρωση· διαφορετικά, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών δεν θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν σε
περίπτωση που δεν υπάρχει µια οργάνωση του τοµέα τους σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ή εάν δεν ανήκουν σε µια παρόµοια οργάνωση.
Αντίθετα, η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει µεγαλύτερη δηµοσιότητα
στις νοµοθετικές προτάσεις της και να ενθαρρύνει ενεργά τις
απόψεις όλων άµεσα ενδιαφερόµενων φορέων (τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και πανευρωπαϊκών). Όλα τα άτοµα, οι οργανώσεις ή οι επιχειρήσεις που µπορεί να επηρεαστούν από τις
νοµοθετικές προτάσεις έχουν νόµιµο δικαίωµα συµµετοχής στη
διαδικασία διαβουλεύσεων καθώς και δικαίωµα να εκφέρουν
γνώµη.
4.1.1.1.
Η ΕΟΚΕ έχει ήδη συστήσει (3) τη διεύρυνση της
διαδικασίας διαβούλευσης µε την πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, ώστε η διαβούλευση
να αποτελεί στην ουσία δικαίωµα επιλογής των ενδιαφερόµενων.
Τάσσεται υπέρ της πλήρους χρήσης του ∆ιαδικτύου για την
εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης προς το σκοπό αυτό.
4.1.1.2.
για (2):

Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τις ανησυχίες της Επιτροπής

—

την εξασφάλιση της ποιότητας και, ειδικότερα, του δίκαιου
χαρακτήρα των διαβουλεύσεων µε αποτέλεσµα την υποβολή
σηµαντικών πολιτικών προτάσεων·

—

την συστηµατικοποίηση και τον εξορθολογισµό του ευρέως
φάσµατος πρακτικών διαβούλευσης

—

την κατοχύρωση του εφικτού και αποτελεσµατικού
χαρακτήρα της διαδικασίας·

(3 ) EE C 125 της 27.5.2002.
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—

την εξασφάλιση της διαφάνειας των διαβουλεύσεων από την
πλευρά των διαβουλευόµενων φορέων ή ατόµων·

—

την επίδειξη υπευθυνότητας µε τη δηµοσιοποίηση, στο µέτρο
του δυνατού, των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων και
των διδαγµάτων που αντλούνται από αυτές.

4.2.
Η ΕΟΚΕ παραδέχεται ότι η διαδικασία ευρύτερων διαβουλεύσεων ενδέχεται να επιµηκύνει το διάστηµα που µεσολαβεί
µεταξύ της υποβολής µιας νοµοθετικής πρότασης και της τελικής
θέσπισής της, αλλά κρίνει ότι ο χρόνος που διατίθεται για εκ των
υστέρων διαβουλεύσεις δεν είναι ανώφελος επειδή οδηγεί σε
µεγαλύτερο βαθµό συναίνεσης και ευρύτερη αποδοχή των νοµοθετικών προτάσεων.
4.3.
Στο νέο σύστηµα φαίνεται να υπονοείται ότι η ΕΟΚΕ θα
συµµετέχει στις διαβουλεύσεις επί της ουσίας των αξιολογήσεων
των επιπτώσεων της βασικής πολιτικής, αλλά η ΕΟΚΕ προτείνει να
αναγνωριστεί αυτό µε σαφή τρόπο.
4.4.
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την πεποίθησή της ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων θα πρέπει να γίνεται για όλες τις νοµοθετικές
προτάσεις, αλλά, όπως έχει ήδη επισηµάνει ( 1), οι αξιολογήσεις
των επιπτώσεων εκ µέρους της Επιτροπής αναιρούνται συχνά από
τις τροποποιήσεις των νοµοθετικών προτάσεων που επιφέρουν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. ∆εν οφείλει να
βελτιωθεί η ποιότητα των αξιολογήσεων των επιπτώσεων εκ µέρους
της Επιτροπής και να απαιτηθεί η γενική εφαρµογή τους, εάν οι
αξιολογήσεις εξουδετερώνονται από τις µετέπειτα τροποποιήσεις
στο κείµενο. Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό, τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συµβούλιο, όταν µια προτεινόµενη τροποποίηση
θα επιφέρει αλλαγές που δεν καλύπτονται από την αξιολόγηση
επιπτώσεων, να βασίζεται η τροποποίηση σε µια αξιολόγηση των
επιπτώσεων, οι δε αξιολογήσεις αυτές να υπόκεινται τουλάχιστον
στις ίδιες προδιαγραφές µε εκείνες που ισχύουν για την Επιτροπή.
4.4.1.
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τη θέση της ότι χρειάζεται ένας
ανεξάρτητος, διοργανικός φορέας που να παρακολουθεί τις
διαδικασίες αξιολόγησης των επιπτώσεων. Κρίνει επίσης ότι η εν
λόγω διαδικασία πρέπει να βασίζεται σε ένα σύστηµα ανάλυσης
του κανονιστικού αντίκτυπου (ΑΚΑ).
4.4.2.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη σύσταση του Συµβουλίου να
δηµοσιεύονται οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων. Επιδοκιµάζει
επίσης την πρόθεση της Επιτροπής ( 1) να διεξάγονται οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή στρατηγική για
την αειφόρο ανάπτυξη.
4.5.
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει σαφώς την απόφαση της Επιτροπής (2) να προστίθεται, όπου ενδείκνυται, µια ρήτρα επανεξέτασης
ή ακόµη µια ρήτρα αναθεώρησης, στις νοµοθετικές της προτάσεις.

( 1) COM(2002) 275 τελικό.
( 2) COM(2002) 278 τελικό.
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Υποστηρίζει το µέληµα της Επιτροπής να διατηρηθεί η νοµική
ασφάλεια των φορέων κατά την εφαρµογή της διαδικασίας αυτής.

4.6.
Εκτός από την ευρεία διαβούλευση στο στάδιο της
διαµόρφωσης της νοµοθεσίας, υπάρχει καίρια ανάγκη συστηµατικής και επίσηµης διαδικασίας εκ των υστέρων διαβούλευσης. Οι
µικρές επιχειρήσεις, ειδικότερα, δεν έχουν δυνατότητα συµµετοχής
στις εκ των προτέρων διαβουλεύσεις, διότι οι περισσότερες από
αυτές είναι απασχοληµένες µε τα καθηµερινά τους προβλήµατα
για να έχουν γνώση της επικείµενης νοµοθεσίας, αλλά εκφράζουν
τις απόψεις τους για τις επιπτώσεις της νοµοθεσίας όταν αυτή έχει
τεθεί σε εφαρµογή· το ίδιο ισχύει και για τους µικρότερους και
λιγότερο οργανωµένους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή
η εκ των υστέρων έκφραση των απόψεών τους θα πρέπει να
χρησιµοποιείται για την τελειοποίηση και τη βελτίωση της διαδικασίας ενόψει των επόµενων αξιολογήσεων των επιπτώσεων.

4.7.
Το έτος αυτό συµπληρώνονται δέκα χρόνια από την
καθιέρωση της ενιαίας αγοράς και η απλούστευση βρισκόταν στην
ευρωπαϊκή ηµερήσια διάταξη καθ' όλο το διάστηµα αυτό, αλλά
υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις πρακτικής προόδου. Αυτό ισχύει
κυρίως για το κοινοτικό κεκτηµένο, το οποίο επί του παρόντος
ανέρχεται σε 85 000 σελίδες. Το µεγαλύτερο τµήµα του είναι
τόσο δυσνόητο που προκαλεί σύγχυση σε πολλούς και συντελεί
σε µεγάλο βαθµό στην αίσθηση απογοήτευσης ως προς την ιδέα
της «Ευρώπης». Η διαδικασία κωδικοποίησης θα µπορούσε να
µειώσει τον αριθµό των σελίδων αυτών σε 22 000, δηλαδή κατά
75 % περίπου.

4.7.1.
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το έργο αυτό δεν ξεκίνησε
στα πρώτα στάδια της διαδικασίας διεύρυνσης, προκειµένου να
µειωθεί ο φόρτος που επιβάλλεται στις υποψήφιες χώρες για την
τήρηση της υποχρέωσης υιοθέτησης του κεκτηµένου. Η Επιτροπή
οφείλει επειγόντως να εγκαινιάσει ένα συντονισµένο πρόγραµµα
κωδικοποίησης. Όπως ο δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κ. Patrick Cox (3), «∆ηµιουργήσαµε µια νοµοθετική
ζούγκλα ....... η νοµοθεσία δεν έχει κωδικοποιηθεί για κανέναν
τοµέα πολιτικής». Παρά τις καλές προθέσεις της Επιτροπής,
επικρατεί η εντύπωση ότι είναι πολύ απασχοληµένη να αυξάνει το
κεκτηµένο και δεν έχει χρόνο για την κωδικοποίηση ή την
απλούστευση του.

4.8.
Στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς είναι προτιµότερο να
γίνεται ευρύτερη χρήση των κανονισµών αντί οδηγιών, διότι οι
πρώτες είναι δεσµευτικές, δεν επιδέχονται αλλαγές κατά τη
διαδικασία ενσωµάτωσής τους στο εθνικό δίκαιο και, συνεπώς,
δεν προκαλούν στρεβλώσεις στο ενδοκοινοτικό εµπόριο, όπως
συµβαίνει µε τις οδηγίες. Η ΕΟΚΕ γνωρίζει ότι είναι συχνά δύσκολο

(3 ) Απευθυνόµενος στην ολοµέλεια της ΕΟΚΕ στις 19 Σεπτεµβρίου
2002.
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και χρονοβόρο έργο η επίτευξη συµφωνίας στο Συµβούλιο για
τους κανονισµούς, λόγω της δεσµευτικής τους φύσης, αλλά κρίνει
ότι µέτρο της επιτυχίας δεν είναι η ταχύτητα υιοθέτησης της
νοµοθεσίας, αλλά οι πρακτικές επιπτώσεις της στην οικονοµία. Η
ΕΟΚΕ ελπίζει ότι η Συνέλευση του Λάκεν για το µέλλον της
Ευρώπης θα αντιµετωπίσει το θέµα αυτό.

4.9.
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι πρόκειται να
εφαρµοστεί ( 1) ένα «κυλιόµενο πρόγραµµα» επανεξέτασης της
απλούστευσης και της µείωσης του όγκου του κοινοτικού κεκτηµένου και καλεί το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα
κράτη µέλη να συνεργαστούν πλήρως στο πρόγραµµα αυτό
προκειµένου να προκύψουν ουσιαστικά αποτελέσµατα το συντοµότερο δυνατό.

4.10.
Για να είναι αποτελεσµατικό, το πρόγραµµα αυτό θα
απαιτήσει την ενεργό συνεργασία του Συµβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών µελών για την επεξεργασία της
τροποποιούσας νοµοθεσίας µε έγκαιρο και ακριβή τρόπο. Όπως
δείχνει ο τελευταίος πίνακας επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς (1),
οι επιδόσεις των κρατών µελών στον τοµέα αυτό δεν δείχνουν
ότι υπάρχουν ευοίωνες προοπτικές για να πειστούν ώστε να
συνεργαστούν αποτελεσµατικά σε µία διαδικασία απλούστευσης
και µεταρρύθµισης του κανονιστικού πλαισίου· εάν οι επιδόσεις
τους δεν βελτιωθούν, οι προσπάθειες για µείωση του όγκου
του κοινοτικού κεκτηµένου µε µια διαδικασία κωδικοποίησης ή
αναµόρφωσης της νοµοθεσίας πιθανόν να επιδεινώσουν παρά να
βελτιώσουν την κατάσταση.

4.11.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί παράλογο να είναι, κατά µέσο όρο, οχτώ
χρόνια το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της θέσπισης µιας
νοµοθετικής πρότασης από την Επιτροπή και της τελικής ενσωµάτωσής της στο δίκαιο των κρατών µελών ( 2). Συνεπώς, συµφωνεί
µε την Επιτροπή ότι είναι επιθυµητή η επίσπευση της νοµοθετικής
διαδικασίας.

4.12.
Σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις, η ΕΟΚΕ είχε τονίσει
συστηµατικά την ανάγκη να έχουν πρόσβαση στη νοµοθεσία αυτοί
αυτή αφορά. Συνεπώς, εκφράζει την ικανοποίησή της για το
γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να βελτιώσει τη δυνατότητα
πρόσβασης και τη διαφάνεια της κοινοτικής νοµοθεσίας, είτε στο
στάδιο της προετοιµασίας ή µετά την υιοθέτησή της, επεκτείνοντας
την πρόσβαση του κοινού στο ΕUR-Lex ( 3) και διερευνώντας άλλες
εναλλακτικές λύσεις, όπως τα φόρουµ του ∆ιαδικτύου.

( 1) Συµβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» της 30.9.2002 και COM(2002)
715 τελικό.
( 2) Παρουσίαση της Επιτροπής στο Παρατηρητήριο της Ενιαίας Αγοράς
της ΕΟΚΕ, 18 ∆εκεµβρίου 2002.
( 3) http:/www.Europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
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5. Συζήτηση στο Συµβούλιο των Υπουργών
5.1.
Οι προτάσεις της Επιτροπής, όπως σκιαγραφούνται στα
τέσσερα έγγραφα των ανακοινώσεων, εξετάστηκαν τώρα από το
Συµβούλιο των Υπουργών που είναι αρµόδιοι για την ανταγωνιστικότητα (4). Σε µια συζήτηση και ένα ψήφισµα για την απλούστευση
της νοµοθεσίας το Συµβούλιο επιδοκίµασε το σχέδιο δράσης, τις
προτάσεις για συστηµατική διαβούλευση των ενδιαφερόµενων
µερών και την χρήση, από το 2003, της αξιολόγησης των
επιπτώσεων σε όλες τις ουσιαστικές νοµοθετικές προτάσεις. Το
Συµβούλιο συνιστά τη δηµοσιοποίηση των εν λόγω αξιολογήσεων
των επιπτώσεων.
5.2.
Το Συµβούλιο υπεστήριξε επίσης την έκκληση προς τα
κράτη µέλη να συµβάλουν πλήρως στη διαδικασία αυτή.
5.3.
Σηµαντικό είναι επίσης ότι τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου δεν είναι επαρκώς σαφή όσον αφορά τις δράσεις και τις
δεσµεύσεις που αυτό αναλαµβάνει. Σε µια πιο γενική δήλωσή του,
το Συµβούλιο αναφέρει την πρόθεσή του να δώσει «νέα ώθηση»
και ζητεί από την Επιτροπή Μόνιµων Αντιπροσώπων να «εξετάσει
τη σύσταση οµάδας εργασίας για βελτιωµένη νοµοθεσία» (µεταξύ
άλλων).
5.4.
Είναι κατανοητό να µην επιθυµεί το Συµβούλιο να σχολιάσει ή να λάβει αποφάσεις σχετικά µε τις τρέχουσες σχέσεις
λήψης αποφάσεων µεταξύ Συµβουλίου και Επιτροπής, πριν να
διατυπωθούν σαφέστερα συµπεράσµατα από τη Συνέλευση για το
µέλλον της Ευρώπης και την επόµενη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη.
5.5.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ τονίζει εκ νέου ότι τάσσεται υπέρ µιας
πιο απλουστευµένης εκτελεστικής δοµής λήψης αποφάσεων στα
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και, ειδικότερα, της βελτιωµένης
οργάνωσης της Επιτροπής και ενός υψηλού βαθµού εσωτερικής
παρακολούθησης. Το προτεινόµενο σχέδιο δράσης παρουσιάζει τις
πιθανές διοικητικές αλλαγές που χρειάζονται στήριξη.
5.6.
Η συζήτηση για την απλούστευση των µέσων διακυβέρνησης και τη βελτίωση της νοµοθεσίας σηµείωσε σηµαντική πρόοδο
κατά το περασµένο έτος. Η τάση αυτή πρέπει να συνεχιστεί
κατά την προετοιµασία και τη διεξαγωγή της ∆ιακυβερνητικής
∆ιάσκεψης το 2004.

6. Η ανάγκη εταιρικών σχέσεων
6.1.
Ένας από τους λόγους για τους οποίους µέχρι σήµερα
σηµειώθηκε τόσο µικρή πρόοδος είναι το γεγονός ότι δεν κατέστη
δυνατόν να συναφθούν εταιρικές σχέσεις. Εκείνο που χρειάζεται
δεν είναι µόνο εταιρικές σχέσεις στο επίπεδο του Συµβουλίου,
όπου είναι δύσκολο να συναφθούν, αλλά και µε άλλα όργανα.
Χρειάζεται περαιτέρω συµφωνία σε διοικητικό επίπεδο εντός και
µεταξύ των οργάνων και των κρατών µελών για την εφαρµογή των
αρχών της απλούστευσης.
(4 ) Ανακοίνωση Τύπου για τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της
30ής Σεπτεµβρίου 2002.
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6.1.1.
Πρέπει να αναγνωρισθεί ότι όλοι δεν έχουν τους ίδιους
στόχους, αυτό όµως δεν θα πρέπει να εµποδίζει τη δηµιουργία
κλίµατος εµπιστοσύνης, συνεργασίας και αµοιβαίας αποδοχής
µεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Το πνεύµα αυτό πρέπει να
θεσµοποιηθεί και να ενσωµατωθεί σε συµφωνίες εταιρικής σχέσης.
Οι διάφοροι φορείς πρέπει να αναλαµβάνουν δεσµεύσεις διαβούλευσης και αµοιβαίας επικοινωνίας.
6.2.
Για να υπάρξει µια θετική συµβολή στην εφαρµογή
της διαδικασίας απλούστευσης και βελτίωσης του νοµοθετικού
πλαισίου, στόχοι που είχαν στο παρελθόν διαταραχθεί πολύ
συχνά από ένα συνδυασµό αδιαφορίας και ιδίου συµφέροντος, οι
συµφωνίες αυτές πρέπει να προϋποθέτουν την αποδοχή
δεσµεύσεων από όλα τα υπογράφοντα µέρη για την ανάληψη
δραστήριων και ταχέων προσπαθειών προς επίτευξη των συµφωνηθέντων στόχων. Είναι αναγκαίο να εδραιωθεί ένα πνεύµα διαλόγου και συµµετοχής.

7.

Συµπεράσµατα

7.1.
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει τόσο τη σοβαρότητα των
θεµάτων που έχουν σχέση µε την απλούστευση, την καλύτερη
νοµοθεσία και τη βελτιωµένη διακυβέρνηση, όσο και τη σηµασία
που έχει η εξεύρεση αποτελεσµατικής λύσεως στο εγγύς µέλλον
για τα προβλήµατα που έχουν εντοπιστεί στον τοµέα αυτό.
Επαναλαµβάνει ότι δεν θεωρεί ότι αυτό είναι κυρίως θέµα
απορύθµισης. Η επιλογή δεν είναι µόνο µεταξύ ρύθµισης και
αυτορρύθµισης, αλλά και µεταξύ καλής και εναρµονισµένης
νοµοθεσίας, αφενός, και χαµηλής ποιότητας και κατακερµατισµένης νοµοθεσίας, αφετέρου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό
επίπεδο.
7.1.1.
Το ζήτηµα δεν είναι µόνο να απλουστευθεί η νοµοθεσία
αλλά και να διασφαλισθεί η νοµοθετική αποτελεσµατικότητα και η
νοµική ασφάλεια. Η απλούστευση επείγει µεν, αλλά για να
είναι αποτελεσµατική πρέπει να αποτελεί µια συνεχή και µόνιµη
διαδικασία, το δε «κλειδί» της επιτυχίας της είναι η διαφάνεια. Είναι
απαραίτητο να συµµετέχουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σθεναρά
τις προτάσεις της Επιτροπής για ευρύτερες διαβουλεύσεις· αυτό
δεν θα πρέπει να αποκλείει τις εκ των υστέρων διαβουλεύσεις
και την διάθεση να χρησιµοποιείται η ανατροφοδότηση αυτή
προκειµένου να βελτιωθεί η διαδικασία προετοιµασίας των µελλοντικών περιοδικών εκτιµήσεων των επιπτώσεων.
7.1.2.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ευρέως τις προτάσεις που περιέχονται στα έγγραφα της Επιτροπής και, ειδικότερα, επιδοκιµάζει
την επέκταση τακτικών των αξιολογήσεων των επιπτώσεων στο
ετήσιο πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής.
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7.2.
Η κωδικοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου, που µπορεί
να οδηγήσει σε εντυπωσιακή µείωση του όγκου του και ανάλογη
βελτίωση της σαφήνειας, της προσβασιµότητας και της αποτελεσµατικότητάς του, είναι µια διαδικασία που θα έπρεπε να
είχε αρχίσει από καιρό. Θα πρέπει να αρχίσει χωρίς περαιτέρω
καθυστέρηση και να συνεχιστεί µε αποφασιστικότητα και επιµονή.
7.3.
Η επιτυχία της πρωτοβουλίας για την απλούστευση της
νοµοθεσίας θα εξαρτηθεί, µεταξύ άλλων, από τη διαµόρφωση και
την εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής συµφωνίας εταιρικής σχέσης
µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων µερών στη νοµοθετική διαδικασία, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο καθώς και από
την αποφασιστικότητα να καταβληθούν οι καλύτερες δυνατές
προσπάθειες για την επίτευξη των καθορισθέντων στόχων.
7.4.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων
θα πρέπει να βασίζονται σε ένα επίσηµο Σύστηµα Ανάλυσης του
Κανονιστικού Αντίκτυπου. Η κατάρτισή τους θα πρέπει να είναι
υποχρεωτική για όλα τα όργανα που ασκούν γνωµοδοτικές
αρµοδιότητες, είτε αυτές σχετίζονται µε την κατάρτιση είτε µε την
τροποποίηση της νοµοθεσίας, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και
σε επίπεδο κρατών µελών. Εάν τροποποιήσεις των νοµοθετικών
σχεδίων ακυρώνουν τις αρχικές εκτιµήσεις του αντίτυπου, οι εν
λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τροποποιηµένη εκτίµηση αντίκτυπου.
7.5.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί το ψήφισµα της Επιτροπής (1) να
ληφθούν µέτρα ώστε οι αρχές της υπευθυνότητας, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της νοµικής ασφάλειας να συµβάλουν
στη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου. Η διακυβέρνηση που δεν
βασίζεται στις αρχές αυτές δεν µπορεί να είναι πραγµατικά
δηµοκρατική. Η ΕΟΚΕ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο να αναλάβουν σταθερή δέσµευση προς την ίδια
κατεύθυνση. Όπως αναφέρει η Επιτροπή (1), η βελτίωση της
νοµοθετικής διαδικασίας αποτελεί ουσιαστική δεοντολογική απαίτηση.
7.6.
Στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβόνας το Μάρτιο του
2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο να καταστεί, εντός
δεκαετίας, η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης
στον κόσµο, ικανή να υποστηρίξει την οικονοµική ανάπτυξη µε
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και ευρύτερη κοινωνική συνοχή. Η βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου και η εξάλειψη
των στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά που προκαλούνται από τις
διαφορές των νοµοθετικών καθεστώτων, έχουν ζωτική σηµασία για
την υλοποίηση της φιλοδοξίας αυτής.
7.7.
Σε τελική ανάλυση, η επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής
θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη της απαιτούµενης πολιτικής βούλησης για την υλοποίησή της. Εκφράζεται η ελπίδα ότι υπάρχει η
πολιτική αυτή βούληση.
(1 ) COM(2002) 275 τελικό.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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C 133/13

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε περιορισµούς κυκλοφορίας στην
αγορά και χρήσης εννεϋλοφαινόλης, αιθοξυλιωµένης εννεϋλοφαινόλης και κονίας (εικοστή έκτη
τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου)»
(COM(2002) 459 τελικό — 2002/0206 (COD))
(2003/C 133/03)
Στις 13 Σεπτεµβρίου 2002 και σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών
εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 5 Μαρτίου 2003, µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Nollet.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 83 ψήφους υπέρ και 3 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Η ΕΟΚΕ µελέτησε το κύριο περιεχόµενο του εγγράφου
της Επιτροπής και των παραρτηµάτων του και επισηµαίνει, ιδιαίτερα, την ανάλυση του αντίκτυπου που πραγµατοποιήθηκε.
1.2.
Η ΕΟΚΕ προέβη σε αναζήτηση στοιχείων σε τράπεζες
δεδοµένων σχετικά µε την τοξικότητα της εννεϋλοφαινόλης, της
αιθοξυλιωµένης εννεϋλοφαινόλης και της κονίας, καθώς και
των διαφόρων χρήσεών τους για την παρασκευή πολυάριθµων
προϊόντων.
1.3.
Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε περιορισµούς κυκλοφορίας στην
αγορά και χρήσης εννεϋλοφαινόλης, αιθοξυλιωµένης εννεϋλοφαινόλης και κονίας (εικοστή έκτη τροποποίηση της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου) συντάχθηκε υπό την επικεφαλίδα
«Επικίνδυνες ουσίες: εννεϋλοφαινόλη και κονία».
1.4.
Η ΕΟΚΕ έκρινε σκόπιµο, προς όφελος της σαφήνειας της
γνωµοδότησης, να εξετάσει τις δύο υποθέσεις ξεχωριστά, δηλαδή,
αφενός, την εννεϋλοφαινόλη και, αφετέρου, την κονία από την
οπτική γωνία της περιεκτικότητάς τους σε χρώµιο, καθώς και των
συνεπειών του για την υγεία και τις αλλεργικές αντιδράσεις που
προκαλεί υπό ορισµένες συνθήκες.
1.5.
Πραγµατοποιήθηκε διαβούλευση µε τις εργοδοτικές και
συνδικαλιστικές οµοσπονδίες του χηµικού και του κατασκευαστικού τοµέα, καθώς και του τοµέα της τσιµεντοβιοµηχανίας.

2.

2.1.

Η εννεϋλοφαινόλη και οι αιθοξυλιωµένες εννεϋλοφαινόλες
Εισαγωγή

2.1.1.
Η εννεϋλοφαινόλη (ΝΡ) χρησιµοποιείται κυρίως ως
ενδιάµεσος παράγοντας για την παρασκευή αιθοξυλιωµένων εννεϋλοφαινόλης (ΝΡΕ) και ρητινών. Η εννεϋλοφαινόλη χρησιµοποιείται

ακόµη ως ενδιάµεσος παράγοντας για την παρασκευή µίας
πλαστικής πρόσθετης ουσίας (ΤΝΡΡ), η οποία, µε τη σειρά της
χρησιµοποιείται ως σταθεροποιητικός παράγων για ορισµένα
πολυµερή, όπως είναι το πολυαιθυλένιο και το PVC. Η εννεϋλοφαινόλη δεν χρησιµοποιείται ποτέ ως έχει στις τυποποιήσεις και τις
εφαρµογές για τον καταναλωτή.
2.1.2.
Οι αιθοξυλεστέρες εννεϋλοφαινόλης (ΝΡΕ) συνιστούν
µία κατηγορία χηµικών προϊόντων, τα οποία χρησιµοποιούνται
συχνά ως «απορρυπαντικά» και προϊόντα συντήρησης στο πλαίσιο
πολυάριθµων βιοµηχανικών διαδικασιών. Χρησιµοποιούνται,
επίσης, στην παρασκευή χαρτοπολτού, φυσικών και συνθετικών
υφαντικών ινών και δέρµατος. Χρησιµοποιούνται ακόµη ως πρόσθετες χηµικές ουσίες (γαλακτωµατοποιητές) χρωµάτων λατέξ
και ορισµένων εντοµοκτόνων. Στην Ευρώπη, οι αιθοξυλεστέρες
εννεϋλοφαινόλης χρησιµοποιούνται από πολλά χρόνια στα κυκλοφορούντα προϊόντα οικιακής χρήσης και ατοµικής φροντίδας,
όπως είναι τα υγρά απορρυπαντικά για το πλύσιµο, τα προϊόντα
γενικού καθαρισµού, τα σαπούνια και τα σαµπουάν.
2.1.3.
Το µεγαλύτερο µέρος των ΝΡΕ απορρίπτεται στο δίκτυο
αποχέτευσης όπου αποσυντίθεναι σε εννεϋλοφαινόλη, ένα εξαιρετικά τοξικό υποπροϊόν.
2.1.4.
Είναι δυνατόν να συµβουλευθεί κανείς µία ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα µελέτη για την εννεϋλοφαινόλη και τα αιθοξυλικά
παράγωγά της (DEN) στην ιστοθέση ενός ιδρύµατος ερευνών του
Καναδά
(http://www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/pesip/final/
npe.cfm) — Περιβάλλον Καναδά.
2.1.5.
Τέθηκαν ορισµένα ερωτήµατα στους οικονοµικούς, κοινωνικούς και επιστηµονικούς κύκλους για τη δυνατότητα πλήρους
ή µερικής απόσυρσης της εννεϋλοφαινόλης από την αγορά.
Απάντησαν ότι η εννεϋλοφαινόλη χρησιµοποιείται ως αντιοξειδωτικός παράγοντας για ορισµένα παρασκευάσµατα πολυµερών, όπως
είναι το πολυστυρένιο και τα PVC, ενώ χρησιµοποιείται, επίσης και
κυρίως, στους αιθοξυλεστέρες εννεϋλοφαινόλης, η χρήση των
οποίων είναι πολλαπλή. Οι τελευταίοι δεν είναι τοξικοί οι ίδιοι,
αλλά στη συνέχεια καταλήγουν στους υπονόµους όπου αποσυντίθενται ελευθερώνοντας εννεϋλοφαινόλη η οποία καθίσταται ρύπος
για το περιβάλλον.
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2.1.6.
Οι αιθοξυλεστέρες εννεϋλοφαινόλης µπορούν να αντικατασταθούν από αιθοξυλεστέρες αλκοόλης (µη ιονιζόµενες τασιενεργές ουσίες) ή σουλφονικές ουσίες γραµµικού αλκυλοβενζολίου,
σουλφονικές ουσίες αλκυλίου, αλκοόλες αιθαλεθέρων (ανιονικές
τασιενεργές ουσίες) ή µπεταϊνες (επαµφοτερίζουσες τασιενεργές
ουσίες). Οι εν λόγω τασιενεργές ουσίες είναι δυσκολότερο να
συντεθούν και κυρίως να αποκτηθούν σε εξαιρετικά καθαρή
κατάσταση (υψηλό κόστος). Για να αποκτηθούν οι ίδιες µε τους
αιθοξυλεστέρες εννεϋλοφαινόλης ιδιότητες, η βιοµηχανία οφείλει,
σε ορισµένες περιπτώσεις να προσφεύγει σε πολλές τασιενεργές
ουσίες, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το κόστος παραγωγής.
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο τύπου της CEFIC
(Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Χηµικής Βιοµηχανίας), υπάρχουν υποκατάστατα, αλλά όχι για όλες τις διαδικασίες.
2.2.
2.2.1.
δράση.

Οι κίνδυνοι για την υγεία
Στο δέρµα η εννεϋλοφαινόλη έχει έντονη διαβρωτική

2.2.2.
Η ΕΟΚΕ ζήτησε από τους εκπροσώπους της Επιτροπής,
εάν είναι δυνατόν, να της διαθέσουν στατιστικά στοιχεία για την
Ευρώπη στον τοµέα των προληπτικών δράσεων στα κράτη µέλη
και, ενδεχοµένως, σχετικά µε τις αιτήσεις αποκατάστασης και
αποζηµίωσης των επαγγελµατικών ασθενειών. ∆εν περιήλθαν στην
κατοχή της ΕΟΚΕ οι πληροφορίες τις οποίες ζήτησε και οι οποίες
δεν διατίθενται από το Εurostat. Για παράδειγµα στο Βέλγιο, η
εννεϋλοφαινόλη περιλαµβάνεται στον κατάλογο των επαγγελµατικών ασθενειών υπό την επικεφαλίδα 1.123.01 «Φαινόλες ή
οµόλογες ουσίες». Ειδικότερα για την εννεϋλοφαινόλη, δεν γνωρίζουµε εάν κατατέθηκαν αιτήσεις για αποκατάσταση. Για την
επικεφαλίδα «Φαινόλες και οµόλογες ουσίες», στο Βέλγιο αναφέρθηκαν 4 υποθέσεις για τα έτη 1999, 2000 και 2001, καθώς και
3 αιτήσεις αναθεώρησης.
2.3.

Η γνώµη της χηµικής βιοµηχανίας (CEFIC)

2.3.1.
Η εργοδοτική οµοσπονδία του χηµικού τοµέα έχει την
άποψη ότι το σχέδιο γνωµοδότησης είναι αποτέλεσµα ανάλυσης
και αξιολόγησης των κινδύνων στο πλαίσιο της ρύθµισης
793/93/ΕΚ. Οι παρασκευαστές ΝΡ/ΝΡΕ γνωστοποίησαν τη θέση
τους στην ιστοθέση του ∆ιαδικτύου http://www.cefic.org/cepade.
2.3.2.
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις εκτιµούν ότι η εν λόγω
οδηγία δεν τους προκαλεί προβλήµατα.
2.3.3.
Το CEPAD (Ευρωπαϊκό συµβούλιο για τις αλκυλικές
φαινόλες και τα παράγωγά τους) γνωστοποίησε την άποψή του.
2.4.

Η γνώµη της ΕΟΚΕ για την εννεϋλοφαινόλη και την
αιθοξυλιωµένη εννεϋλοφαινόλη

2.4.1.
Η ΕΟΚΕ, συµφωνώντας µε την ανάγκη για την Επιτροπή
να συνδυάσει τις οικονοµικές και κοινωνικές απαιτήσεις µε την
προστασία της υγείας των εργαζοµένων, στο πλαίσιο µίας πολιτικής
για την πρόληψη και, ενδεχοµένως, την αποκατάσταση των
επαγγελµατικών ασθενειών, µεριµνώντας παράλληλα για το περιβάλλον, είναι της άποψης ότι οι προτάσεις οδηγιών του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ανταποκρίνονται στις ανησυχίες της.
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3. Το χρώµιο ΙV (η κονία)

3.1. Εισαγωγή
3.1.1.
Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου και επιστηµονικές µελέτες κατέδειξαν ότι τα
παρασκευάσµατα κονίας που περιέχουν χρώµιο VI µπορούν να
προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις υπό ορισµένες συνθήκες, εάν
υπάρξει άµεση και παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα. Η CSTEE
(Επιστηµονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα
και το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) επιβεβαιώνει τις
επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία του χρωµίου VI που περιλαµβάνεται στην κονία.
3.1.2.
Προκειµένου να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία, η
Επιτροπή, στην εξεταζόµενη πρόταση οδηγίας, πιστεύει ότι είναι
αναγκαία η επιβολή περιορισµών στη διάθεση στην αγορά και
στη χρήση κονίας και παρασκευασµάτων κονίας που περιέχουν
περισσότερα από 2 ppm χρωµίου VI. Οι χρήσεις θα πρέπει να
είναι περιορισµένες σε περίπτωση χειρωνακτικής δραστηριότητας
και κινδύνου επαφής µε το δέρµα.
3.1.3.
Το χρώµιο ή το διαλυτό χρωµικό χρησιµοποιούνται στα
κράµατα σιδηροχρωµίου, στην ηλεκτρονική επιχρωµίωση για το
αντιδιαβρωτικό επίχρισµα, στην παρασκευή (δι)χρωµικών για τις
χρωστικές ύλες, στα βυρσοδεψία, ως εντοµοκτόνα, στο επίπεδο
της συγκόλλησης µε κράµατα µε βάση το χρώµιο, στις πυρίµαχες
πλίνθους, ως διαβρωτικές ουσίες της βαφής, στη φωτοαντιγραφή
και στην επεξεργασία του ξύλου. Η κονία περιέχει εν γένει χρώµιο.
Περιλαµβάνεται στον κατάλογο των επαγγελµατικών ασθενειών
υπό τον κωδικό «ρινικός κόλπος».
3.1.4.
Είναι δυνατή η µείωση του εξασθενούς χρωµίου στην
κονία είτε µε τη χρήση πρώτων υλών µε µικρή περιεκτικότητα
χρωµίου (πράγµα όχι πάντοτε εύκολο, καθώς οι τσιµεντοβιοµηχανίες εξάγουν τις πρώτες ύλες από κοιτάσµατα πλησίον του
εργοστασίου) είτε µε την προσθήκη θειικού σιδήρου στο µίγµα για
τη µετατροπή του εξασθενούς χρωµίου σε τρισθενές χρώµιο (το
οποίο δεν είναι διαλυτό). Κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί ότι η
αποτελεσµατικότητα είναι χρονικά περιορισµένη, δεδοµένου ότι ο
θειικός σίδηρος δεν είναι σταθερό προϊόν.
3.1.5.
Στους συγκολλητές, είναι δυνατή η µετατροπή του
εξασθενούς χρωµίου σε τρισθενές χρώµιο µε την προσθήκη
ψευδαργύρου στα κράµατα συγκόλλησης.

3.2. Οι κίνδυνοι για την υγεία
3.2.1.
Το χρώµιο VI είναι επικίνδυνα καρκινογόνο σε περίπτωση εισπνοής. Τα όργανα που προσβάλλονται είναι οι πνεύµονες
και ο πρόσθιος ρινικός κόλπος.
3.2.1.1.
Όσον αφορά την κονία, όταν υγρανθεί, το χρώµιο VI
προκαλεί, επίσης, ερεθισµούς στο δέρµα (εκζεµατοειδής δερµατίτιδα). Αυτό ισχύει και για το χρώµιο ΙΙΙ.
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3.2.2.
∆εν διατίθενται στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο (όπως
συµβαίνει και για την εννεϋλοφαινόλη). Ως αποτέλεσµα αυτής της
απουσίας στατιστικών στοιχείων, είναι πρακτικώς αδύνατο να
σχηµατισθεί ολοκληρωµένη εικόνα της κατάστασης στα διάφορα
κράτη µέλη, γεγονός που εµποδίζει την ανάπτυξη πραγµατικής
πολιτικής για την πρόληψη.

3.2.3.
Για παράδειγµα στο Βέλγιο, το εξασθενές χρώµιο
περιλαµβάνεται στον κατάλογο των επαγγελµατικών ασθενειών
υπό την επικεφαλίδα αριθ. 105 «Χρώµιο ή ενώσεις του».

3.2.3.1.
Υποβλήθηκαν 117 αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελµατικής νόσου για τα έτη 1999, 2000 και 2001, καθώς και
21 αιτήσεις αναθεώρησης.

3.2.4.
Ακόµη και κατά τη µηχανοποιηµένη χρήση κονίας,
κονιάµατος ή σκυροδέµατος, οι εργασίες τελειοποίησης πρέπει
συχνά να γίνονται µε τα χέρια (ενώσεις, εσωτερικές γωνίες,
κλιµακοστάσια...). Μελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στη Γερµανία
κατέδειξαν ότι ποσοστό περίπου 16 % των εργασιών µε τη χρήση
κονίας πρέπει να γίνονται µε τα χέρια.

ταξινόµηση, τη συσκευασία και τη σήµανση επικίνδυνων ουσιών
και παρασκευασµάτων, η συσκευασία της κονίας πρέπει να περιλαµβάνει ευανάγνωστες πληροφορίες αναφερόµενες στην ηµεροµηνία
της συσκευασίας, στις συνθήκες αποθήκευσης και στην περίοδο
αποθήκευσης κατά τη διάρκεια της οποίας η περιεκτικότητα σε
διαλυτό χρώµιο VI είναι χαµηλότερη από 0,0002 % του συνολικού
ξηρού βάρους της κονίας.
Η εν λόγω ενηµέρωση των καταναλωτών πρέπει να επιµένει στην
ανάγκη χρησιµοποίησης γαντιών κατά την άµεση χειρωνακτική
επαφή µε την κονία.
3.2.10.
Το CEMBUREAU (Ευρωπαϊκή τσιµεντοβιοµηχανία)
διέθεσε στην ΕΟΚΕ µεγάλη τεκµηρίωση και τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία.

3.3. Η γνώµη της ΕΟΚΕ για το χρώµιο ΙV και την κονία
3.3.1.
Βάσει των πληροφοριών που συνέλεξε, η ΕΟΚΕ τονίζει
τέσσερα σηµεία:
1)

την ανάγκη ο τοµέας της τσιµεντοβιοµηχανίας να µη θέσει
τη συζήτηση σε καθαρά οικονοµική βάση και να επιβεβαιώσει
τη βούλησή του για συνεργασία προκειµένου να εξευρεθεί
µία βιώσιµη λύση,

2)

υπήρξε επαρκής διαβούλευση εκ µέρους της Επιτροπής
µε τους χρήστες, δηλαδή τους τοµείς σκυροδέµατος και
κατασκευών,

3)

ότι η ανωτέρω παρατήρηση ισχύει για τις ευρωπαϊκές
κοινωνικές οργανώσεις σκυροδέµατος και κατασκευών,

4)

όπως διαπιστώνεται στο έγγραφο του CEMBUREAU, το ΕΚΤ
(Ευρωπαϊκό Κέντρο Τυποποίησης), µε πρωτοβουλία των
ευρωπαίων παρασκευαστών κονίας άρχισε να αναπτύσσει
κοινό πρότυπο για τον εντοπισµό του διαλυτού χρωµίου VI
στην κονία.

3.2.5.
Η µείωση αυτού του ποσοστού φαίνεται ελάχιστα
ρεαλιστική. Ακόµη και για αυτό το 16 %, η συγκέντρωση
χρωµίου VI και, κατά συνέπεια, οι πιθανότητες παρουσίασης
εκζέµατος πρέπει να περιορισθούν στο ελάχιστο.

3.2.6.
Συνεπώς, η πρόταση της Επιτροπής έχει ως στόχο να
τροποποιήσει την παράγραφο του παραρτήµατος 1 της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ ως εξής: «∆εν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά
ή να χρησιµοποιείται ως ουσία ή συνθετικό µέρος παρασκευασµάτων εάν περιέχει περισσότερο από 0,0002 % διαλυτού χρωµίου VI
επί του συνολικού ξηρού βάρους της κονίας στο πλαίσιο οποιασδήποτε δραστηριότητας ενέχει τον κίνδυνο επαφής µε το δέρµα».

3.2.7.
Εποµένως, πρέπει να επισηµανθεί, όπως το επιβεβαιώνουν και οι συµβολές του γαλλικού συνδικάτου τσιµεντοβιοµηχανίας, και ειδικότερα το CEMBUREAU (Ευρωπαϊκή τσιµεντοβιοµηχανία), ότι κανείς δεν αµφισβητεί ότι οι χρήστες που έρχονται σε
επαφή µε την κονία είναι δυνατόν να υποστούν παθήσεις του
δέρµατος για πολυάριθµους λόγους.

3.2.8.
Οι σκανδιναβικές χώρες, για παράδειγµα, διαθέτουν
µεγάλη πείρα σχετικά µε τη χρήση κονίας µε χαµηλή περιεκτικότητα διαλυτού χρωµίου. Οι εν λόγω χώρες έχουν θέσει περιορισµούς, ήδη από τη δεκαετία του 80, στη χρήση κονιών µε
περιεκτικότητα χρωµίου VI µεγαλύτερη από 2 pmm. Οι συνθήκες
εργασίας των χρηστών που χειρίζονται κονία έχουν έκτοτε βελτιωθεί σηµαντικά. Αυτό επέτρεψε, επίσης, να καταδειχθεί, αφενός, ότι
η προσθήκη θειικού σιδήρου δεν παρουσιάζει τεχνικές δυσχέρειες
και, αφετέρου, ότι δεν επηρεάζει την ποιότητα των κονιών.

3.2.9.
Κυρίως για τους µη επαγγελµατίες χρήστες, η ΕΟΚΕ
επισηµαίνει τη σηµασία της ενηµέρωσης. Με την επιφύλαξη
της εφαρµογής άλλων κοινοτικών διατάξεων όσον αφορά την
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3.3.2.
Η ΕΟΚΕ λαµβάνει υπόψη ότι το CEMBUREAU ανέθεσε
τη διεξαγωγή µίας επιδηµιολογικής αξιολόγησης των διαθέσιµων
δεδοµένων για τη δερµατίτιδα της κονίας από ανεξάρτητο
εµπειρογνώµονα (Εθνικό Ίδρυµα Εργασιακής Ιατρικής (ΝΙΟΗ),
Όσλο, Νορβηγία).
Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης θα διαβιβασθούν στην ΕΟΚΕ
τη στιγµή της προβλεπόµενης δηµοσίευσής τους, τον Απρίλιο του
2003.
3.3.3.
Η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιµο να λάβει γνώση των αποτελεσµάτων αυτής της µελέτης προκειµένου να λάβει οριστική θέση και
επιφυλάσσεται να επανέλθει σε αυτό το θέµα ενδεχοµένως σε νέα
γνωµοδότησή της
3.3.4.
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να ενηµερωθεί σχετικά µε ενδεχόµενη
τροποποίηση εκ µέρους της Επιτροπής.
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3.3.5.
Η ΕΟΚΕ προτίθεται, εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος, να ευνοήσει τη διαβούλευση µεταξύ των κοινωνικών παραγόντων των ενδιαφερόµενων τοµέων.
3.3.6.
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι το CEMBUREAU δήλωσε ότι
βρίσκεται σε επαφή µε την ΕRMCO (Ευρωπαϊκή Ένωση Σκυροδέµατος έτοιµου για χρήση), την BIBM (∆ιεθνές Γραφείο Κατεργασµένου Σκυροδέµατος) και την FETBB (Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία
Εργαζοµένων στον τοµέα της ξυλείας και της οικοδοµής), προκει-
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µένου να αναπτυχθεί µία ολοκληρωµένη προσέγγιση για τα θέµατα
υγεία των εργαζοµένων.
3.3.7.
Θα ήταν ιδιαίτερα επιθυµητή η σύναψη µίας σύµβασης
µεταξύ των µερών για τη διασφάλιση της υγείας των ατόµων που
έρχονται σε επαφή µε την κονία, ενώ αυτό θα αποτελούσε
σηµαντική συµβολή εκ µέρους των ενδιαφερόµενων κοινωνικών
εταίρων στην εν λόγω πρόταση και θα διευκόλυνε, κατά συνέπεια,
την υιοθέτησή της και την εφαρµογή της από τα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.

Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για:
—

την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
προσέγγιση των µέτρων στον τοµέα της ασφάλειας του εφοδιασµού µε προϊόντα πετρελαίου»,

—

την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα µέτρα
διασφάλισης του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο», και

—

την «Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την κατάργηση των οδηγιών 68/414/ΕΟΚ και
98/93/ΕΚ του Συµβουλίου περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων
αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη µέλη της ΕΟΚ, καθώς και της
οδηγίας 73/238/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί µέτρων προορισµένων να αµβλύνουν τις επιπτώσεις
των δυσχερειών εφοδιασµού µε πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου»
(COM(2002) 488 τελικό — 2002/0219 (COD) — 2002/0220 (COD) — 2002/0221 (CNS))
(2003/C 133/04)

Στις 15 Οκτωβρίου 2002, και σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το
Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τις
παραπάνω προτάσεις.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 13 Μαρτίου 2003, µε βάση
εισηγητική έκθεση του κ. Cambus.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την παρούσα γνωµοδότηση µε 96 ψήφους υπέρ και
3 αποχές.
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Περίληψη των προτάσεων της Επιτροπής

1.1.
Τα τρία κείµενα που υποβάλλονται στην ΕΟΚΕ για
γνωµοδότηση αποτελούν συνέχεια της Πράσινης Βίβλου «Προς
µία ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασµού» ( 1).
1.2.
Το κοινό υπόβαθρο είναι η διαπίστωση ότι, εντός της
προσεχούς εικοσαετίας, η εξάρτηση της ΕΕ σε πετρέλαιο ενδέχεται
να ανέλθει από το 70 % στο 90 % και η εξάρτηση σε φυσικό αέριο
από το 40 % στο 70 %. Επειδή η ενέργεια αποτελεί αναγκαία
πρώτη ύλη για την οικονοµία (παραγωγή και µεταφορές), καθώς
και παράγοντα ιδιωτικής άνεσης για τα πρόσωπα και δεδοµένου
ότι η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου προέρχεται, κατά
το µεγαλύτερο µέρος της, από ζώνες πολιτικά ασταθείς, η
ασφάλεια του εφοδιασµού µε τις δύο αυτές µορφές ενέργειας έχει
µεγάλη στρατηγική σηµασία για την ΕΕ.
1.3.
Η Ανακοίνωση εντοπίζει δύο ειδών κινδύνους σε σχέση µε
τον εφοδιασµό αυτόν: τη φυσική έλλειψη, προερχόµενη είτε από
τεχνικά προβλήµατα (απώλειες εγκαταστάσεων) είτε από πολιτικά
προβλήµατα (ηθεληµένη αναστολή του συνόλου ή µέρους των
προµηθειών), και την απότοµη αύξηση των τιµών σε επίπεδα που
θα αντιπροσωπεύουν µεγάλο βάρος για την ΕΕ, θα έχουν µεγάλο
κόστος σε απώλεια ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης (µια
αύξηση κατά 10 $/bl κοστίζει 0,5 % στην αύξηση του κοινοτικού
ΑΕγχΠ) και θα είναι αβάσταχτα για τα νοικοκυριά για τελικές
χρήσεις όπως η θέρµανση και το αυτοκίνητο.
1.4.
Για το πετρέλαιο, υπάρχουν ήδη δύο οδηγίες (2) που
ρυθµίζουν την ασφάλεια στο επίπεδο του κάθε κράτους µέλους,
επιβάλλοντας τη διατήρηση αποθεµάτων για 90 ηµερών κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου, τα οποία διακρίνονται σε τρεις
κατηγορίες: βενζίνες, ντήζελ (gas-oil) και µαζούτ (fuel-oils), µε
ειδική ρύθµιση των όρων για τα κράτη µέλη που είναι παραγωγοί
πετρελαίου.
1.4.1.
Τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να εφαρµόζουν τις
υποχρεώσεις αυτές µε τον τρόπο που κρίνουν κατάλληλο, µεταξύ
των δύο ακραίων καταστάσεων: διατήρηση των αποθεµάτων εκ
µέρους ιδιωτικών φορέων ή εκ µέρους ενός δηµόσιου οργανισµού.
1.4.2.
Η ολοκλήρωση της αγοράς της ενέργειας καθιστά
αναγκαίο ένα νέο στάδιο, προκειµένου να βελτιωθεί ο ανταγωνισµός στον κλάδο των διυλισµένων προϊόντων πετρελαίου, να
διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της αγοράς αυτής, να υπάρχει

( 1) COM(2000) 769 τελικό.
( 2) Οδηγία 68/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1968,
περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων
αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη µέλη
της ΕΟΚ, και Οδηγία 98/93/ΕΚ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1998, για την τροποποίηση της οδηγίας 68/414/ΕΟΚ περί
υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη µέλη της ΕΟΚ. Η
πρώτη οδηγία επέβαλε ελάχιστα επίπεδα αποθεµάτων 65 ηµερών, τα
οποία η δεύτερη οδηγία αύξησε σε ελάχιστα επίπεδα αποθεµάτων
90 ηµερών.
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µεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία στην αποθηκευτική ικανότητα αποθεµάτων ασφαλείας της Ένωσης, και, τέλος, να διασφαλιστεί η ενιαία και συνεκτική δράση των κρατών µελών σε
περίπτωση κρίσης στην αγορά του πετρελαίου.
1.4.3.
Οι προτάσεις που διατυπώνονται προς τον σκοπό αυτόν
είναι: η δηµιουργία ενός κεντρικού οργανισµού σε κάθε κράτος
µέλος για να διευκολύνεται η τήρηση των υποχρεώσεων αποθήκευσης εκ µέρους των νέων φορέων της αγοράς και εκείνων που δεν
διαθέτουν ίδιες εγκαταστάσεις, η δυνατότητα αποθήκευσης των
αποθεµάτων σε άλλο κράτος µέλος ώστε να µην δηµιουργούνται
µειονεκτήµατα για τους διεθνικούς φορείς, η αύξηση της υποχρέωσης αποθεµάτων από 90 σε 120 ηµερών κατανάλωση, το 1/3 των
οποίων θα εξασφαλίζεται από τον κεντρικό οργανισµό ώστε να
καταστεί πιο διαφανής η στρατηγική αυτή της ασφάλειας του
εφοδιασµού, και τέλος η χάραξη, σε επίπεδο ΕΕ, ενός κοινού
ρυθµιστικού πλαισίου για την αποδέσµευση αποθεµάτων βάσει
κατάλληλης διαδικασίας λήψεως αποφάσεων που θα διέπεται από
τους κανόνες της επιτροπολογίας.
1.4.4.
Η Επιτροπή προτείνει έναν νεωτερισµό στον τοµέα του
πετρελαίου: τη δυνατότητα να χρησιµοποιούνται τα στρατηγικά
αποθέµατα για την άσκηση επίδρασης επί της αγοράς και την
καταβολή προσπάθειας περιορισµού της επίδρασης της κερδοσκοπίας επί της αστάθειας των τιµών των προϊόντων πετρελαίου,
σε περιπτώσεις όπου προβλέπεται κρίση εφοδιασµών.
1.5.
Για το φυσικό αέριο, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από
καθυστέρηση του ανοίγµατος της εσωτερικής αγοράς, ενώ η
µορφή αυτή ενέργειας καταλαµβάνει όλο και µεγαλύτερο µέρος
στην αγορά της ΕΕ, κυρίως λόγω του ρόλου της στην παραγωγή
ηλεκτρισµού (50 έως 60 % της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας), καθώς και από µεγάλη εξάρτηση, δεδοµένου ότι το 40 %
του φυσικού αερίου προέρχεται από τρεις πηγές εκτός της ΕΕ (3).
Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας (∆ΟΕ) δεν έχει δυνατότητα
παρέµβασης για το φυσικό αέριο.
1.5.1.
Πριν από το άνοιγµα του κλάδου αυτού στον ανταγωνισµό, ο εφοδιασµός εξασφαλιζόταν από τους µονοπωλιακούς
φορείς του κλάδου. Με το άνοιγµα της αγοράς του φυσικού
αερίου, θα υπάρχουν πολλοί φορείς στην αγορά, καθίσταται
εποµένως αναγκαίο να επαναπροσδιοριστούν οι ευθύνες του
καθενός για την εξασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασµού των
χρηστών φυσικού αερίου.
1.5.2.
Η κατάσταση διαφέρει από εκείνη του πετρελαίου,
από την άποψη των τεχνικών δυνατοτήτων αποθήκευσης, που
εξαρτώνται κυρίως από τη γεωλογία του υπεδάφους. Στόχος της
πρότασης της Επιτροπής είναι να επεκταθούν και στο φυσικό αέριο
οι αρχές που εφαρµόζονται για το πετρέλαιο, όµως δεν είναι
δυνατή η απλή µεταφορά των ιδίων µηχανισµών. Το ζητούµενο
είναι να εφαρµοστεί µια ελάχιστη κοινή προσέγγιση που θα
συµπληρώνει και θα προστατεύει την αγορά.
1.5.3.
Όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασµού, η πρόταση
της Επιτροπής είναι να επιβληθεί στα κράτη µέλη να καθορίσουν
την ευθύνη των φορέων προκειµένου να εξασφαλίζουν, για τους
πελάτες που δεν διαθέτουν εναλλακτικές λύσεις, 60 ηµερών µέση
κατανάλωση φυσικού αερίου. Προτείνεται εντούτοις να
(3 ) Ο εφοδιασµός από τη Νορβηγία, που περιλαµβάνεται στις τρεις αυτές
πηγές, δεν παρουσιάζει πολιτικούς κινδύνους ανάλογους προς τις δύο
άλλες πηγές: Ρωσία και Αλγερία.
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απαλλαγούν από την υποχρέωση αυτή οι νέοι φορείς στην αγορά
του φυσικού αερίου, καθώς και οι φορείς που διαθέτουν πολύ
µικρό µερίδιο της αγοράς. Η Επιτροπή προτίθεται να «παρακολουθεί στενά» τις µακροπρόθεσµες συµβάσεις και το µερίδιο που
καλύπτουν στα κράτη µέλη για τη διασφάλιση του εφοδιασµού.
1.5.4.
Η Επιτροπή επιθυµεί να έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση κρίσης και προκειµένου να εξασφαλίζει την αλληλεγγύη
µεταξύ κρατών, να αποφασίζει για την αποδέσµευση των αποθεµάτων φυσικού αερίου που διατηρούν τα κράτη µέλη και για την
εφαρµογή της διακοπής της διακοπτόµενης ζήτησης.
1.6.
Γενικά, οι προτάσεις της Επιτροπής στηρίζονται στην
πεποίθηση ότι, όταν θα έχει ανοίξει στον ανταγωνισµό η αγορά της
ενέργειας εντός της Ένωσης, η στρατηγική για τη διασφάλιση του
εφοδιασµού δεν θα είναι αποτελεσµατικότερη ούτε σε επίπεδο
φορέων, ούτε στο επίπεδο του κάθε κράτους µέλους· θα πρέπει,
εποµένως, η ευθύνη αυτή να αναληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο.

2.
2.1.

Γενικές παρατηρήσεις
Σχετικά µε το ενδιαφέρον της πρότασης

2.1.1.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση αυτή, η οποία αποτελεί
συνέχεια της Πράσινης Βίβλου και εξετάζει επί της ουσίας το
ζήτηµα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού της ΕΕ µε
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Μετά από δέκα χρόνια, που αφιερώθηκαν κυρίως στην οργάνωση της αγοράς της ενέργειας και στο
άνοιγµα στον ανταγωνισµό των παραδοσιακών µονοπωλίων στον
τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, καθώς
και στην προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, είναι
σηµαντικό να εξεταστούν τώρα συµπληρωµατικά τα θεµελιώδη
ζητήµατα του εφοδιασµού της αγοράς αυτής, η οποία είναι
διαρθρωτικά ελλειµµατική σε εντόπια παραγωγή ενέργειας και,
κατά συνέπεια, άκρως εξαρτώµενη από τους φορείς εκτός της ΕΕ.
Θα ήταν χρήσιµο να υπενθυµιστεί η σηµασία του πετρελαίου και
του φυσικού αερίου, ως προϊόντων, για τον ενεργειακό ισολογισµό
της Ένωσης, κυρίως για τους κλάδους των µεταφορών και της
παραγωγής ηλεκτρισµού (οι οποίοι ευθύνονται για τη σηµαντική
αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου), και η συνακόλουθη
συµβολή τους στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την άνεση των
ιδιωτών.
2.2.

Σχετικά µε το αντικείµενο της πρότασης

2.2.1.
Ανάµεσα στις εισαγόµενες πηγές ενέργειας (άνθρακας,
φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ουράνιο), το φυσικό αέριο και το
πετρέλαιο συνιστούν αναµφισβήτητα εκείνες που έχουν το µεγαλύτερο βάρος στον ενεργειακό ισολογισµό και προέρχονται από
περιοχές του κόσµου µε αρκετά χαµηλά επίπεδα διαφοροποίησης
των δραστηριοτήτων και µε πολιτική αστάθεια. Ως εκ τούτου,
λόγω της στρατηγικής τους σηµασίας, πρέπει να εφαρµόζεται
γι' αυτές µια ειδική πολιτική.
2.2.2.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι δύο αυτές πηγές ενέργειας, φυσικό
αέριο και πετρέλαιο, θέτουν διαφορετικής φύσεως προβλήµατα και
ότι δεν πρέπει, επειδή εξετάζονται στην ίδια δέσµη µέτρων, να
υποβαθµίζεται ο αντίκτυπος των διαφορών αυτών.Η πρώτη διαφορά
είναι ότι το φυσικό αέριο, κατά κανόνα, είναι ταυτόχρονα ακάθαρτο
προϊόν και τελικό προϊόν, µε πολύ µικρή τεχνολογική προστιθέµενη
αξία εντός της ΕΕ, ενώ το πετρέλαιο είναι προϊόν που εισάγεται,κατά
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το µεγαλύτερο µέρος, σε ακάθαρτη µορφή και η µεταποίησή του
πραγµατοποιείται εντός της επικράτειας της ΕΕ. Έτσι εξηγείται γιατί
οι τιµές του φυσικού αερίου ακολουθούσαν κατά κανόνα τις τιµές
του πετρελαίου, προκειµένου να επιτραπεί η ανάπτυξη και των δύο
µορφών ενέργειας στο σύνολο των ανταγωνιστικών χρήσεών τους.
Έτσι εξηγούνται επίσης και οι ρήτρες προορισµού, που δεν είναι
συµβατές µε τους κανόνες της ευρωπαϊκής αγοράς· το ζήτηµα αυτό
βρίσκεται σε φάση διευθέτησης για τις νέεςσυµβάσεις. Οι υπέρµαχοι
του ανοίγµατος στον ανταγωνισµό του κλάδου του φυσικού αερίου
ελπίζουν ότι αυτό θα αποτελέσει ένα µέσον για τη µείωση, ή ακόµη
και για την ολοκληρωτική αποδέσµευση, της εξάρτησης µεταξύ των
τιµών των δύο µορφών ενέργειας. Βέβαια, σε παγκόσµιο επίπεδο, οι
φορείς που παράγουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο συχνά είναι
οι ίδιοι, δεδοµένου ότι, όταν αναζητεί κανείς τον ένα, βρίσκει τον
άλλον.
2.2.3.
Η δεύτερη διαφορά αφορά τη διάρθρωση των αγορών. Το
πετρέλαιο αποτελεί, παλαιόθεν, αντικείµενο µιας ενιαίας
παγκόσµιας αγοράς και η µεταφορά του από τις περιοχές παραγωγής στις περιοχές διύλισης και κατανάλωσης γίνεται περισσότερο µε
µεταφερόµενες δεξαµενές παρά µε αγωγούς, αντίθετα προς την
αγορά του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο αποτελεί αντικείµενο
περιφερειακών αγορών (η Ευρώπη εφοδιάζεται από τη Νορβηγία,
την Αλγερία και τη Ρωσία κατά κύριο λόγο, οι Ηνωµένες Πολιτείες
συγκροτούν µία αγορά µαζί µε τον Καναδά και το Μεξικό, η Ιαπωνία
µαζί µε την Κορέα και την Ινδονησία). Η ευρωπαϊκή αγορά είναι
εκείνη που χαρακτηρίζεται από τη µεγαλύτερη σταθερότητα, η
αµερικανική αγορά είναι λιγότερο σταθερή και η ασιατική αγορά
είναι πιο ακριβή. Παρότι υπερβαίνουν το πεδίο της παρούσας γνωµοδότησης, τα πρόσφατα γεγονότα, τις συνέπειες των οποίων
υφίστανται οι ακτές και οι πληθυσµοί της Ισπανίας και της Γαλλίας,
έχουν οδηγήσει σε µία κατάσταση στα πλαίσια της οποίας ενδείκνυται µία επανεξισορρόπηση της µεταφοράς πετρελαίου µέσω πετρελαιαγωγών, όποτε αυτό είναι τεχνικά εφικτό, ακόµη κι όταν, από
οικονοµική καθαρά άποψη, είναι πιο δαπανηρό.
2.2.4.
Η τρίτη σηµαντική διαφορά είναι ότι — εκτός εξαιρέσεων
— η διακίνηση του φυσικού αερίου προς τις τελικές αγορές στο
εσωτερικό της Ένωσης διεξάγεται µε αγωγούς, ενώ τα παράγωγα
του πετρελαίου (συµπεριλαµβανοµένου και του υγραερίου), µεταφέρονται µεν µεαγωγούς από τους τόπουςεισαγωγής και αποθήκευσης έως τα διυλιστήρια, αλλά στη συνέχεια µεταφέρονται κατά
κανόνα µε φορτηγά έως τους τόπους τελικής κατανάλωσης. Ως εκ
τούτου, κάθε µέτρο που αποµακρύνει τον τόπο αποθήκευσης των
στρατηγικών και των λειτουργικών αποθεµάτων διυλισµένων
παραγώγων του πετρελαίου από τα κέντρα κατανάλωσης, συνεπάγεται µεγαλύτερη διαδροµή µε φορτηγά.
2.2.5.
Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιµο να διαφοροποιούνται σαφώς τα µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνονται για την καθεµιά
από τις δύο αυτές πηγές ενέργειας, παρότι είναι ευκταίο, όπως
προτείνει και η Επιτροπή, να προσδιοριστούν κοινές κατευθύνσεις.
2.2.6.
Η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε να εξετάζει η πρόταση οδηγιών
και τις χώρες που βρίσκονται στη διαδικασία της ένταξης στην
Ένωση, σε συνάρτηση µε το ζήτηµα της ασφάλειας του εφοδιασµού, τόσο για τις χώρες αυτές όσο και για τις σηµερινές
χώρες µέλη. Είναι σηµαντικό να γίνουν διαπραγµατεύσεις για τις
προθεσµίες εντός των οποίων οι χώρες αυτές θα πρέπει να φθάσουν
στα επίπεδα και τις διαδικασίες αποθήκευσης που εφαρµόζονται
στα κράτη µέλη, καθώς και για τα τεχνικά και οικονοµικά
προβλήµατα που ενδέχεται να τους δηµιουργεί αυτό.
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Ειδικές παρατηρήσεις

Σχετικά µε τις προτάσεις που αφορούν το πετρέλαιο

3.1.1.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση να υποχρεωθούν τα
κράτη µέλη να θεσπίσουν έναν οργανισµό που θα εξασφαλίζει την
κεντρική αποθήκευση αποθεµάτων ασφαλείας που θα αντιστοιχούν
στο ένα τρίτο των προβλεπόµενων υποχρεώσεων. Πιστεύει, πράγµατι, ότι η κεντρική αυτή αποθήκευση θα προσδώσει στα στρατηγικά αποθέµατα της Ένωσης την αναγκαία διαφάνεια και θα
συµβάλει στο να αποθαρρύνει εκείνους που ενδέχεται να είναι
επιρρεπείς στην κερδοσκοπία επί των τιµών. Επικροτεί επίσης τη
δυνατότητα κοινής εξασφάλισης της αποθήκευσης αυτής από
περισσότερα του ενός κράτη µέλη και τη δυνατότητα ενός κράτους
µέλους να εξασφαλίζει την αποθήκευση του µεριδίου που του
αντιστοιχεί στην επικράτεια ενός άλλου κράτους µέλους. Φρονεί
ότι η καλύτερη εγγύηση γι' αυτό θα µπορούσε να είναι η
προσφυγή, στην περίπτωση αυτή, είτε σε συγκεκριµένα αποθέµατα
των επιµέρους φορέων, είτε στους οργανισµούς κεντρικής αποθήκευσης την ίδρυση των οποίων προτείνει η Επιτροπή, προκειµένου
η ευθύνη της διαχείρισης των εν λόγω εκτός κράτους µέλους
αποθεµάτων να εντοπίζεται επακριβώς, είτε στη µία είτε στην άλλη
περίπτωση.
3.1.2.
Αντίθετα, για όλους τους λόγους που εκτίθενται παρακάτω, η ΕΟΚΕ διερωτάται κατά πόσον είναι σκόπιµο να υποχρεωθούν τα κράτη µέλη να αυξήσουν τη δυναµικότητα των αποθεµάτων ασφαλείας από 90 σε 120 ηµέρες κατανάλωσης. Είναι,
βέβαια, γεγονός ότι η αύξηση των αποθεµάτων αυτών αυξάνει
την εγγύηση αντιµετώπισης ενδεχόµενης κρίσης, αυτό όµως
συνεπάγεται κάποιο κόστος και θα πρέπει να γίνει ορθή εκτίµηση
του διακυβεύµατος και των προσδοκώµενων από µια τέτοια
αύξηση αποτελεσµάτων, πριν ληφθεί η σχετική απόφαση.
3.1.2.1.
Η ΕΕ υποχρεώνει, επί του παρόντος, τα κράτη µέλη
(µε τις οδηγίες 68/414/ΕΚ και 98/93/ΕΚ) να διατηρούν αποθέµατα
κατεργασµένων προϊόντων (σύµφωνα µε τρεις κατηγορίες) που
αντιστοιχούν σε 90 ηµερών µέση κατανάλωση. Ως µέλη του ∆ΟΕ,
οφείλουν να διατηρούν αποθέµατα που αντιστοιχούν σε 90 ηµερών
εισαγωγές, πράγµα που, τις περισσότερες φορές, είναι πιο
δεσµευτικό, πολύ περισσότερο που ο ∆ΟΕ επιβάλλει να εφαρµόζεται µείωση κατά 10 %, για να λαµβάνονται υπόψη κυρίως οι µη
χρησιµοποιήσιµες ποσότητες στον πυθµένα των δεξαµενών. Το
αποτέλεσµα, και οι πρόσθετες προφυλάξεις που λαµβάνουν
ορισµένα κράτη, καταλήγει σε πραγµατικά αποθέµατα των χωρών
µελών του ∆ΟΕ τα οποία ο οργανισµός εκτιµά σε 114 ηµερών
εισαγωγές κατά µέσον όρο, ενώ η Επιτροπή εκτιµά τα αποθέµατα
των χωρών της ΕΕ σε 115 ηµερών κατανάλωση. Ως εκ τούτου, οι
συνέπειες µιας αύξησης της νόµιµης υποχρέωσης σε 120 ηµέρες
δεν θα ήταν αµελητέες· θα ήταν ιδιαίτερα επαχθείς για τις χώρες
του Νότου, τα αποθέµατα των οποίων είναι της τάξεως των
90 ηµερών (λόγω του κλίµατος και των µικρότερων αναγκών σε
θέρµανση), ενώ ορισµένες χώρες του Βορρά διαθέτουν ήδη
αποθέµατα µεγαλύτερα των 120 ηµερών.
3.1.2.2.
Από τον πόλεµο στο Kippour, το 1973, που προκάλεσε πετρελαϊκό εµπάργκο εκ µέρους ορισµένων αραβικών χωρών,
οι χώρες κατανάλωσης δεν εκλήθησαν ξανά να αντιµετωπίσουν
πολιτικής προέλευσης φυσική διακοπή του εφοδιασµού. Η απότοµη αύξηση των τιµών που οφειλόταν στο εµπάργκο αυτό,
προκάλεσε µέτρα αντίδρασης, και κυρίως την υποκατάσταση µε
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άλλες πηγές ενέργειας, όπως η πυρηνική και, σε µικρότερη έκταση,
οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µε αποτέλεσµα να µειωθούν
αντίστοιχα, για τις παραγωγούς χώρες, οι δυνατότητες διοχέτευσης
στην αγορά για πολλές δεκαετίες. Εκ των πραγµάτων, παραγωγοί
και καταναλωτές συνειδητοποίησαν ότι αποτελεί κοινό τους
συµφέρον να µη µειώνονται οι ροές παραγόµενου και καταναλωνόµενου πετρελαίου. Υπό την έννοια αυτή, φαίνεται ότι η ανάπτυξη
πολιτικών σχέσεων που ευνοούν την καλή εµπορική συνεργασία
είναι η κατεύθυνση που πρέπει να προωθείται, πολύ περισσότερο
που οι Ηνωµένες Πολιτείες βρίσκονται σε φάση αναπροσανατολισµού των εµπορικών τους σχέσεων προς τη δική µας πλευρά του
Ατλαντικού, και κυρίως την Αφρική.
3.1.2.3.
Εντούτοις, δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί εντελώς
οποιοσδήποτε κίνδυνος επεισοδίων, τροµοκρατικών ενεργειών για
παράδειγµα, που θα µπορούσαν να οδηγήσουν παραγωγούς και
καταναλωτές σε µείωση των ροών πετρελαίου συγκεκριµένης
γεωγραφικής προέλευσης και για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Σε
τέτοια περίπτωση, όµως, είναι µάλλον απίθανο, σύµφωνα µε
τους εµπειρογνώµονες, εάν το πρόβληµα δεν έχει διευθετηθεί
ικανοποιητικά εντός της προθεσµίας των 90 ηµερών που παρέχει
το ισχύον επίπεδο των υποχρεωτικών αποθεµάτων, οι 30 πρόσθετες
ηµέρες να επιτρέψουν την επίτευξη διευθέτησης.
3.1.2.4.
Η οικονοµική συνέπεια µιας απόφασης αύξησης των
στρατηγικών αποθεµάτων σε 120 ηµέρες διαφέρει ανάλογα µε το
εάν θα σηµαίνει την πλήρωση µε προϊόντα των ήδη υφισταµένων
εγκαταστάσεων που δεν αξιοποιούνται — οπότε το επιπλέον
κόστος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι αποκλειστικά το
κόστος των πρόσθετων αποθεµατοποιηµένων προϊόντων — ή εάν
θα σηµαίνει αύξηση του φυσικού όγκου των αναγκαίων τεχνικών
εγκαταστάσεων. Λόγω της ολοένα αυξανόµενης δυσπιστίας και
φόβου έναντι όλων των χαρακτηρισµένων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, λίγες είναι οι περιοχές εντός της ΕΕ που θα ήταν
διατεθειµένες να δεχθούν την επέκταση ή τη δηµιουργία νέων
εγκαταστάσεων αποθήκευσης προϊόντων πετρελαίου, δεδοµένου
ότι πρόκειται για τις λεγόµενες εγκαταστάσεις «τύπου Σεβέζο».
Τέλος, το κόστος της επέκτασης αυτής θα καλούνταν να το
καλύψουν οι καταναλωτές, και είναι ευνόητο ότι ένα τέτοιο µέτρο
δεν θα ήταν ούτε ιδιαίτερα δηµοφιλές ούτε και το καταλληλότερο
για την υποστήριξη της ανάπτυξης.
3.1.3.
Η ΕΟΚΕ δεν συµφωνεί µε τις κρίσεις που διατυπώνει η
Επιτροπή για το ∆ιεθνή Οργανισµό Ενέργειας (∆ΟΕ). Από την
ίδρυσή του, το 1973, έως σήµερα, αποστολή του Οργανισµού
αυτού υπήρξε ο συντονισµός των αντιδράσεων των συµµετεχουσών
χωρών σε περίπτωση κρίσης, η οποία θα εκδηλωθεί µε φυσική
διακοπή του πετρελαϊκού εφοδιασµού σε παγκόσµια κλίµακα. Από
την ίδρυσή του, αφιερώθηκε στην προσαρµογή των κανόνων
λειτουργίας του στην εξέλιξη της κατάστασης, µε τη συµµετοχή
εξάλλου της Ένωσης. ∆εν όφειλε να παρέµβει κατά την υπερβολική
αύξηση των τιµών, δεδοµένου ότι δεν είχε τέτοια αποστολή.
3.1.3.1.
∆εδοµένου ότι η αγορά του πετρελαίου είναι
παγκόσµια, και ότι το ένα τρίτο του πετρελαίου παράγεται στις
χώρες µέλη του ΟΠΕΚ, µια συντονισµένη αντίδραση δεν µπορεί να
είναι αποτελεσµατική εάν δεν αναλαµβάνεται σε παγκόσµιο επίπεδο. Το επιχείρηµα, που ισχύει στο εσωτερικό της Ένωσης, ότι η
αντίδραση ενός µεµονωµένου κράτους µέλους, που θα ήταν
αντίθετη προς τη στάση των άλλων, θα ήταν αναποτελεσµατική,
έχει ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα σε παγκόσµιο επίπεδο, σε
περίπτωση σοβαρής κρίσης του εφοδιασµού µε πετρέλαιο. Ως εκ
τούτου, η ΕΟΚΕ κρίνει θεµελιώδες η ευρωπαϊκή στρατηγική για
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θέµατα ασφάλειας του πετρελαϊκού εφοδιασµού να µην είναι
αποµονωµένη από τη στρατηγική των άλλων µεγάλων καταναλωτριών χωρών και, προς τούτο, να στηρίζεται σε µια στενή
συνεργασία µε τον ∆ΟΕ. Εάν τα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν µία
ενιαία θέση, θα έχουν ασφαλώς µεγαλύτερο βάρος στα πλαίσια
του ∆ΟΕ και σε συνεργασία µε αυτόν παρά στα πλαίσια µιας
ευρωκεντρικής δράσης, που δεν έχει ιδιαίτερο νόηµα σε µια
παγκόσµια πετρελαϊκή αγορά.
3.1.4.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την ανησυχία της Επιτροπής όσον
αφορά τις αρνητικές επιδράσεις των ισχυρών αυξήσεων των
τιµών του πετρελαίου για την ευρωπαϊκή οικονοµία και για την
αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών. Αντίθετα, αντιµετωπίζει µε
µεγάλη επιφύλαξη την πρόταση της Επιτροπής να χρησιµοποιούνται τα στρατηγικά αποθέµατα για αντίστροφη παρέµβαση στην
αγορά, όταν σηµειώνεται υπερβολική αύξηση των τιµών. Η ΕΟΚΕ
στηρίζει την άποψή της σε διάφορα επιχειρήµατα.
3.1.4.1.
Ο έλεγχος των τιµών του πετρελαίου είναι δύσκολος
επειδή η αστάθειά τους είναι διαρθρωτική. Είναι αδύνατη η ακριβής
εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς οι αποφάσεις
για τις επενδύσεις εκµετάλλευσης λαµβάνονται, κατά µέσον όρο,
µία πενταετία πριν από την παραγωγή, βάσει προβλέψεων που ποτέ
δεν επαληθεύονται επακριβώς από τις πραγµατικές συνθήκες κατά
τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Με αυτούς τους τεχνικο-οικονοµικούς
περιορισµούς, ο ΟΠΕΚ ρυθµίζει τις διακυµάνσεις των τιµών µέσα σε
µία ψαλίδα που κυµαίνεται από 22 USD/bl έως 28 USD/bl, η οποία
φαίνεται να αποτελεί το αποδεκτό από όλους τους παράγοντες µέσο
επίπεδο τιµών. Χωρίς τη δράση αυτή του ΟΠΕΚ, η αστάθεια των
τιµών θα κυµαινόταν ασφαλώς από 3 USD/bl έως 60 USD/bl. Για
να ασκεί τον έλεγχο αυτόν, ο ΟΠΕΚ διαθέτει το 40 % περίπου της
παγκόσµιας παραγωγής πετρελαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την
πλευρά της, αντιπροσωπεύει το 20 % µόνον της παγκόσµιαςκατανάλωσης. Είναι, λοιπόν, ουτοπικό να νοµίζουµε ότι, αντιπροσωπεύοντας τη µισή από τη βαρύτητα του ΟΠΕΚ, η ΕΕ θα ήταν ικανή να
ενεργεί πιο αποτελεσµατικά, ενδεχοµένως εκτός της παγκόσµιας
συνεργασίας στους κόλπους του ∆ΟΕ.
3.1.4.2.
Οι καταστάσεις ανεξέλεγκτης αύξησης των τιµών
µπορούν να παρουσιαστούν όταν οι παράγοντες της πετρελαϊκής
αγοράς και οι καταναλωτές προβλέπουν ότι θα σηµειωθεί εκ των
πραγµάτων έλλειψη λόγω του ενδεχόµενου σοβαρών πολιτικών ή
κλιµατολογικών περιστάσεων (πόλεµοι, τροµοκρατικές ενέργειες,
σεισµοί ...). Οι τιµές ανεβαίνουν επειδή όλοι οι αγοραστές
σπεύδουν να αυξήσουν τα αποθέµατά τους. Πώς µπορεί κανείς να
πιστέψει ότι, σε µια τέτοια περίσταση, όπου όλοι οι παράγοντες
φοβούνται µη συµβεί το χειρότερο, οι αρµόδιοι της ΕΕ θα
αποφάσιζαν να επιβάλουν στα κράτη µέλη να απελευθερώσουν ένα
µέρος των στρατηγικών τους αποθεµάτων για να συγκρατήσουν
εφήµερα τις τιµές και ύστερα να πρέπει να επανακτήσουν τα
αποθέµατα αυτά, σε υψηλές τιµές, για να αντιµετωπίσουν τον
κίνδυνο πραγµατικής έλλειψης; Φαίνεται µάλλον απίθανο.
3.1.4.3.
Υπάρχει επιπλέον µια δυσκολία πρακτικής φύσεως,
γιατί τις προµήθειες πετρελαίου τις διαχειρίζονται ηλεκτρονικοί
υπολογιστές των φορέων, σύµφωνα µε προγράµµατα καταχώρησης
µονάδων διύλισης και οριακών τιµών. Τα στρατηγικά αποθέµατα
δεν µπορούν να συµπεριλαµβάνονται στους συνήθεις προµηθευτές
που είναι καταχωρηµένοι στα προγράµµατα διαχείρισης. Υπό τις
συνθήκες αυτές, η διάθεση στην αγορά των αποθεµάτων δεν µπορεί
παρά να είναι «χειροκίνητη», και εποµένως επίπονη, πράγµα που
είναι ακριβώς το αντίθετο από µια ταχεία παρέµβαση που θα
µπορούσε να έρθει σε αντίθεση µε την αγορά. Είναι αλήθεια, όµως,
ότι η ένδειξη µιας διάθεσης στην αγορά δεν είναι ασυµβίβαστη µε
τον περιορισµό αυτόν.
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3.1.4.4.
Τέλος, µια τέτοια απόφαση θα είχε ένα κόστος που θα
έπρεπε να δικαιολογηθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και να γίνει δεκτό από αυτό, γιατί µας φαίνεται δύσκολο να
αποφασίζεται κάτι τέτοιο από ένα θεσµικό όργανο της Ένωσης
και, στη συνέχεια, να «χρεώνεται» το κόστος στα κράτη µέλη. Το
κόστος θα ήταν πολύ υψηλό, ακόµη και αν υποθέσουµε ότι θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί κατά τον τρόπο αυτόν µόνο το 1/3
των στρατηγικών αποθεµάτων, η διαχείριση των οποίων είναι
κεντρική, εφόσον αυτό αντιστοιχεί σε έναν περίπου µήνα πετρελαϊκής κατανάλωσης της Ένωσης, θα διατεθεί δε στην αγορά
πιθανότατα σε τιµή 20 $/bl και θα αντικατασταθεί, αργότερα, σε
τιµές σαφώς ανώτερες.
3.1.4.5.
Η εµπειρία από την παγκόσµια αγορά του κασσίτερου,
για τον οποίο οι παραγωγοί και καταναλώτριες χώρες οργανώθηκαν και συνήψαν έξι συµφωνίες µεταξύ 1953 και 1981, καταδεικνύει ότι η δράση ελέγχου των τιµών δεν είχε αποτελέσµατα. Η
θεωρία της επίδρασης επί των τιµών µέσω της δράσης επί της
προσφοράς δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη.
3.1.4.6.
Υπάρχει κάποια αντίφαση µεταξύ, αφενός, του δόγµατος της Ένωσης σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της αγοράς
έναντι των µονοπωλίων, των ολιγοπωλίων και των διοικητικών
αρχών και, αφετέρου, της βούλησης να δοθεί σε ένα όργανο της
Ένωσης η εξουσία να παρεµβαίνει στην αγορά του πετρελαίου
όταν αυτή δεν είναι πλέον ευνοϊκή.

3.2. Σχετικά µε τις προτάσεις που αφορούν το φυσικό αέριο

3.2.1.
Η ΕΟΚΕ εγκρίνει την απόφαση να υποχρεώνονται τα
κράτη µέλη να εφαρµόζουν πολιτικές εξασφάλισης του εφοδιασµού
σε φυσικό αέριο, ώστε να διασφαλίζεται, σε δύσκολες περιστάσεις,
ο εφοδιασµός των πελατών που δεν διαθέτουν άλλες λύσεις (µη
διακοπτόµενων, µη υποκαταστάσιµων), είτε πρόκειται για ιδιώτες
είτε για επαγγελµατίες. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι θα
ήταν ευκταίο οι πολιτικές αυτές που προσδιορίζουν τις ευθύνες
των διαφόρων φορέων να µην παρεµποδίζουν την ανάπτυξη της
εσωτερικής αγοράς του φυσικού αερίου, που βρίσκεται στο στάδιο
της ολοκλήρωσης.
3.2.2.
Η ΕΟΚΕ εγκρίνει την προτεινόµενη λύση να εκτιµάται η
υποχρέωση αυτή για τη δυνατότητα αντιµετώπισης συνθηκών
περιορισµού του εφοδιασµού σε 60 ηµερών µέση κατανάλωση
φυσικού αερίου.

3.2.3.
Η ΕΟΚΕ κατανοεί το γεγονός ότι, στην παρούσα φάση
της εσωτερικής αγοράς του φυσικού αερίου, η Επιτροπή επιθυµεί
να µην επιβαρύνονται υπερβολικά οι «νέοι φορείς στην αγορά» ή
εκείνοι που «διαθέτουν ένα µικρό µόνο µερίδιο της αγοράς». ∆εν
πιστεύει, όµως, ότι πρέπει ωστόσο να εξετάζεται το ενδεχόµενο
κατ' αρχήν εξαίρεσής τους από τους µηχανισµούς που θα
θεσπίσουν τα κράτη µέλη για τη διασφάλιση του εφοδιασµού.
Τα κράτη µέλη πρέπει να προσδιορίζουν τον καλύτερο τρόπο
προκειµένου να συµβιβάζουν την προτεραιότητα που πρέπει να
αποτελεί η ασφάλεια εφοδιασµού για τους καταναλωτές µε το
πραγµατικό άνοιγµα της αγοράς.
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3.2.3.1.
Οι πελάτες ιδιώτες και οι πιο µικρές επιχειρήσεις δεν
έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να διακρίνουν την αξιοπιστία
της προσφοράς µιας εταιρίας παροχής φυσικού αερίου, εάν το
κράτος δεν της επιβάλλει να αναλαµβάνει το µερίδιο της ευθύνης
της, όποιο και εάν είναι το µέγεθός της. Επιπλέον, κάτι τέτοιο θα
σήµαινε διαφορετική µεταχείριση σε σύγκριση µε τους φορείς
εκµετάλλευσης πετρελαίου, για τους οποίους, αντίθετα, προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής η υποχρέωση να συµβάλλουν
στη δηµιουργία αποθεµάτων — συµπεριλαµβανοµένης και της
δυνατότητας καταβολής ανάλογου τιµήµατος στον κεντρικό οργανισµό.
3.2.4.
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι η Επιτροπή
υιοθετεί µια πιο ρεαλιστική θέση έναντι των µακροπρόθεσµων
συµβάσεων εφοδιασµού, τις οποίες είχε επικρίνει πολύ κατά το
άνοιγµα της αγοράς του φυσικού αερίου στον ανταγωνισµό,
κυρίως δε για τις ρήτρες του τύπου «take or pay» (µακροπρόθεσµες
συµβάσεις πληρωµής δεσµευτικών ποσοτήτων φυσικού αερίου
ανεξαρτήτως παραλαβής τους). Οι συµβάσεις αυτές, όµως, και οι
ρήτρες αυτές δικαιολογούνται από τις σηµαντικές επενδύσεις που
απαιτούνται για την εµπορευµατοποίηση του φυσικού αερίου και
από την κοινή βούληση παραγωγών, αγοραστών και επενδυτών για
την απόσβεση και απόδοση των επενδύσεων αυτών, καθώς και για
τη διασφάλιση του εφοδιασµού. Αντίθετα, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι θα
ήταν δύσκολο για την Επιτροπή να επιβάλει στα κράτη µέλη ένα
ελάχιστο επίπεδο µακροπρόθεσµων συµβάσεων, δεδοµένου ότι, σε
µια αγορά ανοιχτή στον ανταγωνισµό, ο κάθε φορέας είναι εκ των
πραγµάτων ελεύθερος όσον αφορά τη διαχείριση των εφοδιασµών
του.
3.2.5.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής να
µπορεί να διατυπώνει συστάσεις προς τα κράτη µέλη σχετικά µε τα
προς λήψη µέτρα για την αντιµετώπιση της διακοπής του εφοδιασµού ενός σηµαντικού προµηθευτή της Ένωσης. Εάν, µετά από τις
συστάσεις αυτές, δεν υπάρξει αποτελεσµατική ανταπόκριση, η
Επιτροπή επιθυµεί να µπορεί να επιβάλει στα κράτη µέλη την
ανάληψη δράσης. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι, σε τέτοια περίπτωση, θα
είναι πολύ δύσκολο για την Επιτροπή να εκτιµήσει την ακριβή
φύση των περιορισµών εκµετάλλευσης των αποθεµάτων και των
δικτύων, κυρίως δε όσον αφορά την ασφάλεια. Η διατήρηση
αποθεµάτων φυσικού αερίου αποτελεί µέρος της ολοκληρωµένης
διαχείρισης του συστήµατος του φυσικού αερίου και δεν είναι
δυνατόν τα αποθέµατα αυτά να επιτάσσονται αυθαίρετα. Ούτε και
είναι δυνατόν να διατηρούνται για πολύ µακρές περιόδους χωρίς
να χρησιµοποιούνται.
3.2.6.
Η ΕΟΚΕ αντιµετωπίζει ευνοϊκά την πρόταση να υποβληθεί έκθεση στην Επιτροπή για την επικρατούσα κατάσταση σε ό,τι
αφορά τα προβλήµατα εφοδιασµού και για τις πολιτικές ασφάλειας
που ακολουθούνται στα κράτη µέλη.
3.3.

Σχετικά και µε τις δύο πηγές ενέργειας

3.3.1.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η στρατηγική για την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασµού πρέπει να είναι διαφανής για τους πολίτες,
όπως εξάλλου ζητούν ρητά οι εκπρόσωποι των καταναλωτών.
3.3.2.
Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του ότι τα κράτη µέλη έχουν
εξασφαλίσει ανέκαθεν την ενεργειακή τους ασφάλεια επιλέγοντας
τις καταλληλότερες µεθόδους και µέσα και ό,τι ανταποκρινόταν
καλύτερα στην πολιτική τους συγκυρία. Το πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο δεν είναι οι µοναδικές πηγές ενέργειας που χρησιµοποιούνται στα κράτη µέλη, δεδοµένου ότι ορισµένα έχουν επιλέξει
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µαζικά την παραγωγή ηλεκτρισµού µε υδραυλική ή/και πυρηνική
ενέργεια. Σε περιστάσεις κρίσης του εφοδιασµού µε οποιαδήποτε
από τις ενέργειες που απαρτίζουν το «ενεργειακό τους πακέτο»,
είναι φυσικό τα κράτη µέλη να µπορούν να συνυπολογίζουν το
σύνολο της ενεργειακής τους κατάστασης. Το γεγονός αυτό
θα έπρεπε να αποκλείει την οποιαδήποτε δυνατότητα άµεσης
παρέµβασης της Ένωσης, σύµφωνα µε την επικουρικότητα.
3.3.2.1.
Ο ρόλος της Ένωσης πρέπει να συνίσταται στον
προσδιορισµό των κοινών προτύπων — πράγµα το οποίο έπραξε
στα υπό εξέταση κείµενα —, στην εξασφάλιση της εφαρµογής
τους από κράτη µέλη — πράγµα που προτείνει µέσω των εκθέσεων
που θα πρέπει να της υποβάλλονται — και στην πρόταση
µηχανισµών συντονισµού και αλληλεγγύης, ιδιαίτερα για τη
διαχείριση των στρατηγικών αποθεµάτων τόσο πετρελαίου όσο και
φυσικού αερίου.
3.3.3.
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι ένας άλλος τρόπος αντιµετώπισης
του κινδύνου εµφάνισης προβληµάτων εφοδιασµού της Ένωσης
µε πετρέλαιο και φυσικό αέριο είναι η συνέχιση των δράσεων και
των προτροπών της Επιτροπής για τη διαφοροποίηση των πηγών
ενεργειακού εφοδιασµού, την έρευνα στο πεδίο των ανανεώσιµων
και µη ρυπαντικών πηγών ενέργειας και τον περιορισµό της
κατανάλωσης υδρογονανθράκων.
3.3.4.
Σύµφωνα µε το πνεύµα της Συνθήκης της Νίκαιας, η
ΕΟΚΕ κρίνει ότι θα έπρεπε να συµµετέχει στην αξιολόγηση και
την παρακολούθηση των στρατηγικών για την ασφάλεια του
εφοδιασµού µε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δεδοµένου ότι
απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των διαφόρων συνιστωσών,
οικονοµικής και κοινωνικής φύσεως, της οργανωµένης κοινωνίας
των πολιτών και ότι εκπροσωπεί και τις παραγωγούς και τις
καταναλώτριες επιχειρήσεις, τους εργαζοµένους και τα κινήµατα
προστασίας του περιβάλλοντος.

4. Συµπεράσµατα
4.1.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το στόχο της Επιτροπής να προσδιοριστούν κοινοί προσανατολισµοί για θέµατα ασφάλειας του εφοδιασµού της Ένωσης µε πετρέλαιο και µε φυσικό αέριο, ως συνέχεια
της Πράσινης Βίβλου και προκειµένου να συµπληρωθούν οι
προσανατολισµοί που έχουν ήδη οριστεί για την υλοποίηση µιας
ευρωπαϊκής αγοράς της ενέργειας.
4.2.
Όσον αφορά το πετρέλαιο, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την
πρόταση να υποχρεωθούν τα κράτη µέλη να θεσπίσουν οργανισµό
που θα εξασφαλίζει µια κεντρική αποθήκευση ασφαλείας µε
στόχο να προσδοθεί µεγαλύτερη διαφάνεια στην αποθήκευση, να
εξασφαλιστεί η διαφάνεια του κόστους, να µην τεθούν σε µειονεκτική θέση οι φορείς που δεν διαθέτουν ίδιες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και να αποτραπεί κάθε στρέβλωση του ανταγωνισµού.
4.2.1.
Η ΕΟΚΕ αντιµετωπίζει µε µεγάλη επιφύλαξη την πρόταση να αυξηθεί από 90 σε 120 ηµέρες η υποχρέωση διατήρησης
αποθεµάτων ασφαλείας για όλα τα κράτη µέλη, δεδοµένου ότι,
στην πράξη, οι χώρες του Βορρά, για προφανείς κλιµατολογικούς
λόγους, έχουν µεγαλύτερες ανάγκες αποθήκευσης από τις χώρες
του Νότου και ότι όντως αυτό συµβαίνει στην πράξη σήµερα.
Κρίνει ότι το πρόσθετο κόστος µιας τέτοιας απόφασης δεν µπορεί
να δικαιολογηθεί από αντίστοιχες θετικές αντισταθµίσεις.
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4.2.2.
Η ΕΟΚΕ είναι εξίσου επιφυλακτική απέναντι στην ιδέα
της χρησιµοποίησης των στρατηγικών αποθεµάτων για παρέµβαση
στις τιµές του πετρελαίου, όταν ο φόβος ενδεχόµενης εκ των
πραγµάτων έλλειψης του εφοδιασµού οδηγεί τους φορείς σε
προληπτικές αγορές, πράγµα που δηµιουργεί κλίµα πανικού και
προκαλεί σηµαντική αύξηση των τιµών.
4.2.3.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η δράση της Ένωσης για τη
διαχείριση των κρίσεων εφοδιασµού µε πετρέλαιο πρέπει να
υλοποιείται στα πλαίσια του ∆ΟΕ, ώστε να έχει επαρκή βαρύτητα
και προοπτικές αποτελεσµάτων.
4.3.
Για τον τοµέα του φυσικού αερίου, η ΕΟΚΕ συµµερίζεται
τη βούληση της Επιτροπής να ανατεθεί στα κράτη µέλη η ευθύνη
να ορίσουν τους κανόνες που επιβάλλονται στους φορείς, ώστε να
εξασφαλίζεται η ασφάλεια εφοδιασµού.
4.3.1.
Φρονεί ότι η πρόταση να εφαρµοστούν τα κατάλληλα
µέτρα ώστε να υπάρχει επάρκεια για 60 ηµερών µέση κατανάλωση
αποτελεί µια ορθή προσέγγιση.
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4.3.2.
Τονίζει ότι το ζήτηµα της αποθήκευσης φυσικού αερίου
διαφέρει πολύ από την αποθήκευση του πετρελαίου και ότι πρέπει
να αξιολογηθούν οι τεχνικοί περιορισµοί και δυσκολίες για
την περίπτωση όπου θα υπάρξει προσφυγή στα αποθέµατα, σε
κατάσταση κρίσης του εφοδιασµού.

4.3.3.
∆ιερωτάται ποιο θα είναι το αποτέλεσµα της ενδεχόµενης
απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλειας του εφοδιασµού των
νεοεισερχόµενων στην αγορά φορέων και προτείνει το θέµα αυτό
να ανήκει στην ευθύνη των κρατών µελών.

4.4.
Η ΕΟΚΕ, λόγω της φύσης της και του ρόλου της, φρονεί
ότι πρέπει να συµµετέχει στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση
των πολιτικών ασφάλειας του εφοδιασµού µε πετρέλαιο και φυσικό
αέριο, ώστε να καλυφθεί η ανάγκη διαφάνειας που έχει επισηµανθεί
από τους εκπροσώπους των ευρωπαίων καταναλωτών.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως της οδηγίας 2001/25/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των
ναυτικών»
(COM(2003) 1 τελικό — 2003/0001 (COD))
(2003/C 133/05)
Στις 23 Ιανουαρίου 2003, και σύµφωνα µε το άρθρο 80 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 13 Μαρτίου 2003 µε βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. Chagas.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 97 ψήφους υπέρ και 3 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
1.

Ιστορικό

1.1.
Στις 13 Ιανουαρίου 2003, η Επιτροπή παρουσίασε µία
πρόταση οδηγίας σχετικά µε τον καθορισµό σε κοινοτικό επίπεδο
ενός αποτελεσµατικού και αξιόπιστου συστήµατος αναγνώρισης
των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών που έχουν εκδοθεί
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), µε σκοπό την πρόσληψη
καταρτισµένων πληρωµάτων από τρίτες χώρες προς απασχόληση
στα πλοία της Κοινότητας.
1.2.

Στα ήδη ισχύοντα µέτρα συγκαταλέγονται:

—

η οδηγία 94/58/EK σχετικά µε το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (1),

—

η οδηγία 98/35/EK (2) που τροποποιεί την οδηγία 94/58/EK,

—

η οδηγία κωδικοποίησης 2001/25/EK ( 3).

1.3.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία, όταν ένα κράτος
µέλος αναγνωρίζει µε θεώρηση πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί
από τρίτη χώρα, οφείλει να το κοινοποιήσει στην Επιτροπή, αφού
προηγουµένως επαληθεύσει αν η τρίτη χώρα συµµορφώνεται προς
τις απαιτήσεις της σύµβασης STCW95. Στη συνέχεια, η Επιτροπή
ενηµερώνει τα λοιπά κράτη µέλη σχετικά µε την κοινοποίηση που
της υπεβλήθη, ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να διατυπώσουν
ενδεχόµενες αντιρρήσεις.
( 1) Οδηγία 94/58/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Νοεµβρίου 1994
σχετικά µε το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών, ΕΕ L 319
της 12.12.1994, σ. 28 — Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ: ΕΕ C 34 της
2.2.1994, σ. 10.
( 2) Οδηγία 98/35/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 1998 για την
τροποποίηση της οδηγίας 94/58/ΕΚ σχετικά µε το ελάχιστο επίπεδο
εκπαίδευσης των ναυτικών, ΕΕ L 172 της 17.6.1998, σ. 1 —
Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ: ΕΕ C 206 της 7.7.1997, σ. 29.
( 3) Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης
των ναυτικών, ΕΕ L 136 της 18.5.2001, σ. 17 — Γνωµοδότηση
ΕΟΚΕ: ΕΕ C 14 της 16.1.2001, σ. 41.

1.4.
Οι νέες προτάσεις παραµένουν συµβατές ως προς τον
στόχο των παλαιότερων οδηγιών, δηλαδή την καθιέρωση ειδικής
διαδικασίας και κριτηρίων για την αναγνώριση από τα κράτη µέλη
των πιστοποιητικών ικανότητας που έχουν εκδοθεί από τρίτες
χώρες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης για τα Πρότυπα
Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των
Ναυτικών, που συνήφθη από τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό
(∆ΝΟ) το 1978, όπως αυτή τροποποιήθηκε.

1.5.
Επιπλέον, η Επιτροπή διατυπώνει προτάσεις για την
ευθυγράµµιση της οδηγίας µε τις διεθνείς Συµβάσεις που ορίζουν
απαιτήσεις ως προς τη γλώσσα για τα πιστοποιητικά των ναυτικών,
αλλά και για την επικοινωνία µεταξύ του πλοίου και των αρχών
που βρίσκονται στην ξηρά.

1.6.
Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην τροποποίηση
της οδηγίας 2001/25/ΕΚ ούτως ώστε:
—

να βελτιωθεί, να ενισχυθεί και να απλουστευθεί η ισχύουσα
διαδικασία για την αναγνώριση πιστοποιητικών που έχουν
εκδοθεί από τρίτες χώρες, µε την καθιέρωση ενός συστήµατος
αναγνώρισης από όλη την Κοινότητα πιστοποιητικών των
τρίτων χωρών που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της
Σύµβασης STCW,

—

να καθιερωθούν ειδικές διαδικασίες για την παράταση και
την ανάκληση σε όλη την Κοινότητα της αναγνώρισης
πιστοποιητικών τρίτων χωρών, καθώς και για τη συνεχή
παρακολούθηση της συµµόρφωσης των τρίτων χωρών προς
τις σχετικές απαιτήσεις της Σύµβασης STCW,

—

να προσαρµοσθεί στα σύγχρονα δεδοµένα η οδηγία σχετικά
µε τις απαιτήσεις ως προς τη γλώσσα για τα πιστοποιητικά
των ναυτικών και την επικοινωνία µεταξύ του πλοίου και των
αρχών στην ξηρά, ώστε να ευθυγραµµιστούν µε τις
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αντίστοιχες απαιτήσεις της Σύµβασης STCW και της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα
του 1974, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Σύµβαση SOLAS),
—

2.

να προβλεφθούν ειδικές διαδικασίες τροποποίησης για την
προσαρµογή της οδηγίας σε µελλοντικές αλλαγές της κοινοτικής νοµοθεσίας.
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και αναγνωρίζει ότι αυτό είναι αναγκαίο, σε ορισµένες περιπτώσεις,
η παντελής έλλειψη περιορισµών όσον αφορά τον αριθµό των
εκδιδόµενων πιστοποιητικών αποτελεί σηµαντική απειλή για τη
συνέχιση της απασχόλησης των ναυτικών της ΕΕ και τη διατήρηση
της βάσης των ναυτιλιακών δεξιοτήτων στα κράτη µέλη.
2.7.1.
Η ΕΟΚΕ προτρέπει τα κράτη µέλη να συνεργαστούν µε
τους κοινωνικούς εταίρους προκειµένου να καθιερώσουν ένα
ισορροπηµένο καθεστώς απασχόλησης στα πλαίσια του οποίου
θα διασφαλιστεί η βιωσιµότητα της βάσης των ναυτιλιακών
δραστηριοτήτων της ΕΕ.

Γενικές παρατηρήσεις

2.1.
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα µιας διαδικασίας
για την αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών
που έχουν εκδοθεί από τρίτες χώρες, προκειµένου να δοθεί στους
πλοιοκτήτες η δυνατότητα να προσλαµβάνουν ναυτικούς που
κατέχουν τέτοια πιστοποιητικά προς απασχόληση σε πλοία που
φέρουν σηµαία κράτους µέλους.
2.2.
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η εφαρµογή της διαδικασίας
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη ναυτικών εκτός
Κοινότητας σε οποιοδήποτε πλοίο της Κοινότητας, προκειµένου
να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη θάλασσα και η προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.
2.3.
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει την ανάγκη για οµοιοµορφία στη
διαδικασία αναγνώρισης και για διατήρηση του διοικητικού φόρτου στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που εξασφαλίζει την ακεραιότητα
του χρησιµοποιούµενου συστήµατος. Η προτεινόµενη αναγνώριση
τρίτης χώρας κατόπιν αξιολόγησης των συστηµάτων εκπαίδευσης
και πιστοποίησης των ναυτικών είναι συµβατή µε τις απαιτήσεις
της Σύµβασης STCW95.
2.4.
Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη, αναγνωρίζεται ότι
ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας των
διαδικασιών αξιολόγησης. Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η αξιολόγηση
πρέπει να είναι διεξοδική και πλήρης, δεδοµένου ότι η αναγνώριση
των συστηµάτων και των διαδικασιών της τρίτης χώρας θα ισχύει
σε όλη την Κοινότητα. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα,
θα χρειαστεί να διατεθούν οι κατάλληλοι οικονοµικοί, ανθρώπινοι
και τεχνικοί πόροι.
2.5.
H EOKE συµφωνεί µε την πρόταση να ισχύει η απόφαση
για την αναγνώριση µιας τρίτης χώρας για πέντε έτη. Σηµειώνει
ότι υπάρχει επίσης πρόβλεψη για παράταση ή ανάκληση των
αναγνωρίσεων, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κάθε απρόβλεπτη αλλαγή της κατάστασης της τρίτης χώρας.

2.8.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός
ότι, στην προσαρµογή στα σύγχρονα δεδοµένα των ισχυουσών
διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών για τους υπηκόους
τρίτων χωρών, δεν υπάρχουν προστατευτικές κοινωνικές διατάξεις
για την απασχόλησή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ίση προστασία
τους σύµφωνα µε τους σχετικούς νόµους κάθε κράτους µέλους.
2.9.
Επιπλέον, παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής του 2002 σχετικά µε την κατάρτιση
και την πρόσληψη των ναυτικών, ιδίως σε σχέση µε την ανάγκη
προσέλκυσης νέων της ΕΕ στο επάγγελµα, το µόνο συγκεκριµένο
µέτρο που θεσπίστηκε θα έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα,
καθώς θα διευκολύνει την πρόσληψη φθηνότερων πληρωµάτων
από τρίτες χώρες στα πλοία της ΕΕ.
2.10.
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει µε ενδιαφέρον ότι η Επιτροπή θα
λάβει υπόψη, στη µελλοντική νοµοθεσία, το θέµα των εργασιακών
και κοινωνικών συνθηκών των ναυτικών που απασχολούνται σε
πλοία της ΕΕ. Τούτο θα αποτελέσει ενδεχοµένως ένα θετικό
βήµα προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ενδεικνυόµενης
µεταχείρισης όλων των ναυτικών, ανεξάρτητα από την εθνικότητά
τους, σε επίπεδο ΕΕ.

3. Ειδικές παρατηρήσεις

3.1. Άρθρο 1, παράγραφος 1
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση να παρεµβληθεί στις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις της οδηγίας παραποµπή στις σχετικές απαιτήσεις
του κανονισµού I/2, παράγραφος 1 και του άρθρου VI, παράγραφος 1 της Σύµβασης STCW, βάσει των οποίων πρέπει να
µεταφράζονται τα πιστοποιητικά και οι θεωρήσεις στα αγγλικά σε
περίπτωση που η γλώσσα του πρωτοτύπου δεν είναι η αγγλική:
«Εάν η χρησιµοποιούµενη γλώσσα δεν είναι η αγγλική, το κείµενο
[η θεώρηση] πρέπει να περιλαµβάνει µετάφραση σε αυτή τη
γλώσσα». Συµφωνεί επίσης µε την πρόταση να εκδίδονται οι
θεωρήσεις σύµφωνα µε το άρθρο VI, παράγραφος 2 της Σύµβασης
STCW. Αυτές οι δύο τροποποιήσεις θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν όπως αναφέρεται.

2.6.
H EOKE επικροτεί την πρόσθετη διάταξη σχετικά µε τις
απαιτήσεις ως προς τη γλώσσα για τα πιστοποιητικά ικανότητας
που εκδίδονται από τα κράτη µέλη.

3.2. Άρθρο 1, παράγραφος 2

2.7.
Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στις αρνητικές
συνέπειες της δυνατότητας να προσλαµβάνεται απεριόριστος
αριθµός υπηκόων τρίτων χωρών σε πλοία των κρατών µελών. Αν

Θα πρέπει να γίνει δεκτή η προτεινόµενη τροποποίηση µε την
οποία διασφαλίζεται η τήρηση του κανονισµού 14, παράγραφος 4
του κεφαλαίου V της σύµβασης SOLAS, που προβλέπει ότι «... η
αγγλική πρέπει να χρησιµοποιείται επί της γέφυρας ως η γλώσσα
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εργασίας για ... επικοινωνίες µεταξύ της γέφυρας και των κατά
ξηράν αρχών ... εκτός εάν οι άµεσα εµπλεκόµενοι στην επικοινωνία
οµιλούν γλώσσα κοινή µεταξύ τους διαφορετική από τα αγγλικά».

3.3.

Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο β)

Το προτεινόµενο κείµενο θα πρέπει να γίνει δεκτό χωρίς περαιτέρω
τροποποιήσεις, αν και ενδέχεται να προβληθούν επιχειρήµατα υπέρ
της παράτασης της προθεσµίας για την απόφαση αναγνώρισης
µιας τρίτης χώρας από την Επιτροπή. Μια τέτοια παράταση απλώς
θα καθυστερούσε τη διαδικασία αναγνώρισης χωρίς να εξυπηρετεί
σε τίποτα, ενώ πιθανόν να δηµιουργούσε και περιττούς πρόσθετους
κινδύνους. Γι' αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί η προτεινόµενη
περίοδος των τριών µηνών.

3.4.

Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο δ)

Επιδοκιµάζεται η πρόταση να επανεξετάζει η Επιτροπή την αναγνώριση µιας τρίτης χώρας, αν η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του
∆ΝΟ δεν είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι η εν λόγω χώρα τηρεί
πλήρως και εξ ολοκλήρου τις διατάξεις της σύµβασης STCW, ενώ
τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη θα λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
για να εκτελεστεί η απόφαση που λήφθηκε σύµφωνα µε τις
καθιερωµένες διαδικασίες. Καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη ορισµένης ευελιξίας προκειµένου να γίνει η αντικατάσταση των ναυτικών
στα πλοία, συνιστάται µια µεταβατική περίοδος τριών µηνών
κατ' ανώτατο όριο.

3.5.

Άρθρο 1, παράγραφος 4

Συνιστάται να λαµβάνεται η απόφαση σχετικά µε την παράταση
µιας αναγνώρισης τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία ισχύος της. Η περίοδος του ενός µηνός
που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής είναι πάρα πολύ
µικρή για να µπορέσει η εταιρεία εκµετάλλευσης του πλοίου να
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οργανώσει σωστά και να υλοποιήσει την αντικατάσταση των µελών
του πληρώµατος των οποίων τα πιστοποιητικά δεν θα παραταθούν.
Συνιστάται επίσης στα κράτη µέλη που σκοπεύουν να ανακαλέσουν
µια αναγνώριση να παρέχουν επαρκή χρόνο στις εταιρείες εκµετάλλευσης των πλοίων για να προβαίνουν στην αντικατάσταση των
µελών του πληρώµατος. Προτείνεται περίοδος τουλάχιστον τριών
µηνών.
4. Συµπέρασµα
4.1.
Με την επιφύλαξη των παρατηρήσεων που διατυπώνονται
παραπάνω, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση
της Επιτροπής.
4.2.
Η ΕΟΚΕ, παρότι θεωρεί επιθυµητό ένα αποτελεσµατικό και
αξιόπιστο σύστηµα αναγνώρισης των πιστοποιητικών ικανότητας
που έχουν εκδοθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει
εντούτοις σοβαρές ανησυχίες σε σχέση µε τη µελλοντική απασχόληση των πολιτών της ΕΕ και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής βάσης
ναυτιλιακών δεξιοτήτων.
4.3.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί το ρόλο που επιδιώκεται να διαδραµατίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για
την εξασφάλιση της πλήρους συµµόρφωσης µε τις διαδικασίες και
ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει ώστε να του διατίθενται
επαρκείς πόροι τόσο στο επίπεδο των κρατών µελών όσο και στο
ευρωπαϊκό επίπεδο.
4.4.
Η ΕΟΚΕ, αν και συµφωνεί ως προς τη σηµασία που
αποδίδει η Επιτροπή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των
ναυτικών για τη διατήρηση της ασφάλειας στη θάλασσα και την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εκφράζει την ανησυχία
ότι δεν ελήφθησαν πρόσθετα µέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι
υπήκοοι τρίτων χωρών δεν θα αποτελούν αντικείµενο εκµετάλλευσης στα πλοία των κρατών µελών. Ενθαρρύνει την Επιτροπή να
προχωρήσει στην υποβολή νοµοθεσίας που θα εξασφαλίζει επαρκή
προστασία των ναυτικών που απασχολούνται σε πλοία που
αγκυροβολούν σε λιµένες της ΕΕ.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέσπιση Κοινοτικού Σχεδίου
∆ράσης για τη διατήρηση και τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα
στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής»
(COM(2002) 535 τελικό)
(2003/C 133/06)
Στις 9 Οκτωβρίου 2002, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει
γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 11 Μαρτίου 2003, µε βάση εισηγητική έκθεση του
κ. Chagas.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση.

Εισαγωγή

—

την αύξηση
της
γνωµοδοτήσεων·

1.1.
Με την υπό εξέταση Ανακοίνωση (1), η Επιτροπή επιχειρεί
τη θέσπιση ενός σχεδίου δράσης για τα αλιεύµατα της Μεσογείου,
θέτοντας τις βάσεις για µια νέα θεώρηση και ένα νέο καθεστώς για
την αλιεία στην περιοχή.

—

την αύξηση της συµµετοχής του κλάδου της αλιείας στη
διαδικασία διαβούλευσης·

—

την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας.

1.2.
Μια νέα θεώρηση, βάσει της οποίας θα εξετάζονται πλήρως
όλες οι παράµετροι που καθιστούν δυνατή µια υπεύθυνη και
βιώσιµη αλιεία, µια παρέµβαση που θα τοποθετείται στα πλαίσια
µιας προσέγγισης ολοκληρωµένης και βασισµένης σε νέες προϋποθέσεις όσον αφορά την έκταση του περιβάλλοντος χώρου εντός
του οποίου ασκείται η αλιευτική δραστηριότητα σε κάθε κράτος
µέλος.

2. Γενικές παρατηρήσεις

1.

1.3.
Ένα νέο καθεστώς που γίνεται προσπάθεια να στηρίζεται
σε διαφορετικές προϋποθέσεις ως προς τη δικαιοδοσία επί των
θαλασσίων υδάτων και ως προς τη διασύνδεση µε τις τρίτες χώρες
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και το οποίο θα καθιστά
δυνατή την πλήρη εφαρµογή όλων των συστατικών της ΚΑΠ,
ειδικότερα δε της πολιτικής διατήρησης των αλιευτικών πόρων οι
οποίοι, σύµφωνα µε τις µελέτες και την έρευνα των επίσηµων
οργανισµών των ίδιων των κρατών µελών, καθώς και άλλων διεθνών
οργανισµών, αποτελούν αντικείµενο υπερεκµετάλλευσης και για
τους οποίους απαιτείται αποτελεσµατική και ανανεωτική παρέµβαση.
1.4.
Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει τα εξής στο σχέδιο
δράσης:
—

την υιοθέτηση µιας συντονισµένης προσέγγισης όσον αφορά
τον ορισµό των ζωνών προστασίας των αλιευµάτων·

—

την εφαρµογή της διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας
ως κύριου µηχανισµού·

—

τη βελτίωση των τεχνικών της αλιείας προκειµένου να
περιοριστεί η αρνητική επίδραση στα αποθέµατα και στο
θαλάσσιο περιβάλλον·

—

την ενίσχυση των µέτρων ελέγχου και εφαρµογής·

( 1) COM(2002) 535 τελικό.

διαθεσιµότητας

επιστηµονικών

2.1.
Η αλιευτική δραστηριότητα στη Μεσόγειο παρουσιάζει
µεγάλη σηµασία από οικονοµική και κοινωνική άποψη και, σε
πολλές περιπτώσεις, έχει ειδική σηµασία πολύ µεγαλύτερη απ' ό,τι
το βάρος που της αναλογεί από την άποψη της συµβολής της στο
σχηµατισµό του ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Ο στόλος της
Μεσογείου, σε όρους απασχόλησης, αφορά το 42 % της τοµεακής
απασχόλησης στην ΕΕ.
2.2.
Η συντριπτική πλειοψηφία των πλοίων που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο έχουν µήκος κατώτερο των 12 µέτρων,
δεδοµένου ότι τα πλοία αυτού του είδους αντιπροσωπεύουν το
80,2 % του συνόλου των κοινοτικών πλοίων που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο. Ως εκ τούτου, ο στόλος της Μεσογείου διαθέτει
κατά κύριο λόγο τα χαρακτηριστικά αλιείας περιορισµένης κλίµακας.
2.3.
Ο στόλος αυτός, λόγω της περιορισµένης έκτασης της
υφαλοκρηπίδας και της τυπολογίας των σκαφών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή, ασκεί τη δραστηριότητά του πολύ
κοντά στην ακτή, εντός των χωρικών υδάτων, γεγονός που καθιστά
ιδιαίτερη και ιδιάζουσα όχι µόνο την επιχειρησιακή δοµή του,
αλλά και τη µορφή της δραστηριότητας, την απασχόληση, τις
επενδύσεις κεφαλαίου και την ποσότητα των αλιευµάτων.
2.4.
Οι ιδιαιτερότητες των αλιευτικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο καθόρισαν επίσης τον τρόπο κατά τον οποίο εφαρµόστηκε
στην περιοχή η Κοινή Αλιευτική Πολιτική και οι διαδοχικές
προσαρµογές της, από τότε που θεσπίστηκε.
2.5.
Ενώ, σε γενικές γραµµές, οι πτυχές ∆ιαρθρωτική Πολιτική
και Αγορές της ΚΑΠ εφαρµόστηκαν στη Μεσόγειο όπως και
στις άλλες περιοχές της ΕΕ, η πολιτική της ∆ιατήρησης, ο
σηµαντικότερος ίσως κρίκος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής,
εφαρµόστηκε κατά πιο µετριοπαθή τρόπο. Το ίδιο συµβαίνει και
µε την πολιτική ελέγχου.
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2.6.
Η ολοκληρωµένη διαχείριση της αλιείας προϋποθέτει τη
µελέτη των βιολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών πτυχών, τη
διάθεση κατάλληλων µέσων διαχείρισης, το διάλογο µεταξύ
επαγγελµατιών, διοικήσεων και επιστηµονικών κύκλων.

µελών που, στην πράξη, επεκτείνουν τα ύδατά τους υιοθετώντας
ζώνες προστασίας του περιβάλλοντος, καταδεικνύουν την ανάγκη
να αντιµετωπίζεται το ζήτηµα αυτό µε σύνεση, αλλά και µε
φιλοδοξία.

2.7.
Η ΕΟΚΕ αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την Ανακοίνωση αυτή της Επιτροπής και τους τρόπους που εξετάζονται για
την επίτευξη του στόχου της επανατοποθέτησης, εντός τριετίας,
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στη Μεσόγειο, η οποία, µεταξύ
άλλων πτυχών, αφορά την εφαρµογή της πανοπλίας των υφισταµένων διαχειριστικών µηχανισµών της ΚΑΠ. Τονίζεται ότι πρόκειται
για ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο σε συνάρτηση µε το περιορισµένο
χρονικό διάστηµα εντός του οποίου η Επιτροπή δεσµεύεται να τον
επιτύχει.

2.11.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσέγγιση αυτή, και διατυπώνει την προτροπή να καταβληθούν προσπάθειες εντός της ΕΕ προς την κατεύθυνση µιας συντονισµένης θέσης
ως προς τη δικαιοδοσία επί των θαλασσίων υδάτων και να
προωθηθεί η θέση αυτή σε πολυµερές επίπεδο, µεταξύ όλων των
παρακτίων κρατών της Μεσογείου. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να
αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την οµαλή διεξαγωγή της
µεταρρύθµισης της ΚΑΠ στη Μεσόγειο.

2.8.
Εξάλλου, η επανατοποθέτηση της ΚΑΠ στη Μεσόγειο
αποτελεί επιθυµία που η ΕΟΚΕ έχει επανειληµµένως εκφράσει σε
προγενέστερες γνωµοδοτήσεις (1).

2.9.
Ακόµη, η ΕΟΚΕ σηµειώνει την πρόθεση που διατυπώνεται
στην Ανακοίνωση, σύµφωνα µε την οποία οι δράσεις που θα πρέπει
να αναληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο για την επίτευξη του στόχου
αυτού, θα αποτελούν καρπό ευρέων συζητήσεων µε τη συµµετοχή
των παραγόντων και των κοινωνικών εταίρων στα πλαίσια ειδικών
οργανισµών, είτε υφισταµένων είτε που θα δηµιουργηθούν για το
σκοπό αυτό. Η σύσταση Περιφερειακού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου για τη Μεσόγειο, η οποία προτεινόταν στον «χάρτη πορείας»,
θα αποτελέσει πιθανότατα σηµαντικό βήµα προς την ορθή κατεύθυνση. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει επίσης µε ενδιαφέρον το έργο που
επιτελείται επί του παρόντος µε στόχο τη δηµιουργία µιας ένωσης
αλιέων ολόκληρης της Μεσογείου, και τονίζει ότι είναι σηµαντικό
στη διαδικασία αυτή να συµµετάσχουν οι κυριότεροι παράγοντες
και, ειδικότερα, οι εφοπλιστές και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων.

2.9.1.
Το γεγονός ότι στη Μεσόγειο λαµβάνει µεγάλες διαστάσεις η παράνοµη αλιεία, που δεν σέβεται τις ορθές πρακτικές, και
ασκείται από σκάφη χωρών που δεν ανήκουν στην περιοχή, είναι
ασυµβίβαστο µε µια αλιεία υπεύθυνη και βιώσιµη. Η ΕΟΚΕ τονίζει
την ανάγκη τόνωσης της συνεργασίας µεταξύ των παράκτιων
κρατών και, ως εκ τούτου, χαιρετίζει την πραγµατοποίηση Περιφερειακής ∆ιάσκεψης για την εξέταση των νέων προοπτικών εξέλιξης
της αλιείας στη Μεσόγειο.

2.10.
Ως ιδιαίτερα επιτυχής κρίνεται η ιδέα της εξέτασης και
ενδεχοµένως της υιοθέτησης µιας νέας προσέγγισης και µιας
κοινής θέσης όσον αφορά την επέκταση της περιοχής δικαιοδοσίας
των χωρικών υδάτων, ως αντιστάθµιση προς την επικρατούσα
κατάσταση όπου παρατηρούνται άνισα καθεστώτα µεταξύ των
κρατών µελών της περιοχής, που κυµαίνονται από 6 έως 12 µίλια
για ορισµένα κράτη µέλη, 49 µίλια για τη Ζώνη Προστασίας της
Αλιείας (ΖΠΑ) για άλλο, ή ακόµη και Αποκλειστική Οικονοµική
Ζώνη (ΑΟΖ) 25 µιλίων για ένα µελλοντικό κράτος µέλος. Η
κατάσταση αυτή, καθώς και οι πρωτοβουλίες ορισµένων κρατών

( 1) EE C 85 της 8.4.2003.

2.12.
Μια κοινή θέση όσον αφορά την επέκταση των χωρικών
υδάτων ενδέχεται να αποτελέσει τεράστια συµβολή, µεταξύ άλλων
και για το συντονισµό της διαχείρισης της ΚΑΠ, την εναρµόνιση
των διαδικασιών, την αύξηση του επιπέδου υπευθυνότητας των
φορέων, την καταπολέµηση της λαθραίας αλιείας και όλων των
δραστηριοτήτων που δεν σέβονται τις ορθές πρακτικές και δεν
συµµορφώνονται προς τις αρχές που διέπουν την υπεύθυνη αλιεία.

2.13.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη θεώρηση αυτή, η οποία θα
πρέπει να αντιστοιχεί όχι σε αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας,
αλλά σε έναν αποτελεσµατικότερο έλεγχο της προσπάθειας αυτής
εκ µέρους των εµπλεκοµένων κρατών µελών. Εντούτοις, πρέπει να
εξασφαλιστεί ότι τα κράτη θα διαθέτουν τα απαραίτητα ανθρώπινα,
τεχνικά και οικονοµικά µέσα για την άσκηση του ελέγχου αυτού
κατά τρόπο ικανοποιητικό.

2.14.
Το γεγονός ότι οι µελέτες και γνωµοδοτήσεις των ίδιων
των επίσηµων οργανισµών των κρατών µελών, καθώς και άλλων
επιστηµονικών οργανισµών, συµφωνούν ως προς την σαφή εξασθένιση των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου, καθιστά επείγουσα την
πλήρη υιοθέτηση της πτυχής της διατήρησης, προκειµένου να
διασφαλιστεί η βιωσιµότητα της αλιευτικής εκµετάλλευσης και η
διατήρηση της δραστηριότητας αυτής, που παρουσιάζει µεγάλη
οικονοµική και κοινωνική σηµασία για την επιβίωση ορισµένων
περιοχών και του πληθυσµού τους.

2.15.
Ο συνδυασµός της εφαρµογής της πολιτικής διατήρησης
και διαχείρισης των κοινοτικών αλιευτικών πόρων της Μεσογείου,
και µιας δυναµικής παρέµβασης στους κόλπους των περιφερειακών
οργανισµών συντονισµού, αφενός, µε την ανάπτυξη, αφετέρου, της
συνεργασίας µε τις άλλες γειτονικές χώρες της περιοχής, µπορεί
να αποβεί ιδιαιτέρως ευεργετικός για το µέλλον της αλιείας στη
Μεσόγειο, µε θετικές συνέπειες που θα επεκταθούν ασφαλώς
και σε άλλους τοµείς. Τα υπο-περιφερειακά σχέδια του FAO
(Adriamed, Copemed και Medsurmed) θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την εδραίωση της επιστηµονικής συνεργασίας.

2.16.
Η προετοιµασία της µεταρρύθµισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στη Μεσόγειο προϋποθέτει τη γνώση της πραγµατικής κατάστασης επί της οποίας θα διενεργηθούν παρεµβάσεις
και όλως ιδιαιτέρως της κατάστασης των αποθεµάτων, της βιολογικής τους κατάστασης ή/και της πιθανότητας ανασύστασής τους.
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2.17.
Η αλιεία αποτελεί σύνθετη δραστηριότητα, εξαρτώµενη
από µια βιολογική κατάσταση, η οποία µε τη σειρά της εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες, κλιµατικούς, περιβαλλοντικούς και
άλλους, η γνώση των οποίων απαιτεί περαιτέρω εµβάθυνση.
2.18.
Το γεγονός αυτό επιβάλλει, προκειµένου να διασφαλιστεί
η συνέχιση της οικονοµικής αυτής δραστηριότητας και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη θέσπιση πολύ συγκεκριµένων
κανόνων διατήρησης και διαχείρισης των βιολογικών πόρων,
διαφορετικά θα συµβάλουµε στην εξάντλησή τους.
2.18.1.
Η αύξηση της πολυµερούς συνεργασίας αναµένεται να
συµβάλει στην εναρµόνιση των κανόνων αυτών και την εφαρµογή
τους σε όλους τους στόλους που δραστηριοποιούνται στη
Μεσόγειο.
2.19.
Προκειµένου να θεµελιωθούν έγκυρα οι αποφάσεις,
απαιτείται η βελτίωση των επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων για την
αλιεία, η οποία αποτελεί επίσης προϋπόθεση για τη στήριξη και
την αξιοπιστία ολόκληρου του ρυθµιστικού οικοδοµήµατος για τη
διάρθρωση των παρεµβάσεων στη Μεσογειακή αλιεία.
2.20.
Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβάλλει τα διάφορα
ιδρύµατα και επιστηµονικές κοινότητες των κρατών µελών για την
εκπόνηση επιστηµονικών µελετών και γνωµοδοτήσεων για τον
κλάδο, επείγει να προσαρµοστούν οι προσπάθειες αυτές στις
πραγµατικές καταστάσεις και ανάγκες του κλάδου, ούτως ώστε να
αποκτήσουν αντικειµενικό περιεχόµενο και πρακτική χρησιµότητα
για τον κλάδο.
2.21.
Εξάλλου, τόσο για την αλιεία στον Ατλαντικό όσο και
στη Μεσόγειο, όπως έχει ήδη τονίσει η ΕΟΚΕ, υπάρχει ανάγκη
«ενίσχυσης της έρευνας στον τοµέα αυτό µε την ενθάρρυνση της
καλύτερης συνεργασίας και των ανταλλαγών πληροφοριών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και µε τη χορήγηση των κατάλληλων
πόρων» (1). Αυτό ακριβώς το ζήτηµα αφορά η ανησυχία που
εκφράζει η ΕΟΚΕ για τη µείωση των διαθέσιµων κονδυλίων για την
έρευνα στον κλάδο, στα πλαίσια του 6ου Προγράµµατος-Πλαίσιο.
2.22.
Η θέσπιση στους κόλπους της ΕΤΟΕΑ ( 2) µιας υποοµάδας
για τη Μεσόγειο θα µπορούσε, εάν αυτή εφοδιαστεί µε τους
κατάλληλους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους, να αποβεί
ιδιαίτερα χρήσιµη για τη στήριξη των νέων δράσεων και µέτρων
διαχείρισης.
2.23.
Όπως ήδη υποστήριξε στη γνωµοδότηση (1) για το χάρτη
πορείας ( 3), η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε το βαθµιαίο περιορισµό των
πρακτικών και των µεθόδων αλιείας που έχουν αρνητικές
επιπτώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον και προωθεί την υιοθέτηση
µεθόδων και αλιευτικών εργαλείων πιο επιλεκτικών και που να

( 1)

EE C 85 της 8.4.2003.
( 2) Επιστηµονική, Τεχνική και Οικονοµική Επιτροπή Αλιείας.
( 3) COM(2002) 181 τελικό.
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σέβονται περισσότερο το περιβάλλον. Όπως έχουµε επανειληµµένως τονίσει, η ενεργός συµµετοχή των οικονοµικών και κοινωνικών
φορέων στη διαµόρφωση των σχετικών µέτρων, καθώς και στην
προετοιµασία της προβλεπόµενης αναθεώρησης του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1626/94, είναι καθοριστική.
2.24.
Επίσης, πρέπει να διεξαχθεί µελέτη εις βάθος των
αλιευτικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται υπό την ονοµασία
της αλιείας αναψυχής και οι οποίες, σε ορισµένες περιπτώσεις,
µπορούν να εξισωθούν µε πραγµατική επαγγελµατική δραστηριότητα.
2.25.
Οι στόχοι της ΚΑΠ στη Μεσόγειο πρέπει να διασφαλίσουν τον ηγετικό ρόλο της Κοινότητας στην εφαρµογή των
διαφόρων πτυχών της, ώστε να καταστεί δυνατή η εξασφάλιση της
βιωσιµότητας των δραστηριοτήτων και η συνεκτικότητα των
πολιτικών, και να διασφαλιστεί η κατάλληλη συµµετοχή, σε
διάφορα θέµατα, των εθνικών ή τοπικών αρχών, κυρίως δε µέσω
των Περιφερειακών Συµβουλευτικών Επιτροπών.
2.26.
Η διαφύλαξη κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών
για την προστασία των βιολογικών πόρων της αλιείας απαιτεί,
γενικά, ιδιαίτερη µέριµνα σε θέµατα περιβαλλοντικών µέτρων και
δράσεων καταπολέµησης της ρύπανσης και προστασίας των
βιοτόπων. Τούτο λαµβάνει ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα σε µια
θάλασσα που παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου.
2.26.1.
Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί
καθοριστική ανάγκη για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των
αλιευτικών δραστηριοτήτων. Πρέπει πραγµατικά να υπάρξει µεγαλύτερη µέριµνα για την πτυχή αυτή, και να προχωρήσουµε από τα
λόγια στις πράξεις, στα πλαίσια µιας αυθεντικής σφαιρικής και
ολοκληρωµένης πολιτικής για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, η οποία να ανταποκρίνεται, µεταξύ άλλων, στα
σοβαρά προβλήµατα που προκύπτουν από τη ρύπανση λόγω
ατυχηµάτων µε πλοία µεταφοράς καυσίµων και επικίνδυνων
εµπορευµάτων ή λόγω της απόρριψης υδρογονανθράκων στη
θάλασσα.
2.27.
Οι προσαρµογές και οι µεταρρυθµίσεις που θα χρειαστεί
να εισαχθούν ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρµογή της ΚΑΠ στη
Μεσόγειο θα έχουν αναπόφευκτα αντίκτυπο στον κοινωνικό ιστό.
2.28.
Πράγµατι, η πλήρης εφαρµογή στη Μεσόγειο των πτυχών
∆ιατήρηση, ∆ιαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Αγορών, ακόµη
και µε τις προσαρµογές που αναγκαστικά θα επιβάλει η συγκεκριµένη κατάσταση, θα επιφέρει κοινωνικές συνέπειες για εκείνους
που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους στα ύδατά της και
εξαρτάται από αυτήν η επιβίωσή τους.
2.29.
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν µέτρα
στήριξης για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, ως δραστηριότητας συµπληρωµατικής προς την παραδοσιακή αλιευτική
δραστηριότητα.
2.30.
Η ΕΟΚΕ συνιστά την πλήρη ενσωµάτωση της κοινωνικής
διάστασης κατά τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
για την περιοχή αυτή, ως αποφασιστικό στοιχείο που θα της
προσδώσει αξιοπιστία. Ειδικότερα, επισύρει την προσοχή στην υπό

6.6.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

προετοιµασία γνωµοδότηση για το «Σχέδιο δράσης για την
αντιµετώπιση των κοινωνικών, οικονοµικών και περιφερειακών
συνεπειών της αναδιάρθρωσης της αλιείας της ΕΕ» καθώς επίσης
και στο ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι γυναίκες,
δεδοµένου ότι ο κλάδος, στην περιοχή αυτή, κατατάσσεται κυρίως
στην αλιεία περιορισµένης κλίµακας.
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2.31.
Παράλληλα, είναι σηµαντικό να εναρµονιστεί η εισαγωγή
κοινωνικών και οικονοµικών µέτρων εκ µέρους των κρατών
µελών, αφενός για να αποτραπούν ανεπιθύµητες στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού και, αφετέρου, για να εξασφαλιστούν κατάλληλα
επίπεδα κοινωνικής προστασίας, πράγµα που δεν ισχύει προς το
παρόν.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας
του Συµβουλίου για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις
σπουδές, την επαγγελµατική κατάρτιση ή τον εθελοντισµό»
(COM(2002) 548 τελικό — 2002/0242 (CNS))
(2003/C 133/07)
Στις 21 Οκτωβρίου 2002, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το
Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την
ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 4 Μαρτίου 2003, µε βάση εισηγητική
έκθεση του κ. Pariza Castaños.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 88 ψήφους υπέρ και 5 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Κύρια σηµεία της πρότασης οδηγίας

1.1.
Η πρόταση οδηγίας αναφέρεται στις προϋποθέσεις εισόδου
και διαµονής τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών υπηκόων τρίτων
χωρών. Η πρώτη είναι οι σπουδαστές, και αφορά όσους έρχονται
για να παρακολουθήσουν σπουδές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή
επαγγελµατικές. Η δεύτερη είναι οι µαθητές, όσοι δηλαδή
βρίσκονται στο στάδιο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
έρχονται µε προγράµµατα ανταλλαγής µαθητών. Η τρίτη είναι οι
µη αµειβόµενοι ασκούµενοι, που είναι εκείνοι που έρχονται για µη
αµειβοµένη επαγγελµατική κατάρτιση. Και η τέταρτη είναι οι
εθελοντές και περιλαµβάνει εκείνους που έρχονται για να ασκήσουν
µια µη αµειβόµενη δραστηριότητα αλληλεγγύης, µέσω προγραµµάτων εθελοντισµού που αναπτύσσονται από µη κερδοσκοπικές
οργανώσεις.

1.2.
Η οδηγία δεν θα εφαρµόζεται σε αιτούντες άσυλο ή σε
πρόσωπα που απολαύουν επικουρικών µορφών προστασίας, ούτε
και σε όσους έχουν το καθεστώς κατοίκου µακράς διαρκείας.

1.3.
Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιαδήποτε από τις
τέσσερις κατηγορίες προσώπων στις οποίες αναφέρεται η οδηγία,
θα απαιτούνται ορισµένες προϋποθέσεις που είναι κοινές και για
τις τέσσερις και άλλες που αφορούν ειδικά την καθεµιά από
αυτές. Οι κοινές προϋποθέσεις είναι, κυρίως, να διαθέτει ο
ενδιαφερόµενος διαβατήριο και γονική άδεια (όταν χρειάζεται),
ασφάλιση ασθενείας, να µην θεωρείται ως απειλή για τη δηµόσια
τάξη και να έχει πληρώσει τα τέλη για τη διαδικασία έκδοσης της
αδείας διαµονής (όταν το απαιτεί το ενδιαφερόµενο κράτος).

1.4.
Οι σπουδαστές (τριτοβάθµιας ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης) πρέπει, επιπλέον, να αποδείξουν ότι έχουν γίνει δεκτοί από
εκπαιδευτικό ίδρυµα, ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για να
καλύψουν τα έξοδα διαβίωσής τους και, εάν το απαιτεί το κράτος,
ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της γλώσσας και ότι έχουν πληρώσει
τα τέλη εγγραφής του εκπαιδευτικού ιδρύµατος.
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1.5.
Οι µαθητές που συµµετέχουν σε πρόγραµµα ανταλλαγής,
επιπλέον των γενικών προϋποθέσεων, πρέπει να έχουν ηλικία που
περιλαµβάνεται εντός των ορίων που ορίζει το κάθε κράτος, να
αποδείξουν ότι έχουν γίνει δεκτοί σε ίδρυµα δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, να αποδείξουν ότι συµµετέχουν σε πρόγραµµα
ανταλλαγής, να προσκοµίσουν την απόδειξη ότι ο οργανισµός
ανταλλαγής φέρει την πλήρη ευθύνη γι' αυτούς και, τέλος, να
έχουν γίνει δεκτοί σε οικογένεια για τη διάρκεια της διαµονής
τους.

1.6.
Οι µη αµειβόµενοι ασκούµενοι, πέραν των γενικών προϋποθέσεων, πρέπει να µετέχουν σε σύµβαση κατάρτισης που έχει
υπογραφεί µε επιχείρηση ή οργανισµό κατάρτισης, να διαθέτουν
επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους και,
εάν το απαιτεί το κράτος, να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας.

1.7.
Οι εθελοντές, επιπλέον των γενικών προϋποθέσεων, πρέπει
να έχουν ηλικία εντός των ορίων που καθορίζει το κάθε κράτος,
να προσκοµίσουν σύµβαση, υπογεγραµµένη µε τον οργανισµό
που έχει αναλάβει το πρόγραµµα εθελοντισµού, στην οποία θα
εµφαίνεται η περιγραφή των καθηκόντων τους και οι πόροι που θα
διαθέτουν για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους, να
διαθέτουν ασφάλιση ευθύνης για τις δραστηριότητές τους και να
παρακολουθήσουν πρόγραµµα εισαγωγής στη γλώσσα, την ιστορία
και τις πολιτικές και κοινωνικές δοµές του κράτους υποδοχής.

1.8.
Η δυνατότητα κινητικότητας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζεται µόνο για την περίπτωση των σπουδαστών.
Όταν έχουν ήδη άδεια διαµονής «σπουδαστή» σε ένα κράτος
µέλος, µπορούν να ζητήσουν παρόµοια άδεια και σε άλλο κράτος,
για να παρακολουθήσουν ένα µέρος του ίδιου κύκλου σπουδών
που παρακολουθούν ήδη, ή για άλλο πρόγραµµα σπουδών που
είναι συµπληρωµατικό προς αυτό που παρακολούθησαν.

1.9.
Όσον αφορά τους πόρους για την κάλυψη των εξόδων
διαβίωσης, τους οποίους πρέπει να διαθέτουν οι σπουδαστές και
οι µη αµειβόµενοι ασκούµενοι, η πρόταση οδηγίας αναφέρει ότι
αυτοί προσδιορίζονται από το κάθε κράτος.

1.10.
Σχετικά µε την ασφάλιση ασθένειας που απαιτείται από
όλες τις κατηγορίες ατόµων τις οποίες αφορά η πρόταση οδηγίας,
αναφέρεται ότι, στην περίπτωση των σπουδαστών, ισχύει η ασφάλιση που µπορεί να προσφέρει το ίδρυµα στο οποίο έχουν
εγγραφεί.

1.11.
Σχετικά µε τα προγράµµατα ανταλλαγής µαθητών, αναφέρεται ότι το κράτος µέλος µπορεί να τα περιορίζει σε όσους
προέρχονται από χώρες µε τις οποίες υπάρχει αµοιβαιότητα,
δηλαδή εκείνες που δέχονται επίσης τους µαθητές που προέρχονται
από το ενδιαφερόµενο κράτος.

1.12.
Οι άδειες διαµονής που θα εκδίδονται είναι διαφορετικές
για την κάθε περίπτωση. Οι άδειες των σπουδαστών θα είναι
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ετήσιες, µε δυνατότητα ανανέωσης εφόσον εξακολουθούν να
ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης, υπό τον όρο, όµως, ότι ο
σπουδαστής θα αποδεικνύει επαρκή πρόοδο στις σπουδές του. Οι
άδειες των µαθητών είναι ετήσιες και δεν επιδέχονται ανανέωση,
όπως και οι άδειες των µη αµειβόµενων ασκούµενων και των
εθελοντών. Μόνο οι άδειες των ασκούµενων θα µπορούν, κατ'
εξαίρεση, να ανανεώνονται.

1.13.
Το κράτος που έχει εκδώσει άδεια διαµονής µπορεί να
την ανακαλέσει όταν ο κάτοχος δεν πληροί πλέον τις απαιτούµενες
για την χορήγησή της προϋποθέσεις, καθώς και για λόγους
δηµόσιας τάξης.

1.14.
Η πρόταση οδηγίας ρυθµίζει το δικαίωµα για αµειβόµενη
εργασία, είτε µισθωτή είτε ανεξάρτητη, των σπουδαστών και των
µη αµειβόµενων ασκούµενων, επισηµαίνοντας ότι θα πρέπει να
ασκείται εκτός του χρόνου που αφιερώνεται στο πρόγραµµα
σπουδών και για αριθµό εβδοµαδιαίων ωρών που θα πρέπει να
κυµαίνεται µεταξύ 10 και 20, και ότι το εκάστοτε κράτος καθορίζει
τον αριθµό των επιτρεπόµενων ωρών, εντός των ορίων αυτών.
Αναφέρει, επίσης, ότι το κράτος µπορεί να µην χορηγεί το δικαίωµα
αυτό κατά το πρώτο έτος διαµονής και µπορεί να το ανακαλεί
στην περίπτωση που οι σπουδαστές δεν σηµειώνουν επαρκή
πρόοδο στις σπουδές τους.

1.15.
Θεσπίζονται ορισµένες διαδικαστικές εγγυήσεις όσον
αφορά την υποβολή αίτησης για άδεια διαµονής και για ανανέωσή
της. Ορίζεται ότι οιαδήποτε απόφαση απόρριψης, µη ανανέωσης ή
ανάκλησης της άδειας θα πρέπει να αιτιολογείται και ότι ο αιτών
θα µπορεί να προσφεύγει στα δικαστήρια κατά της απόφασης
αυτής.

1.16.
Η πρόταση οδηγίας αναφέρει επίσης ότι θα µπορεί να
προβλέπεται ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής για τις
περιπτώσεις των σπουδαστών και των µαθητών που συµµετέχουν
σε προγράµµατα ανταλλαγής. Η διαδικασία αυτή θα στηρίζεται
στην υπογραφή σύµβασης µεταξύ της αρµόδιας αρχής του κράτους
µέλους και του εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή του οργανισµού που
εφαρµόζει προγράµµατα ανταλλαγής µαθητών.

2. Γενικές παρατηρήσεις

2.1.
Με την προτεινόµενη οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
συνεχίζει την ανάπτυξη της εντολής του Συµβουλίου του Τάµπερε,
όπου ορίστηκε ο πολιτικός στόχος να διαθέτει η ΕΕ κοινή
πολιτική για την εισερχόµενη µετανάστευση. Με την οδηγία αυτή
επιχειρείται η κατάλληλη νοµική διαχείριση των µεταναστευτικών
ροών, µε την παροχή νόµιµων οδών για την είσοδο προσώπων µε
σκοπό τις σπουδές, την άσκηση ή τον εθελοντισµό. Η ΕΟΚΕ
αξιολογεί θετικά την πρόθεση της Επιτροπής για τη θέσπιση
νοµοθεσίας σχετικά µε τις νόµιµες οδούς µετανάστευσης. Η ΕΟΚΕ,
σε όλες τις γνωµοδοτήσεις της, έχει επικρίνει το Συµβούλιο για
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την προσέγγιση των αποφάσεών του και για την απουσία σαφούς
δέσµευσης προκειµένου η µετανάστευση να διοχετευτεί µέσω
νόµιµων και διαφανών συστηµάτων. Στη γνωµοδότηση για την
παράνοµη µετανάστευση ( 1), η ΕΟΚΕ ζητούσε να επισπευσθούν οι
εργασίες που αποσκοπούν στο να διαθέτει η ΕΕ µια κοινή
νοµοθεσία ώστε η µετανάστευση να είναι νόµιµη, να εξασφαλίζεται
στους µετανάστες δίκαιη µεταχείριση και να προωθηθούν κοινωνικές στάσεις και πολιτικές ένταξης.

2.2.
Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ περιλαµβάνει, όλο και πιο
συχνά, προγράµµατα συνεργασίας και σύνδεσης µε τις αναπτυσσόµενες χώρες. Η κατάρτιση νέων από τις χώρες αυτές εντός της ΕΕ
συνιστά επένδυση σε ανθρώπινους πόρους την οποία τα κράτη µέλη
οφείλουν να αυξήσουν εντός των προγραµµάτων συνεργασίας. Το
πρόγραµµα Εrasmus World, που προωθεί την ποιότητα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και τη συνεργασία µε τρίτες χώρες,
πρέπει να αξιοποιηθεί για τη σύσφιξη των δεσµών και την
προώθηση µελλοντικών σχέσεων ευρύτερης συνεργασίας µεταξύ
της ΕΕ και των χωρών προέλευσης των µαθητών (2). Οµοίως,
απαιτείται να προωθηθεί η αναγνώριση των ακαδηµαϊκών τίτλων
και των επαγγελµατικών προσόντων (3), προκειµένου να τονωθεί η
κινητικότητα των σπουδαστών.

2.3.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το περιεχόµενο της πρότασης οδηγίας
αξίζει, σε γενικές γραµµές, θετική αξιολόγηση. Μπορεί να προσφέρει στην ΕΕ µια κατάλληλη κοινή νοµοθεσία για τη διαχείριση των
µεταναστευτικών ροών σπουδαστών, ασκούµενων και εθελοντών.

2.4.
Η δυνατότητα κινητικότητας που παρέχεται στους σπουδαστές, προκειµένου να συµπληρώσουν τις σπουδές τους σε άλλο
κράτος µέλος από εκείνο που τους χορήγησε την αρχική άδεια
αποτελεί, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, ένα θετικό βήµα, δεδοµένου
ότι η ελευθερία κυκλοφορίας των σπουδαστών θα επιτρέψει τη
βελτίωση της κατάρτισής τους, καθώς και κάποια εξοµοίωση των
δικαιωµάτων τους µε τα δικαιώµατα των ευρωπαίων φοιτητών.

2.5.
Το δικαίωµα στην εργασία, που παρέχεται σε σπουδαστές,
µέχρι ανώτατου ορίου 20 εβδοµαδιαίων ωρών, καθώς και κατά τις
περιόδους διακοπών, αξιολογείται επίσης πολύ θετικά από την
ΕΟΚΕ. Οι σπουδαστές χρειάζονται να διαθέτουν κάποια έσοδα για
να µπορούν να συνεχίζουν τις σπουδές τους· επιπλέον, µια
περιορισµένη εργασιακή δραστηριότητα θα είναι θετική για την
κατάρτισή τους και για την καλύτερη γνωριµία µε την ευρωπαϊκή
κοινωνία υποδοχής.

( 1)

Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ που δηµοσιεύτηκε στην ΕΕ C 149 της
21.6.2002.
( 2) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για το πρόγραµµα «Erasmus World».
( 3) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ που δηµοσιεύτηκε στην ΕΕ C 61 της
14.3.2003.
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2.6.
Κρίνεται, επίσης, ότι η πρόταση έχει την κατάλληλη
προσέγγιση από την άποψη των διαδικαστικών εγγυήσεων, µε την
επιφύλαξη των παρατηρήσεων που διατυπώνονται παρακάτω.

2.7.
Το πρώτο θέµα που θα θέλαµε να επισηµάνουµε ως
συµβολή της ΕΟΚΕ στην πρόταση αυτή αφορά ένα ζήτηµα που
εφάπτεται του αντικειµένου της: το ενδεχόµενο οι σπουδαστές να
παραµείνουν στη χώρα υποδοχής µετά την περάτωση των σπουδών
τους. Είναι γνωστό ότι διάφορα κράτη µέλη έχουν προβεί ακόµη
και σε τροποποίηση της νοµοθεσίας τους για τη µετανάστευση
προκειµένου να προωθήσουν τη δυνατότητα αυτή, και ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον για την παραµονή των επαγγελµατιών αυτών
λόγω της έλλειψης ειδικευµένου εργατικού δυναµικού σε ορισµένους κλάδους. Αυτό ενδέχεται να φθάσει σε πολύ µεγαλύτερα από
τα σηµερινά επίπεδα και να αποτελέσει σοβαρή µορφή διαρροής
εγκεφάλων από τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες.

2.8.
Η πρόταση οδηγίας αναφέρεται στο ζήτηµα αυτό στην
αιτιολογική της έκθεση (4), επισηµαίνοντας ότι θα πρέπει να
αποτραπεί η επέκταση του φαινοµένου της φυγής επιστηµόνων.
Λέει, όµως, ότι το ζήτηµα αυτό δεν αποτελεί αντικείµενο της
οδηγίας αυτής, δεδοµένου ότι αφορά την είσοδο µεταναστών για
εργασιακούς λόγους ( 5). Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει µια θεµελιώδη
αντίληψη του θέµατος: η κατάρτιση στην Ευρώπη νέων προερχόµενων από τρίτες χώρες πρέπει να αποτελεί για τις χώρες αυτές
παράγοντα ανάπτυξης και όχι ένα νέο πρόβληµα (6).

2.9.
Το ζήτηµα είναι σύνθετο, καθώς πρέπει να επιτευχθεί
συµβιβασµός ανάµεσα στο δικαίωµα στην εργασιακή µετανάστευση
εκείνου που έχει περατώσει τις σπουδές του και το συµφέρον της
χώρας προέλευσης να µην χάνει τους καλύτερα καταρτισµένους
πολίτες της. Θα ήταν σκόπιµο τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε
τις χώρες προέλευσης, να αναπτύξουν µέτρα για την προώθηση
της επαγγελµατικής ένταξης των σπουδαστών (µετά την περάτωση
των σπουδών τους) στη χώρα προέλευσής τους, στα πλαίσια των
προγραµµάτων συνεργασίας και σύνδεσης.

2.10.
Από την άλλη πλευρά, προτείνουµε να εφαρµόσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σύστηµα αξιολόγησης σχετικά µε τον
αριθµό προσώπων των οποίων οι σπουδές πληρώθηκαν από τις
χώρες προέλευσής τους, που όµως ασκούν το επάγγελµά τους
εντός της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει γνωστή η µεταφορά
πλούτου µε τη µορφή ανθρώπινου δυναµικού που δέχεται η ΕΕ
από τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες. Λαµβάνοντας υπόψη το
στοιχείο αυτό, τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει να ενεργούν
αλληλέγγυα και να βοηθούν τις χώρες αυτές να βελτιώσουν την
ανάπτυξή τους και ειδικότερα να χρηµατοδοτούν ένα µέρος των
συστηµάτων κατάρτισης.

(4 ) Σηµείο 1.4 της αιτιολογικής έκθεσης.
(5 ) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ που δηµοσιεύτηκε στην ΕΕ C 80 της
3.4.2002.
(6 ) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά
µε την κοινοτική πολιτική για τη µετανάστευση, που δηµοσιεύτηκε
στην ΕΕ C 260 της 17.9.2001.
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Ειδικές παρατηρήσεις

Προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής

3.1.1.
Στην παράγραφο όπου αναφέρεται ότι το κράτος µέλος
θα καθορίζει τους µηνιαίους πόρους που πρέπει να διαθέτουν οι
σπουδαστές (άρθρο 6.1.β) και οι µη αµειβόµενοι ασκούµενοι
(άρθρο 9.β), φρονούµε ότι θα ήταν καλό να προστεθεί ότι αυτό
πρέπει να γίνεται µε συνυπολογισµό του δικαιώµατός τους να
εργάζονται κατά µερική απασχόληση και στις περιόδους διακοπών
(εντός των ορίων που ορίζει το άρθρο 18).
3.1.2.
Στην πρόταση οδηγίας αναφέρεται, σχετικά µε την
ασφάλιση ασθένειας που απαιτείται από τους σπουδαστές, ότι θα
θεωρείται ότι την διαθέτουν εκείνοι που έχουν κάλυψη ασθενείας
λόγω της εγγραφής τους σε εκπαιδευτικό ίδρυµα (άρθρο 6.2).
Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, το ίδιο θα έπρεπε να προβλέπεται και
για τους µαθητές που συµµετέχουν σε προγράµµατα ανταλλαγής,
τους µη αµειβόµενους ασκούµενους και τους εθελοντές: σε όλες
τις περιπτώσεις, το ίδρυµα ή η επιχείρηση όπου προσέρχονται
µπορεί να αναλάβει την ασφάλιση ασθενείας τους.
3.1.3.
Η γνώση της γλώσσας του προγράµµατος σπουδών, την
οποία το κράτος µέλος µπορεί να απαιτεί από τους σπουδαστές
(άρθρο 6.1.γ), πρέπει να εκτιµάται µε ευέλικτα κριτήρια, για
παράδειγµα µε την παροχή της δυνατότητας η εκµάθηση της
γλώσσας να πραγµατοποιείται παράλληλα µε τις σπουδές, παρότι
πάντοτε θα πρέπει να απαιτείται ένα επαρκές αρχικό επίπεδο.
3.1.4.
Η πρόταση αναφέρει ότι οι ασκούµενοι πρέπει να
διαθέτουν πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους
(άρθρο 9.β), όπως και οι σπουδαστές. Κατά την άποψή µας, θα
έπρεπε να προστεθεί ότι, για την περίπτωση των ασκούµενων, οι
πόροι αυτοί µπορούν να παρέχονται από την επιχείρηση ή το
ίδρυµα εντός του οποίου διενεργείται η άσκηση. Κατ' αυτόν τον
τρόπο, θα προβλέπεται η δυνατότητα να έρχονται πρόσωπα από
λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, για περιόδους άσκησης που θα
χρηµατοδοτούνται από κονδύλια συνεργασίας για την ανάπτυξη,
τα οποία µπορούν να καταβάλλουν οι φορείς, οι επιχειρήσεις και
τα ιδρύµατα όπου πραγµατοποιείται η άσκηση. Η κατάσταση αυτή
δεν µπορεί να εξοµοιώνεται µε αµοιβή λόγω εργασιακής σχέσης.
Οι πόροι θα χορηγούνται στον οργανισµό ή ίδρυµα που διαχειρίζεται το πρόγραµµα συνεργασίας.
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εκτός εάν το πρόγραµµα σπουδών έχει διάρκεια κατώτερη του
έτους. Υπενθυµίζεται ότι, σε διάφορα κράτη, το διάστηµα που
καλύπτει ένα πλήρες πρόγραµµα σπουδών (που θεωρείται ετήσιο)
είναι εννέα µήνες. Πρέπει λοιπόν να αποτραπεί το ενδεχόµενο µιας
περιοριστικής ερµηνείας του άρθρου αυτού που θα οδηγούσε στη
χορήγηση αδειών εννέα µηνών, µε εξαίρεση των περιόδων διακοπών
και, ως εκ τούτου, µε αποκλεισµό της δυνατότητας εργασίας κατά
τις εν λόγω περιόδους διακοπών, η οποία προβλέπεται στο
άρθρο 18.
3.2.3.
Ως προς την προϋπόθεση να σηµειώνεται «επαρκής
πρόοδος στις σπουδές» για την ανανέωση της άδειας διαµονής
σπουδαστών, πρέπει να υπάρχουν ευρείες εγγυήσεις ώστε να
αποτραπούν αυθαίρετες δράσεις εκ µέρους των κρατών. Στο
άρθρο 11.2.δ, πρέπει να εξασφαλίζεται πάντοτε η συνεκτίµηση της
γνώµης του αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύµατος και, εποµένως,
η απόφαση πρέπει να στηρίζεται πάντοτε σε ακαδηµαϊκή αιτιολόγηση.

3.3. ∆ικαιώµατα
3.3.1.
Στην πρόταση οδηγίας αναγνωρίζεται το δικαίωµα στην
εργασία για τους σπουδαστές, υπό προϋποθέσεις τις οποίες ήδη
εκτιµήσαµε ως ορθές στις γενικές παρατηρήσεις.
3.3.2.
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να παρέχει η οδηγία στους µη
αµειβόµενους ασκούµενους τη δυνατότητα να εργάζονται κατά
µερική απασχόληση και σε περιόδους διακοπών, κατά τρόπο
ανάλογο µε αυτόν που ισχύει για τους σπουδαστές. ∆εν υφίστανται
λόγοι για να µπορούν τα διάφορα κράτη µέλη να περιορίζουν τη
δυνατότητα αυτή (άρθρο 18).
3.3.3.
Για τους µη αµειβόµενους ασκούµενους που ασκούνται
εντός επιχείρησης, πρέπει να καταρτιστούν µέτρα ώστε να αποτρέπεται η εργασιακή εκµετάλλευσή τους, να αποτρέπεται, δηλαδή,
το ενδεχόµενο ορισµένες επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν παράνοµα
τους ασκούµενους αυτούς ως απλήρωτο εργατικό δυναµικό. Θα
ήταν σκόπιµο να αναφέρεται ότι δεν θα µπορούν να πραγµατοποιούν αµειβόµενη εργασία εντός της ίδιας επιχείρησης όπου
πραγµατοποιούν την άσκηση (άρθρο 18). Επιπλέον, είναι αναγκαίο
να ενηµερώνονται για την κατάσταση των εν λόγω µη αµειβόµενων
ασκούµενων οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζοµένων.

3.4. ∆ιαδικασία
3.2.

Άδειες διαµονής

3.2.1.
Στο άρθρο 10, που αφορά τις άδειες για τους εθελοντές,
η πρόταση οδηγίας αναφέρει ότι τα κράτη µέλη θα ορίζουν
ελάχιστο και µέγιστο όριο ηλικίας. Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι
και οι εθελοντικές δραστηριότητες επίσης, ασκούνται, όλο και
περισσότερο, από πρόσωπα προχωρηµένης ηλικίας και, ως εκ
τούτου, θα πρέπει να διαγραφεί από την Οδηγία η αναφορά σε
µέγιστο όριο ηλικίας.
3.2.2.
Όσον αφορά το χρονικό διάστηµα για το οποίο χορηγείται η άδεια διαµονής στους σπουδαστές, πιστεύουµε ότι πρέπει να
αποτραπεί το ενδεχόµενο να προκύψουν προβλήµατα ως προς την
αντιστοιχία του διαστήµατος αυτού µε το χρόνο σπουδών. Στο
άρθρο 11.1, αναφέρεται ότι η άδεια διαµονής θα είναι ετήσια,

3.4.1.
Η ΕΟΚΕ κρίνει ιδιαίτερα θετική τη δυνατότητα που
παρέχει το άρθρο 19 στα κράτη µέλη να εξετάζουν, κατά
παρέκκλιση, αιτήσεις για άδεια διαµονής που δεν υποβάλλονται
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες και να επιτρέπουν
ορισµένες διαδικασίες διακανονισµού, εάν κρίνονται σκόπιµες.
3.4.2.
Είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν οι ταχείες διαδικασίες
χορήγησης µέσω των συµβάσεων. Το νέο πρόγραµµα Εrasmus
World θα δώσει νέες ευκαιρίες για την προώθηση των συµβάσεων
αυτών µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ΕΕ και των
αντίστοιχων ιδρυµάτων τρίτων χωρών ( 1).
(1 ) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για το πρόγραµµα «Erasmus World».
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∆ιαδικαστικές εγγυήσεις

3.5.1.
Η ΕΟΚΕ κρίνει υπερβολική τη µέγιστη προθεσµία
90 ηµερών που προτείνει η οδηγία για τις διοικητικές αποφάσεις
σχετικά µε την αποδοχή ή την ανανέωση. Φρονούµε ότι η µέγιστη
προθεσµία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ηµέρες.
3.5.2.
Η πρόταση οδηγίας αναγνωρίζει το δικαίωµα των προσώπων να προσφεύγουν ενώπιον των δικαστηρίων. Όµως, όπως
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έχει ήδη δηλώσει η ΕΟΚΕ σε άλλες γνωµοδοτήσεις (1), οι προσφυγές αυτές πρέπει να έχουν ανασταλτική επίδραση επί της διοικητικής απόφασης, όταν αυτή συνεπάγεται την τροποποίηση, την
ανάκληση ή την µη ανανέωση της άδειας διαµονής.

(1 ) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την «Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου
σχετικά µε το καθεστώς κατοίκου µακράς διαρκείας υπέρ των υπηκόων
τρίτων χωρών», που δηµοσιεύτηκε στην ΕΕ C 36 της 8.2.2002.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την έγκριση πολυετούς προγράµµατος (20042006) για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας
(ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραµµα ηλεκτρονικής µάθησης)»
(COM(2002) 751 τελικό)
(2003/C 133/08)
Στις 19 ∆εκεµβρίου 2002 και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 4 Μαρτίου 2003, µε βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. Rodríguez García Caro.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας του Μαρτίου
του 2000 περιέλαβε στα συµπεράσµατά του την ανάγκη προσαρµογής των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
στις απαιτήσεις της οικονοµίας της γνώσης και υπέδειξε τις
τεχνολογίες των πληροφοριών ως ένα από τα βασικά συστατικά
της στοιχεία.

1.2.
Στα εν λόγω συµπεράσµατα, το Συµβούλιο καλεί τα κράτη
µέλη να αποτρέψουν το ενδεχόµενο να επιτείνει η νέα οικονοµία,
µεταξύ άλλων, τα προβλήµατα αποκλεισµού και τους ζητά να
προωθήσουν την απόκτηση, εκ µέρους των πολιτών τους, βασικής
ψηφιακής µόρφωσης.

1.3.
Το πρόγραµµα ηλεκτρονικής µάθησης (eLearning) αποτελεί την εκπαιδευτική πτυχή του σχεδίου δράσης eEurope 2000 (2),
που αναπτύσσει τη στρατηγική της Λισσαβώνας. Μεταξύ των
στόχων του, επιχειρείται η σύνδεση των σχολικών κέντρων µε το
∆ιαδίκτυο και η κατάρτιση όσο το δυνατόν περισσότερων καθηγητών στις τεχνολογίες αυτές. Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 (3)
περιλαµβάνει την ηλεκτρονική µάθηση ως ένα από τα σηµαντικότερα µέτρα.
1.4.
Το σχέδιο δράσης eLearning ( 4) ανέπτυσσε τις τέσσερις
κατευθυντήριες γραµµές της πρωτοβουλίας σε δέκα δράσεις,
(2 ) Σχέδιο δράσης eEurope 2002 — Κοινωνία πληροφοριών για όλους
— COM(2000) 330 τελικό.
(3 ) Σχέδιο δράσης eEurope 2005 — Κοινωνία της πληροφορίας για
όλους — COM(2002) 263 τελικό.
(4 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής «eLearning — Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο» — COM(2000) 318 τελικό.
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επιχειρώντας να προσδώσει µεγαλύτερη συνεκτικότητα στα διάφορα κοινοτικά προγράµµατα και µηχανισµούς, προκειµένου να
επιτευχθεί µια συνέργεια που θα εξασφαλίζει στους πολίτες
καλύτερη πρόσβαση.

1.5.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ψηφίσµατά του σχετικά
µε τις ανακοινώσεις αυτές, αναγνώριζε ότι η εν λόγω πρωτοβουλία
προωθεί την εδραίωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και ζητούσε την ανάπτυξη ειδικού προγράµµατος, στα πλαίσια
του οποίου να αποφεύγονται οι επικαλύψεις µε ήδη υφιστάµενα
προγράµµατα.

1.6.
Βάσει των άρθρων 149, παράγραφος 4, και 150, παράγραφος 4, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
η Επιτροπή υποβάλλει την υπό εξέταση πρόταση απόφασης, για
την οποία ζητείται γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής.

2.

Κύρια σηµεία της πρότασης

2.1.
Η πρόταση απόφασης έχει ως γενικό στόχο την προώθηση
και τη διευκόλυνση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας
και της επικοινωνίας στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης, ως θεµελιώδες στοιχείο της προσαρµογής τους στις
απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και του ευρωπαϊκού προτύπου κοινωνικής συνοχής.

2.2.
Η περίοδος εφαρµογής θα καλύπτει το διάστηµα από την
1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

2.3.

Οι στόχοι θα αναπτυχθούν στα ακόλουθα πεδία:

—

Καταπολέµηση του «ψηφιακού χάσµατος», που ενδέχεται να
πλήττει εκείνους που, λόγω γεωγραφικής θέσης, κοινωνικής
κατάστασης ή ειδικών αναγκών, δεν έχουν πρόσβαση στην
παραδοσιακή προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης.

—

∆ηµιουργία ευρωπαϊκών εικονικών εκπαιδευτικών χώρων, µε
την προώθηση νέων προτύπων οργάνωσης της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, που θα βασίζονται στα ήδη υφιστάµενα πλαίσια
συνεργασίας.

—

—

Ηλεκτρονική αδελφοποίηση ευρωπαϊκών σχολείων, για την
ενίσχυση και την ανάπτυξη της δικτύωσης των σχολείων,
ούτως ώστε το κάθε σχολείο της Ευρώπης να µπορεί να
καθιερώσει παιδαγωγικές εταιρικές σχέσεις µε οποιοδήποτε
σχολείο από οποιοδήποτε µέρος της Ευρώπης.
Εγκάρσιες ενέργειες, µε στόχο την προώθηση της ηλεκτρονικής µάθησης στην Ευρώπη και την ενίσχυση των εταιρικών
σχέσεων µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
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2.4.
Ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός για την εφαρµογή του
προγράµµατος ανέρχεται σε 36 εκατοµµύρια ΕUR και κατανέµεται
ως εξής:
—

25 % για ηλεκτρονική µάθηση για την καταπολέµηση του
«ψηφιακού χάσµατος»,

—

30 % για εικονικούς εκπαιδευτικούς χώρους,

—

25 % για ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων,

—

10 % για εγκάρσιες ενέργειες και εποπτεία της ηλεκτρονικής
µάθησης,

—

10 % για τεχνική και διοικητική συνδροµή.

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1.
Όπως ανέφερε η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότησή της για την
«Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης: φύση, περιεχόµενο και
προοπτικές» (1), η εκπαίδευση είναι µια διαδικασία που προσδιορίζεται κατά βάση και κυρίαρχα από τις αξίες του ανθρωπισµού. Στο
πλαίσιο αυτό, κάθε επιλογή εκπαιδευτικού σχεδιασµού θα πρέπει
να είναι συµβατή µε το ως άνω πλαίσιο αξιών.
3.2.
Η ΕΟΚΕ υποδέχεται ευνοϊκά την πρόταση απόφασης
που της υποβάλλεται για γνωµοδότηση. Ανεξάρτητα από τις
παρατηρήσεις και συστάσεις που διατυπώνονται στην παρούσα
γνωµοδότηση, θεωρούµε την πρωτοβουλία αυτή ιδιαίτερα θετική.
3.3.
Επιπλέον των παρατηρήσεων που περιλαµβάνονται στο
παρόν έγγραφο και σε σχέση µε εκείνες που περιλαµβάνονται
ειδικότερα στο πρόγραµµα eLearning, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τις
παρατηρήσεις και συστάσεις που διατύπωσε στη γνωµοδότησή της
για την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Σχέδιο δράσης eLearning: Να σκεφτούµε
την εκπαίδευση του αύριο» ( 2).
3.3.1.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι ο τοµέας του προγράµµατος
eLearning είναι άκρως στρατηγικός για την οικοδόµηση της
Ευρώπης του αύριο. Λαµβάνοντας υπόψη τον συµπληρωµατικό
χαρακτήρα του νέου προγράµµατος, καθώς και τους σηµαντικούς
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς του, η ΕΟΚΕ συνιστά να συνεχιστεί
η συνεισφορά και άλλων κοινοτικών µηχανισµών προς τον τοµέα
αυτόν.
3.3.2.
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι τα κονδύλια που εκχωρούνται στο πρόγραµµα είναι εξαιρετικά ανεπαρκή για την εκπλήρωση
τόσο φιλόδοξων στόχων. Από την άποψη αυτή, η ΕΟΚΕ ζητά να
αυξηθούν ουσιαστικά οι χρηµατοδοτικοί πόροι του προγράµµατος.
Συνιστά επίσης να επικεντρωθούν οι δράσεις του σε δύο κατευθύνσεις:
—

Καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος.

—

Αδελφοποίηση σχολείων µέσω του ∆ιαδικτύου.

(1 ) Γωµοδότηση της ΕΟΚΕ, ΕΕ C 139 της 11.5.2001, σηµείο 2.4.1.1.
(2 ) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, ΕΕ C 36 της 8.2.2002.
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3.4.
Μια πραγµατικά ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης
απαιτεί τη συνδροµή όλων των σχετικών πτυχών της πραγµατικότητας που απαντώνται στην Ευρώπη, γι' αυτό και χαιρετίζουµε την
ουσιαστική συµµετοχή στο πρόγραµµα των κρατών της ΕΖΕΣ και
των υποψήφιων προς ένταξη χωρών. Η ποικιλία πολιτισµών και
γλωσσών και οι διαφορές ανάµεσα στα διάφορα έθνη προσφέρουν
στο σύνολο του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήµατος έναν
ανυπέρβλητο πλούτο.

πολλαπλών µέσων, υποστηρίζοντας ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή προέλευση του υλικού αυτού και προτείνοντας να παρασχεθεί στους
εκπαιδευτικούς συµπληρωµατική κατάρτιση για τη χρήση και τη
διδασκαλία του. Το πρόγραµµα Σωκράτης έχει ήδη σηµειώσει
πρόοδο στο ζήτηµα αυτό, η οποία πρέπει να ενισχυθεί και να
συµπληρωθεί ευρέως µέσω των µηχανισµών που το πρόγραµµα
eLearning θέτει στη διάθεση των πολιτών της Ένωσης.

3.5.
Για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος eLearning
και προτού επιχειρηθεί η γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (στο εξής ΤΠΕ), πρέπει
να τονιστεί η ανάγκη να ξεπεραστούν τα εµπόδια που ενδέχεται να
υπάρχουν ή να δηµιουργηθούν όσον αφορά την πρόσβαση τις
τεχνολογίες αυτές.

3.8.
Το νέο αυτό πρόγραµµα πρέπει να αποδίδει µεγάλη
σηµασία στην ενίσχυση των δράσεων για την αποφυγή των
διακρίσεων εις βάρος οµάδων µε ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς τη
χρήση των ΤΠΕ. Υπό το πρίσµα αυτό, καλούµε την Επιτροπή και
τα κράτη µέλη να καταβάλουν τις µέγιστες δυνατές προσπάθειες
προκειµένου να αποφευχθεί ο αποκλεισµός των µειονεκτικότερων
οµάδων γενικά και ειδικότερα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ( 4).

3.5.1.
Τόσο στο πεδίο των υποδοµών και του εξοπλισµού όσο
και στη χρήση των νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχοµένων,
οι ενδεχόµενες δυσκολίες θα εντείνουν ακόµη περισσότερο το
χάσµα ανάµεσα σ' εκείνους που έχουν τις δυνατότητες χρήσης
τους και εκείνους που δεν διαθέτουν τα αναγκαία προς τούτο µέσα
και πόρους.
3.5.2.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και τα κράτη µέλη ειδικότερα οφείλουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προκειµένου
να επιτύχουν τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών της
Ένωσης στις ΤΠΕ υπό συνθήκες ισότητας και ισοτιµίας.
3.6.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός
ότι η υπό εξέταση πρόταση απόφασης εδραιώνεται ως ειδικό
πρόγραµµα δράσης, µε ίδιο προϋπολογισµό. Επιθυµούµε, εντούτοις, να τονίσουµε ότι πρέπει να αποτραπεί η επικάλυψη δράσεων
µε ήδη υφιστάµενα προγράµµατα. Τα µέτρα συντονισµού, συνεργασίας και ενηµέρωσης που περιλαµβάνονται στο διατακτικό της
απόφασης θα πρέπει να παρέχουν τις δυνατότητες επίτευξης του
στόχου αυτού. Η συνέργεια των προσπαθειών µεταξύ των διαφόρων
προγραµµάτων επιφέρει προστιθέµενη αξία στις νέες δράσεις που
επιχειρεί να δροµολογήσει το πρόγραµµα eLearning.
3.6.1.
Στη γνωµοδότησή της (1) για την «Πρόταση απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση
της δεύτερης φάσης του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον
τοµέα της εκπαίδευσης Σωκράτης» (2), η ΕΟΚΕ υποστήριζε την
ενίσχυση του συντονισµού και της συνεργασίας µεταξύ των
διαφόρων προγραµµάτων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των µέτρων και των πόρων που τίθενται στη διάθεσή τους.
3.7.
Η ΕΟΚΕ, στη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της
Επιτροπής «Απολογισµός της συνέχειας που δόθηκε στο Λευκό
Βιβλίο — ∆ιδασκαλία και εκµάθηση: Προς την κοινωνία της
γνώσης» (3), συνιστούσε ήδη τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού

( 1) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, ΕΕ C 410 της 30.12.1998.
( 2) ΕΕ L 28 της 3.2.2000.
( 3) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ στην ΕΕ C 95 της 30.3.1998.

3.9.
Η προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν αντιπροσωπεύει αφ' εαυτής
συµβολή στην ποιοτική εκπαίδευση, αλλά πρέπει να συνοδεύεται
από την καθιέρωση συστηµάτων διαχείρισης της συνολικής ποιότητας που θα στηρίζονται στην επιδίωξη της αριστείας. Οι ΤΠΕ
συνιστούν ένα επιπλέον εργαλείο που τίθεται στην υπηρεσία της
διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Εάν η ποιότητα
της εκπαίδευσης είναι απαράδεκτη, το µόνο που θα επιτύχει η
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών θα είναι η καλύτερη διάδοση και
πρόσβαση σε µια εκπαίδευση χαµηλής ποιότητας. Οι ΤΠΕ παρέχουν
καλύτερες δυνατότητες πρόσβασης στα συστήµατα εκπαίδευσης
και κατάρτισης, δεν διασφαλίζουν όµως από µόνες τους τη
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

3.10.
Η πρόσβαση, µέσω των ΤΠΕ, σε νέες δυνατότητες και
µέσα εκµάθησης και κατάρτισης µπορεί να ευνοήσει µια αλλαγή
στα µέχρι στιγµής γνωστά εκπαιδευτικά πρότυπα. Η ανοιχτή και η
εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση µπορούν να γνωρίσουν
µεγαλύτερη ανάπτυξη και ευρεία διάδοση µέσω των πρωτοβουλιών
αυτών. Οποιοδήποτε µέτρο προσεγγίζει την εκπαίδευση και την
κατάρτιση προς τους πολίτες πρέπει να γίνεται δεκτό και να
υποστηρίζεται από όλα τα όργανα της Ένωσης και από τα κράτη
µέλη.

3.11.
Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης
αποτελεί στόχο που επηρεάζει όλα τα όργανα της Ένωσης. Η
ικανότητα των τεχνολογιών αυτού του είδους όσον αφορά τις
δυνατότητες πρόσληψης πληροφοριών και από κοινού επεξεργασίας των γνώσεων και, ως εκ τούτου, τη διευκόλυνση της
µετάδοσής τους συνιστά καθοριστικό στοιχείο για την ενίσχυση
ενός ευρωπαϊκού χώρου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ο
οποίος, αναγνωρίζοντας την πολιτισµική ποικιλία, θα καταργεί
εµπόδια και αποστάσεις και θα προσεγγίζει µεταξύ τους πολιτισµούς και γλώσσες ( 5).

(4 ) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, ΕΕ C 94 της 18.4.2002.
(5 ) Σχετικά µε τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, ΕΕ C 139 της 11.5.2001,
σηµείο 2.5.
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Ειδικές παρατηρήσεις

4.1.
Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται πλήρως τους στόχους του προγράµµατος eLearning, ως προγράµµατος αφιερωµένου ειδικά στην
ηλεκτρονική µάθηση. Κρίνει όµως ότι, µεταξύ άλλων λόγω των
περιορισµένων χρηµατοδοτικών του πόρων και του διασκορπισµού
των δράσεών του, θα είναι δύσκολο να επιτύχει τους επιδιωκόµενους στόχους.
4.1.1.
Σε µια Ευρώπη που προσελκύει όλο και µεγαλύτερο
αριθµό µεταναστών, µε τις πλέον ποικίλες πολιτισµικές παραδόσεις,
καθίσταται αναγκαίο να αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιµα µέσα που
µπορούν να βοηθήσουν την προσέγγιση και την κατανόηση µεταξύ
των διαφόρων πολιτισµών. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις µέγιστες
δυνατές προσπάθειες που µπορεί να καταβάλει προς την κατεύθυνση αυτή τόσο η Ένωση ως σύνολο όσο και το κάθε κράτος
µέλος µεµονωµένα.
4.2.
Οµοίως, η ΕΟΚΕ εκφράζει την πεποίθησή της ότι οι ΤΠΕ
έχουν ύψιστη χρησιµότητα για τη βελτίωση της δια βίου µάθησης.
Σε έναν κόσµο που χαρακτηρίζεται από ταχείες και συνεχείς
µεταβολές, απαιτούνται νέα µέσα και τρόποι για τον διαρκή
εκσυγχρονισµό της ειδίκευσης και της κατάρτισης των πολιτών, µε
στόχο τη διατήρηση και την εξέλιξη των γνώσεων και των
δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά εργασίας. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι ο
διαρκής εκσυγχρονισµός του ανθρώπινου κεφαλαίου συµβάλλει
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ως εκ
τούτου, υποστηρίζουµε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει πρόοδο ως προς τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών
της Ένωσης στη διαρκή κατάρτιση.
4.3.
Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, των περιεχοµένων και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι νέες ΤΠΕ πρέπει να
βασίζεται σε ένα περιβάλλον που θα ευνοεί τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις του κλάδου. Είναι απαραίτητο τα εν λόγω προϊόντα
και περιεχόµενα να στηρίζονται σε µια αντίληψη προσαρµοσµένη
στις ανάγκες της Ευρώπης. Η ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών,
πέρα από τα οφέλη που συνεπάγεται για την απασχόληση στον
χώρο της Ένωσης, πρέπει να συνεπάγεται και την υποστήριξη της
δηµιουργίας προϊόντων και υπηρεσιών που θα λαµβάνουν υπόψη
την πολυεστιακή πολιτισµική πραγµατικότητα του περιβάλλοντός
µας.
4.4.
Ο αποκλεισµός ορισµένων οµάδων, για λόγους γεωγραφικούς, κοινωνικούς, φύλου, ηλικίας ή οποιασδήποτε άλλης υφής,
συνιστά έναν από τους µεγαλύτερους κινδύνους που απειλούν τη
διάδοση και χρήση των ΤΠΕ. Οποιαδήποτε δράση µπορεί να
αναπτυχθεί για να αποτραπεί το ενδεχόµενο αυτό πρέπει να
ενισχύεται και να υποστηρίζεται.
4.4.1.
Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη σχετίζεται µε την εκµάθηση
των ηλεκτρονικών µέσων µπορεί να θιγεί, εάν δεν καταπολεµήσουµε τις διάφορες ενδεχόµενες µορφές αποκλεισµού. Γι' αυτό, η
ΕΟΚΕ κρίνει απαραίτητο να αυξηθεί σηµαντικά το ποσοστό των
κονδυλίων που εκχωρούνται στη δράση «καταπολέµηση του
ψηφιακού χάσµατος», ως στρατηγική για την ένταξη του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού πολιτών στις δυνατότητες πρόσβασης στο
eLearning.

6.6.2003

4.5.
Το «εικονικό πανεπιστήµιο» µπορεί να θεωρηθεί ως µια
πιο προηγµένη και διαδραστική µορφή του πανεπιστηµίου εξ
αποστάσεως. Από το πρότυπο αυτό, που ήδη αναπτύσσεται
από ορισµένα ευρωπαϊκά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
αναµένεται να προκύψει εξαιρετική προσφορά γνώσεων προς
εκείνους που, για διάφορους λόγους, δεν µπορούν ή δεν επιθυµούν
να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους µέσω
των παραδοσιακών συστηµάτων.
4.5.1.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ρητά αυτή τη µορφή πρωτοβουλιών
και τονίζει την ανάγκη βελτίωσης και µείωσης του κόστους της
πρόσβασης των πολιτών της Ένωσης στο ∆ιαδίκτυο, προκειµένου
να µην δυσχεραίνεται η ανάπτυξη αυτού του είδους προτύπων
πανεπιστηµιακής οργάνωσης. Η ανάπτυξη αυτή, επιπλέον, παρέχει
τη δυνατότητα στενότερης συνεργασίας µεταξύ κέντρων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διαφορετικών κρατών µελών, αποτελώντας µια
πτυχή που βοηθά την περαιτέρω ενοποίηση της εκπαίδευσης στην
Ευρώπη.
4.5.2.
Οι δράσεις που αναπτύσσονται στο πρόγραµµα Σωκράτης/Erasmus και στη νέα µορφή του µε την ονοµασία Εrasmus
World (1) µπορούν να αναληφθούν µέσω των εν λόγω «εικονικών»
πανεπιστηµιακών κέντρων, παρέχοντας τη δυνατότητα συνεργασίας
µεταξύ διαφόρων κέντρων και εικονικής κινητικότητας εκπαιδευτικών και φοιτητών µέσω του ∆ιαδικτύου.
4.5.3.
Εντούτοις, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η ανάπτυξη των νέων
αυτών προτύπων οργάνωσης της εκπαίδευσης δεν πρέπει σε καµία
περίπτωση να αποτελεί τροχοπέδη για τις παραδοσιακές µορφές
µάθησης µέσω της φυσικής παρουσίας, της κινητικότητας και της
άµεσης επαφής µεταξύ καθηγητών και φοιτητών. Αυτή η φυσική
παρουσία είναι µάλιστα ακόµη πιο σηµαντική, επειδή επιτρέπει
στους νέους να επωφεληθούν περισσότερο από αυτά τα νέα µέσα
σε επαφή µε τους καθηγητές τους. Το «εικονικό πανεπιστήµιο»
πρέπει να αποτελεί συµπλήρωµα και στήριξη για συγκεκριµένες
περιπτώσεις και πρόσωπα, δεν πρέπει όµως να αποβεί αυτόνοµη
και αποκλειστική µορφή εκπαίδευσης και µάθησης.
4.6.
Η συνεργασία των σχολείων µέσω του δικτύου αναµένεται
να αποτελέσει σηµαντικό στοιχείο γνώσης και επικοινωνίας τα
επόµενα χρόνια. Η προώθηση της επικοινωνίας αυτής µεταξύ
µαθητών του δηµοτικού σχολείου στην Ευρώπη θα προσφέρει,
µεσοπρόθεσµα, την ευκαιρία για µεγαλύτερη προσέγγιση των
συνηθειών και των πολιτισµών που συνυπάρχουν στην Ένωση.
Όσο µικρότερη είναι η ηλικία πρόσβασης τόσο µεγαλύτερη θα
είναι η ικανότητα προώθησης της µελλοντικής κατανόησης µεταξύ
των ανθρώπων.
4.6.1.
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, αυτή η δυνατότητα σύσφιξης
των σχέσεων και διασχολικής συνεργασίας µπορεί να αναπτυχθεί
καλύτερα µε τη χρήση των µέσων αυτών, ώστε να προωθηθεί η

(1 ) Βλέπε την «Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος για την αύξηση
της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και για την προώθηση
της διαπολιτισµικής κατανόησης µέσω της συνεργασίας µε τρίτες
χώρες (Erasmus World 2004-2008)», (COM(2002) 401 τελικό) και
τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την πρόταση αυτή.
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διάδοση και η εκµάθηση των διαφόρων γλωσσών της Ευρώπης
µεταξύ των µαθητών του δηµοτικού σχολείου. Προς τούτο, θα
µπορούσαν να καθιερωθούν µαθήµατα γλωσσών στα σχολεία από
καθηγητές που θα µιλούν τη µητρική τους γλώσσα, ως µια µορφή
ανταλλαγών που θα διευκολύνει τη γνώση της γλώσσας και του
πολιτισµού εκείνων που συµµετέχουν στα δίκτυα σχολείων.
4.7.
Ως συνέπεια όσων αναλύονται παραπάνω, η ΕΟΚΕ συνιστά
η δράση που καλείται «ηλεκτρονική αδελφοποίηση ευρωπαϊκών
σχολείων» να επεκταθεί εξ αρχής σε επίπεδο κατώτερο της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι όσο µικρότερη είναι
η ηλικία του αποδέκτη των πρωτοβουλιών αυτών τόσο περισσότερο
διευκολύνεται η καλύτερη προσαρµογή του σε αυτές, όπως εκείνη
που επιτυγχάνεται όταν η διδασκαλία των γλωσσών αρχίζει σε
νεαρή ηλικία.
4.8.
Η ΕΟΚΕ είναι κατηγορηµατικά υπέρ της ενίσχυσης του
δικτύου για τη διάδοση της πολιτισµικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας της Ευρώπης και απορρίπτει ρητά οποιαδήποτε τάση προς
τη χρήση µιας κοινής γλώσσας για τη διάδοση των πληροφοριών
και των γνώσεων.
4.9.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί και υποστηρίζει την άποψη να ενισχυθεί,
στο πλαίσιο του προγράµµατος, η συνεργασία µεταξύ δηµοσίου
και ιδιωτικού τοµέα. Οι επιχειρήσεις µπορούν να συνεισφέρουν µε
την πείρα τους στην ανάπτυξη των δράσεων αυτών και µπορούν,
µε τη σειρά τους, να έχουν άµεση πρόσβαση στις απαραίτητες
πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν την ανάληψη δράσεων για τη
δηµιουργία προϊόντων και υπηρεσιών κατάλληλα προσαρµοσµένων
στη νεοεµφανιζόµενη αυτή πραγµατικότητα.
4.10.
Είναι απολύτως απαραίτητη η εσωτερική επικοινωνία και
ο συντονισµός εντός των υπηρεσιών της Επιτροπής, ώστε να
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διασφαλίζεται ότι οι διάφορες επιτροπές των διαφόρων κοινοτικών
προγραµµάτων στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης,
της κοινωνικής πολιτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης θα
διαθέτουν ειδική γνώση των δράσεων που αναπτύσσονται, ώστε να
αποφευχθούν οι επικαλύψεις ή η ταυτόχρονη υποστήριξη των
σχεδίων που υποβάλλονται και αναπτύσσονται από δύο ή περισσότερα προγράµµατα.
4.10.1.
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες
για την επικοινωνία και τον συντονισµό, ώστε η ανάπτυξη του
προγράµµατος αυτού να είναι αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη.
4.11.
Η ΕΟΚΕ υποδέχεται ευνοϊκά το ειδικό αυτό πρόγραµµα,
όχι όµως και τους χρηµατοδοτικούς πόρους που του εκχωρούνται.
Για τούτο, θεωρούµε ότι θα ήταν απαραίτητο να καταβληθεί
µεγαλύτερη προσπάθεια να αυξηθεί ο προϋπολογισµός του.
4.12.
Οι διαδοχικές αξιολογήσεις που προβλέπονται, σε συσχετισµό µε ανάλογες δράσεις που προβλέπονται σε άλλα προγράµµατα µε παρόµοιους στόχους, θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση
για να εξεταστεί η δυνατότητα συγκέντρωσης σε ένα ενιαίο
πρόγραµµα των διαφόρων δράσεων για την προώθηση της διάδοσης και της χρήσης των ΤΠΕ στον χώρο της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης στην Ευρώπη.
4.12.1.
Για να επιτευχθεί µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και
αποδοτικότητα της χρήσης των εκχωρούµενων πόρων, η ΕΟΚΕ
κρίνει απαραίτητη την εκπόνηση σχετικής µελέτης και την εξεύρεση
µιας πρότασης που θα την αναπτύσσει, προκειµένου να µεγιστοποιηθούν οι πόροι και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος που επιφέρει ο
διασκορπισµός των δράσεων µεταξύ των διαφόρων προγραµµάτων.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την «Ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Το µέλλον της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
απασχόληση (ΕΣΑ) “Μια στρατηγική για την πλήρη απασχόληση και καλύτερες θέσεις εργασίας για
όλους”»
(COM(2003) 6 τελικό)
(2003/C 133/09)
Στις 14 Ιανουαρίου 2003, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 4 Μαρτίου 2003, µε βάση εισηγητική
έκθεση του κ. Κορυφίδη.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 93 ψήφους υπέρ, 5 ψήφους κατά και 3 αποχές
την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Στα τέλη του 1997 η σύνοδος κορυφής του Λουξεµβούργου, εγκαινίασε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση
(ΕΣΑ). Φιλοδοξία της στρατηγικής αυτής ήταν, να επιτευχθεί
αποφασιστικής σηµασίας πρόοδος µέσα σε διάστηµα πέντε ετών,
ιδίως στους τοµείς της µακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας
των νέων. Στη συνέχεια και πριν ακόµη την έναρξη της ισχύος της
Συνθήκης του Άµστερνταµ, ξεκίνησε η εφαρµογή της νέας
ανοικτής µεθόδου συντονισµού, που περιλαµβάνεται στο
άρθρο 128, επικυρώνοντας την πρώτη σειρά Κατευθυντήριων
Γραµµών για την απασχόληση.
1.2.
Στο άρθρο 126 της Συνθήκης επιβεβαιώνεται η εθνική
αρµοδιότητα όσον αφορά την πολιτική για την απασχόληση, ενώ
παράλληλα δηλώνεται ότι αποτελεί κοινό µέληµα και τα κράτη
µέλη καλούνται να αναπτύξουν συντονισµένη σχετική στρατηγική
σε επίπεδο ΕΕ.
1.2.1.
Εµπνεόµενο σε µεγάλο βαθµό από τις διατάξεις της
Συνθήκης για το συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής (1) και από
το συντονισµό των πολιτικών για την απασχόληση, που ξεκίνησε
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Έσσεν το 1994, το νέο
άρθρο 128 καθόρισε το πλαίσιο για την ανάπτυξη εθνικών
πολιτικών για την απασχόληση, µε βάση τις κοινές προτεραιότητες
και τα κοινά συµφέροντα της Ένωσης.
1.2.2.
Σύµφωνα µε το νέο αυτό πλαίσιο, ο συντονισµός της
πολιτικής απασχόλησης διαµορφώνεται βάσει µιας προσέγγισης
«διαχείρισης ανά στόχο». Πιο συγκεκριµένα ακολουθούνται τα
εξής βήµατα:
—

Κάθε χρόνο αποφασίζονται οι κατευθυντήριες γραµµές για
την απασχόληση από το Συµβούλιο ύστερα από πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

( 1) Άρθρα 98 και 99 της Συνθήκης.

—

Με βάση τις κατευθυντήριες γραµµές συντάσσονται από τα
κράτη µέλη τα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση
(ΕΣ∆Α).

—

Τα ΕΣ∆Α αξιολογούνται στα πλαίσια κοινής έκθεσης για την
απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συµβουλίου.

—

Με βάση την αξιολόγηση αυτή καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραµµές του επόµενου, κάθε φορά, έτους.

1.2.3.
Από το 2000, το Συµβούλιο, ύστερα από πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκδίδει συγκεκριµένες συστάσεις προς τα
κράτη µέλη, συµπληρώνοντας έτσι τις κατευθυντήριες γραµµές για
την απασχόληση.
1.2.4.
Η προσέγγιση της «διαχείρισης ανά στόχο» υποστηρίχτηκε, επίσης, µε τον καθορισµό µετρήσιµων στόχων σε ευρωπαϊκό
ή εθνικό επίπεδο σε πολλούς τοµείς, καθώς και µε την προοδευτική
ανάπτυξη συµφωνηµένων στατιστικών δεικτών, για τη µέτρηση της
προόδου.
1.2.5.
Ο συγχρονισµός της διαδικασίας του Λουξεµβούργου
µε τη διαδικασία συντονισµού των γενικών προσανατολισµών της
οικονοµικής πολιτικής, αποτελεί το καινούργιο πλαίσιο για την
εφαρµογή της νέας ΕΣΑ.
1.2.6.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή από
την αρχή, στήριξε αποτελεσµατικά ( 2) τις προπαρασκευαστικές
εργασίες, που οδήγησαν στην υιοθέτηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Έκτοτε, συµµετέχει, πάντα ενεργά, στη
διαµόρφωση των κατευθυντηρίων γραµµών και γενικότερα στην
αξιολόγηση και στη διαµόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για
την απασχόληση (3).
(2 ) EE C 19 της 21.1.1998.
(3 ) ΕΕ C 209 της 22.7.1999, ΕΕ C 368 της 20.12.1999, ΕΕ C 14 της
16.1.2001, ΕΕ C 36 της 8.2.2002.
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Η Ανακοίνωση της Επιτροπής

2.1.
Στην υπό συζήτηση ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΣΑ προβάλλεται ως το βασικό εργαλείο που µπορεί να
ικανοποιήσει τους φιλόδοξους στόχους της Λισαβόνας, για πλήρη
απασχόληση, ποιότητα στην εργασία και κοινωνική ενσωµάτωση/συνοχή, µέσω απασχόλησης.

2.2.
Ωστόσο, επισηµαίνεται, ότι η ΕΣΑ, προκειµένου να είναι
αποτελεσµατική, θα πρέπει να συναρθρώνεται µε ποικίλες άλλες
πολιτικές. Πολιτικές που είναι παγιωµένες και βασισµένες στη
Συνθήκη, όπως στην περίπτωση των γενικών προσανατολισµών
οικονοµικής πολιτικής, αλλά και πολιτικές πιο πρόσφατες, όπως
εκείνες που αναπτύσσονται στους τοµείς της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, της επιχειρηµατικότητας, της κοινωνικής ένταξης, των
συντάξεων και της µετανάστευσης.

2.3.
Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού της ΕΣΑ η οποία βασίζεται στο άρθρο 128 της Συνθήκης θεωρείται ότι απέδειξε την
αξία της. Στα πλαίσια, όµως της απαίτησης του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Βαρκελώνης, για ενίσχυση της ΕΣΑ και του
συµπεράσµατος του Συµβουλίου για «απλοποίηση», πρέπει να
αναζητηθούν τρόποι βέλτιστης χρήσης των µέσων που προβλέπονται από την Συνθήκη και που έχουν αναπτυχθεί στην πράξη.
Συγκεκριµένα πρέπει να αναπτυχθούν:
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—

συγκεκριµένα µηνύµατα προς τους κοινωνικού εταίρους

—

προσδιορισµό κατάλληλων στόχων.

2.5.
Οι τρεις βασικοί στόχοι της πολιτικής για την απασχόληση
που συνδέονται µε την στρατηγική της Λισαβόνας είναι οι εξής:
—

Πλήρης απασχόληση

—

Ποιότητα και παραγωγικότητα στην εργασία

—

Συνοχή και αγορά εργασίας, χωρίς αποκλεισµούς.

2.6.
Οι προτεινόµενες από την Επιτροπή προτεραιότητες που
θεωρούνται απαραίτητες για την επίτευξη των ανωτέρω µεγάλων
στόχων εξειδικεύουν τον περιεχόµενο της νέας ΕΣΑ και είναι οι
ακόλουθες:
—

Ενεργητικά και προληπτικά µέτρα για τους ανέργους και
τους άεργους.

—

Ανταµοιβή της εργασίας.

—

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας για την δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

—

Μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση.

—

σταθερές και προσανατολισµένες στο αποτέλεσµα κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση·

—

Προώθηση της παράτασης του ενεργού επαγγελµατικού
βίου.

—

καθοδήγηση σε επίπεδο πολιτικής, µέσω συστάσεων·

—

Μετανάστευση.

—

εστίαση στην υλοποίηση, µέσω των εθνικών σχεδίων δράσης·

—

Προώθηση της προσαρµοστικότητας στην αγορά εργασίας.

—

κοινή Έκθεση για την απασχόληση·

—

Επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και στρατηγικές δια βίου
µάθησης.

—

αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης και της
ανταλλαγής εµπειριών·

—

Ισότητα των δύο φύλων.

—

διασφάλιση της συνοχής µε άλλες διαδικασίες·

—

Στήριξη της ένταξης και καταπολέµηση των διακρίσεων στην
αγορά εργασίας για µειονεκτούντα άτοµα.

—

καλύτερη διακυβέρνηση.

—

Αντιµετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στην απασχόληση.

2.4.
Η ανακοίνωση διαπιστώνει την ανάγκη για µία νέα γενιά
κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση οι οποίες θα
αναπτυχθούν µε την υπέρβαση των οριζόντιων στόχων και των
ειδικών κατευθυντηρίων γραµµών της πρώτης περιόδου της ΕΣΑ
(1997-2002) που είχαν οµαδοποιηθεί στους 4 πυλώνες. Σύµφωνα
µε την Ανακοίνωση η νέα γενιά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει:
—

τους τρεις βασικούς στόχους, οι οποίοι θα αντανακλούν την
«ισορροπία της Λισαβόνας»

—

µεγαλύτερη έµφαση στην υλοποίηση και στη διαχείριση της
ΕΣΑ

—

προσδιορισµό περιορισµένου αριθµού προτεραιοτήτων

2.7.
Τέλος η Ανακοίνωση αναφέρεται στην αποτελεσµατική
εφαρµογή και διοίκηση της νέας ΕΣΑ. Αφού κάνει ιδιαίτερη
αναφορά στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Σεπτεµβρίου 2002, η οποία δίνει έµφαση στην ανάγκη σύζευξης
της ΕΠΑ µε τις πολιτικές απασχόλησης σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, καθώς και µε τις πολιτικές του ΕΚΤ, υπογραµµίζει τη σηµασία της συµµετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων, των
τοπικών παραγόντων, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών
στις διαδικασίες της ΕΣΑ. Ως προς αυτό το θέµα η ανακοίνωση
δίνει έµφαση στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
—

Αποτελεσµατικές και αποδοτικές υπηρεσίες εφαρµογής.

—

Ενίσχυση της συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων.
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—

Κινητοποίηση όλων των σχετικών φορέων.

—

Επαρκής χρηµατοδότηση.

3.

Γενικές παρατηρήσεις

3.1.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι οι πολιτικές απασχόλησης που
εφάρµοσαν τα κράτη µέλη στα πλαίσια της ΕΣΑ την περίοδο
1997-2001, προκειµένου να βελτιώσουν τη λειτουργία των
αγορών εργασίας, απέδωσαν στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και στη µείωση της ανεργίας.
3.1.1.
Ωστόσο, µε κριτήριο τους στόχους της Λισαβόνας —
στόχους τους οποίους η ΕΟΚΕ αποδέχεται και στηρίζει — στα
επίπεδα απασχόλησης και συµµετοχής, καθώς στην ανεργία και
στην παραγωγικότητα ανά εργαζόµενο στην ΕΕ συνολικά,
υφίστανται ακόµη σηµαντικές αδυναµίες και ελλείµµατα.

3.2.1.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη θέση ότι η βασική προτεραιότητα της νέας ΕΣΑ πρέπει να είναι η επίτευξη των στόχων που
τέθηκαν στη Λισαβόνα για περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

3.2.2.
Παράλληλα υποστηρίζει, τη θέση ότι οι στόχοι της
Λισαβόνας να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης και η προσφορά
εργασίας, να προωθηθεί η καλύτερη ποιότητα στην εργασία και η
υψηλότερη παραγωγικότητα, να εδραιωθούν οι αγορές εργασίας
χωρίς αποκλεισµούς και να µειωθούν οι ανισότητες µεταξύ των
περιφερειών, είναι στόχοι αλληλένδετοι και συµπληρωµατικοί.
3.2.3.
Υποστηρίζει, τέλος, τη θέση ότι η προσέγγιση των ως
άνω στόχων προϋποθέτει, µεταξύ των άλλων και κυρίαρχα:
—

ισχυρή και αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη ( 2) και

—

ανάκτηση της εµπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών στη
διαµόρφωση ενός θετικού οράµατος για το µέλλον, που θα
βασίζεται στη συµµετοχή τους και στη διασφάλιση πιο
ισόρροπης κατανοµής του παραγόµενου πλούτου και του
πλεονάσµατος που δηµιουργεί η σύγχρονη τεχνολογία (2).

3.1.2.
Επιπλέον, οι ανισότητες οι σχετικές µε το φύλο, την
ηλικία, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς και οι ανισότητες
ανάµεσα στις περιφέρειες των κρατών µελών και στα κράτη µέλη
µεταξύ τους, είναι ανησυχητικές.
3.1.3.
Η ευθύνη βαρύνει από τη µια µεριά τα κράτη µέλη και
την ελλιπή ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που
προκύπτουν από τη στρατηγική και τους στόχους της Λισαβόνας.
Από την άλλη όµως και παράλληλα, επισηµαίνεται ότι η υλοποίηση
των στόχων αυτών απαιτεί έναν εντονότερο προσανατολισµό της
ευρωπαϊκής οικονοµικής πολιτικής σ' έναν στόχο υψηλότερων
επιπέδων απασχόλησης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο εφόσον
στο µέλλον υπάρξει ένας καλύτερος συντονισµός των βασικών
αρχών της οικονοµικής πολιτικής και των κατευθυντήριων γραµµών της στρατηγικής για την απασχόληση στην ΕΕ. Η ΕΟΚΕ,
εκφράζει τη λύπη της στο σηµείο αυτό για το γεγονός ότι η ορµή
της στρατηγικής της Λισαβόνας διακόπηκε λόγω, µεταξύ των
άλλων, της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Σήµερα εκείνο που
προέχει είναι, όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για
τη λήψη των αποφάσεων και ιδίως οι νοµισµατικές και φορολογικές
αρχές να επαναβεβαιώσουν τη δέσµευσή τους για την επίτευξη
των στόχων της Λισαβόνας και να συναγάγουν τα απαραίτητα
διδάγµατα των µέχρι τώρα αποτυχιών, προκειµένου να κρατήσουν
την ορθή πορεία, υποστηρίζοντας την εφαρµογή πολιτικών για τη
µακροοικονοµική ανάκαµψη. Η εφαρµογή παρόµοιων µέτρων είναι
απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου ανάπτυξης κατά 3 % που
αποτελεί το υπόβαθρο σύνολης της στρατηγικής της Λισαβόνας
και θα καταστήσει δυνατή τη δηµιουργία περισσότερων και
καλύτερων ποιοτικώς θέσεων εργασίας.
3.2.
Στα προηγούµενα πλαίσια, για την προσέγγιση των στόχων
της Λισαβόνας και λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την επικείµενη
διεύρυνση ( 1) της ΕΕ, η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαία την άµεση προώθηση από τα κράτη µέλη των προβλεπόµενων διαρθρωτικών
αλλαγών.

( 1) EE C 85 της 8.4.2003.
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3.2.3.1.
Σ' ό,τι αφορά ειδικότερα στο στόχο της αειφόρου
οικονοµικής ανάπτυξης, τις σχετικές πολιτικές και τη διασύνδεσή
τους µε τις πολιτικές απασχόλησης η ΕΟΚΕ τοποθετείται, σαφώς,
θετικά. Εµµένει, όµως, ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα µιας
πολύπλευρης προσέγγισης του προβλήµατος, που θα παίρνει
υπόψη της τη διεθνή συγκυρία, την ενιαία αγορά και την καλύτερη
αξιοποίησή της, την ενίσχυση και καλύτερη αξιοποίηση της
ευρωζώνης, καθώς και την αναγκαιότητα για ανάπτυξη πιο
ολοκληρωµένων και ενιαίων πολιτικών σε πολλά θέµατα, µεταξύ
των οποίων η µετανάστευση.
3.2.4.
Στα προηγούµενα πλαίσια και συµπληρωµατικά, επισηµαίνει ιδιαίτερα, ότι το πρόβληµα της απασχόλησης στην Ευρώπη
των είκοσι πέντε µπορεί να πάρει άλλου είδους, εντονότερη µορφή
και διαστάσεις, αν δεν υπάρξουν και δεν αναπτυχθούν άµεσα
ολοκληρωµένες προληπτικές πολιτικές.
3.3.
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την συµφωνία της µε τους τρεις,
επίσης, αλληλένδετους στόχους της νέας ΕΣΑ, δηλαδή:
—

την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και την πλήρη
απασχόληση

—

την ποιότητα και την παραγωγικότητα στην εργασία

—

την κοινωνική συνοχή σε µια αγορά εργασίας χωρίς
αποκλεισµούς.

(2 ) Ψήφισµα για το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο — 21.3.2003.
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3.4.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι λιγότερες, απλούστερες και σταθερότερες κατευθυντήριες γραµµές, επικεντρωµένες στις νέες προτεραιότητες της ΕΣΑ και σε µετρήσιµους στόχους θα αυξήσουν
την αποτελεσµατικότητά της.

3.7.1.
∆ιαπιστώνει δε, µε ικανοποίηση, ότι έχουν σηµειωθεί
πρόοδοι ως προς την ανάπτυξη µιας αυθεντικής εδαφικής διάστασης και συµφωνεί µε τη βούληση για αύξηση της συµµετοχής της
κοινωνίας των πολιτών σε τοπική κλίµακα.

3.4.1.
Σύµφωνα και µε προγενέστερες απόψεις και γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ, οι κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να διατηρήσουν ένα ευρύ και ολοκληρωµένο πεδίο πολιτικής, συµπεριλαµβάνοντας τις πολιτικές για την αγορά εργασίας, την οικονοµική
ανάπτυξη, την επιχειρηµατικότητα, την προστασία των εργαζοµένων και την κοινωνική προστασία, που συµβάλλουν στην αύξηση
της απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας στην εργασία.

3.7.2.
Επίσης και παράλληλα επισηµαίνει ότι η ποιότητα της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση θα βελτιωνόταν
σίγουρα, στο βαθµό που τα σχετικά εθνικά σχέδια δράσης
συζητιόταν και εγκρίνονταν από τα εθνικά κοινοβούλια στα
πλαίσια των ετήσιων εθνικών προϋπολογισµών για την πολιτική
απασχόλησης.

3.5.
Έτσι και στα πλαίσια των επεξεργασιών της η ΕΟΚΕ
καλωσορίζει τις νέες προτεραιότητες που προβάλλονται, όπως η
πολιτική για την ενεργητική γήρανση (1), η σύνθεση κοινωνικής
προστασίας και απασχόλησης ( 2), η προτεραιότητα για τη µετανάστευση ( 3), καθώς και η προτεραιότητα για την µετατροπή της
αδήλωτης εργασίας σε κανονική εργασία (4). Παράλληλα τονίζει
την ανάγκη να συµφιλιωθούν οι πολιτικές υπέρ της ενεργητικής
γήρανσης µε τη συνθεώρηση των περιπτώσεων επαχθών εργασιών
και των σηµερινών οικονοµικών καταστάσεων που οδηγούν σε
ριζικές αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων. Αναδιαρθρώσεις οι
οποίες καταλήγουν πάρα πολύ συχνά σε απολύσεις ηλικιωµένων
εργαζόµενων. Οι απολύσεις αυτές πρέπει να είναι δυνατό να
αντιµετωπίζονται κυρίως µε φιλόδοξα κοινωνικά σχέδια και µε
µέτρα ανακατάταξης και µετατροπής, αφήνοντας όµως ανέπαφες
τις σηµερινές δυνατότητες πρόωρης συνταξιοδότησης.
3.5.1.
Τονίζει, επίσης, την ανάγκη προώθησης της ποιότητας
στην εργασία στα πλαίσια της πολιτικής για περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας, δεδοµένου ότι οι ποιοτικές θέσεις
εργασίας αποδεικνύονται περισσότερο βιώσιµες και συνδέονται µε
την αύξηση της παραγωγικότητας.
3.5.2.
Υπογραµµίζει, τέλος, τη σηµασία της διασφάλισης ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στην αγορά εργασίας.

3.8.
Για να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της νέας ΕΣΑ
εξακολουθεί να είναι απαραίτητο, αυτό που υποστήριξε η ΕΟΚΕ
σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της:
—

οι κατευθυντήριες γραµµές να συνοδεύονται από ποσοτικούς
στόχους — ιδιαίτερα στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο,

—

να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στα αποτελέσµατα, καθώς και
στην αποτελεσµατική εφαρµογή και την αξιολόγησή τους,
και

—

να συµπληρώνονται αυτά, από συστάσεις.

3.8.1.
Ιδιαίτερα σ' ό,τι αφορά στις συστάσεις, η ΕΟΚΕ εµµένει
να τις θεωρεί ως το βασικό εργαλείο για την εφαρµογή της
στρατηγικής από τα κράτη µέλη. Συνεπώς η ετήσια ανασκόπηση
της εφαρµογής και της προόδου (µε βάση τα ΕΣ∆Α και τους δείκτες
αποτελεσµατικότητας), όσον αφορά στους τεθέντες στόχους, θα
πρέπει να συνεχίσει να ισχύει και να επικεντρωθεί από την άποψη
αυτή στην αυξηµένη ευθύνη των κρατών µελών µε τη µεταρρύθµιση
της ΕΣΑ, ενδεχοµένως µε τον ορισµό πολλαπλών στόχων που
µπορούν να προσδιοριστούν ποσοτικά.

3.6.
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι ο συγχρονισµός της διαδικασίας του
Λουξεµβούργου µε τη διαδικασία συντονισµού των γενικών
προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής αποτελεί προϋπόθεση για αποτελεσµατική διαχείριση της ΕΣΑ. Όπως έχει υποστηρίξει η ΕΟΚΕ κατ' επανάληψη, στα πλαίσια του γενικότερου
πλαισίου της βιώσιµης ανάπτυξης, η απασχόληση πρέπει να κατέχει
σηµαντική θέση στο µίγµα οικονοµικής πολιτικής και στους
στόχους της.

3.8.2.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα, προϋπόθεση για την ανατροφοδότηση της ΕΣΑ αποτελούν τα σχετικά στατιστικά στοιχεία. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη
σηµασία τους και καλεί την Επιτροπή να εργαστεί συντονισµένα
και µ' όλες της τις δυνάµεις, προς την κατεύθυνση της έγκαιρης
διασφάλισης έγκυρων στατιστικών στοιχείων, που θα βασίζονται
σε συγκρίσιµους και αξιόπιστους δείκτες για όλα τα κράτη µέλη.

3.7.
Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι η δυναµική και ενεργός
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα, ευρωπαϊκό,
εθνικό και τοπικό, είναι αναγκαία από το στάδιο της χάραξης των
πολιτικών, έως την εφαρµογή και την αξιολόγησή τους.

4. Ειδικές παρατηρήσεις

( 1)

Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι» — ΕΕ C 14
της 16.1.2001, καθώς και ΕΕ C 36 της 8.2.2002, σηµείο 2.2.
( 2) ΕΕ C 117 της 26.4.2000.
( 3) ΕΕ C 125 της 27.5.2002.
( 4) COM(2002) 487 τελικό της 3.9.2002.

4.1.
Με βάση τα όσα επισηµάνθηκαν προηγούµενα, η ΕΟΚΕ
εκτιµά ότι η νέα ΕΣΑ µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των
στόχων της Λισαβόνας, που εµπεριέχει συγκεκριµένους ενδιάµεσους στόχους, στο βαθµό που θα συνοδεύεται από σταθερές και
ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές, η αποτελεσµατικότητα
των οποίων θα ελέγχεται συστηµατικά.
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4.2.
Στα προηγούµενα πλαίσια, για να καταστεί αποδοτική η
επιλογή κατευθυντήριων γραµµών µε τριετή προοπτική θα πρέπει
να διασυνδεθεί µε τις σύγχρονες µεγάλες προκλήσεις, µεταξύ των
οποίων ξεχωρίζουν η οικονοµική συγκυρία (οικονοµική ύφεση) και
η επικείµενη διεύρυνση της Ένωσης.

4.2.1.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΟΚΕ στέκεται ιδιαίτερα θετικά
στο νέο στοιχείο της ΕΣΑ για κατευθυντήριες γραµµές µε τριετή
προοπτική, επισηµαίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης µεσοπρόθεσµων σχετικών πολιτικών για την επίλυση του προβλήµατος της
απασχόλησης.

4.3.
Με στόχο τη δηµιουργία προϋποθέσεων για την αντιµετώπιση των µεγάλων µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων
προκλήσεων, σε συνδυασµό µε την ποιοτική διάσταση των θέσεων
εργασίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, η ΕΟΚΕ στέκεται
ιδιαίτερα στο ζήτηµα των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναµικό.
Θεωρώντας πρωταρχικής σηµασίας κατευθυντήρια γραµµή τη δια
βίου µάθηση, υπογραµµίζει έντονα την αναγκαιότητα ουσιαστικής
αύξησης των αντίστοιχων επενδύσεων, µε διάθεση δηµόσιων
και ιδιωτικών πόρων. Παράλληλα επισηµαίνει την αναγκαιότητα
αναζήτησης και ανάπτυξης ενός πιο ευέλικτου και αποδοτικού
τρόπου αξιοποίησης των σχετικών κονδυλίων, υπογραµµίζοντας
το ρόλο και τη συµβολή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και ιδιαίτερα
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου προς την ως άνω κατεύθυνση.

4.4.
Παράλληλα µε την ως άνω διασύνδεση (σηµείο 4.2) και
την προτεραιότητα για επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό και σε
συνδυασµό µε την απλοποίηση των κατευθυντήριων γραµµών και
τη στήριξη εκείνων των κατευθυντήριων γραµµών της προηγούµενης ΕΣΑ που αποδείχθηκαν αποτελεσµατικές, θα πρέπει να
ενισχυθούν και τα νεοεισερχόµενα στοιχεία στη νέα γενιά κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση. Πιο συγκεκριµένα:

4.4.1.
Κατευθυντήρια γραµµή πρέπει να αφιερωθεί στην
τόνωση των προληπτικών και των ενεργητικών µέτρων για τους
µακροχρόνια άνεργους, τους άεργους, τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, τις γυναίκες, τους νέους και τις εθνικές µειονότητες, µε
στόχο να αρθούν τα εµπόδια για την είσοδό και την παραµονή
τους στην αγορά εργασίας και σε βιώσιµες θέσεις απασχόλησης.
Σε σχέση µε αυτό, ιδιαίτερη σηµασία έχουν η έγκαιρη αναγνώριση
των αναγκών των όσων αναζητούν εργασία και η κατάρτιση των
κατάλληλων σχεδίων συνοδείας και επανένταξης.
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4.4.2.
Κατευθυντήρια γραµµή πρέπει να αφιερωθεί, επίσης,
στη σταδιακή µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε νόµιµη
απασχόληση και της παραοικονοµίας σε νόµιµη οικονοµική
δραστηριότητα. Κάτι, που µπορεί να επιτευχθεί µέσω συνδυασµένων δράσεων και παροτρύνσεων, καθώς και µέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και της µείωσης στην φορολογία της
εργασίας.
4.4.3.
Ακόµη, µία κατευθυντήρια γραµµή αξίζει να αφιερωθεί
στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης των επιχειρήσεων
και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, ιδιαίτερα για τις µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και για τις συµπράξεις συνεργασίας
(συνεταιρισµοί, σύλλογοι, ταµεία αλληλοβοηθείας), µε κύριο
στόχο την δηµιουργία περισσοτέρων ποιοτικών και βιώσιµων
θέσεων εργασίας.
4.4.3.1.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την επιχειρηµατικότητα η
ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι:
—

η επιχειρηµατική δραστηριότητα-µη εξαιρουµένης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας προσώπων που αποσκοπεί στη
δηµιουργία υπηρεσιών αλληλοβοηθείας ή/και κοινής ωφελείας — είναι ο πραγµατικός δηµιουργός θέσεων
απασχόλησης·

—

οι µικρές επιχειρήσεις έχουν συνήθως χαρακτήρα έντασης
εργασίας και δηµιουργούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης
σε σύγκριση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις, που είναι περισσότερο έντασης κεφαλαίου·

—

η απλή αύξηση του αριθµού των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων στην ΕΕ δεν αποτελεί από µόνη της επαρκή
δείκτη της επιτυχίας της πολιτικής·

—

απαιτείται διασφάλιση ότι υπάρχει αύξηση του αριθµού των
µικρών επιχειρήσεων και ότι οι άνθρωποι δεν επιλέγουν
αναγκαστικά την ανεξάρτητη επιχειρηµατική δραστηριότητα,
επειδή η κανονική αγορά εργασίας δεν τους παρέχει καµία
δυνατότητα ή προοπτική µισθωτής απασχόλησης ( 2)·

—

οι επιχειρήσεις των παραδοσιακών κλάδων δραστηριότητας
εξακολουθούν να συµβάλλουν στη δηµιουργία απασχόλησης
και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να ενσωµατώνονται στις
ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τη στήριξη των
επιχειρήσεων·

—

είναι αναγκαία η βελτίωση της ποιότητας στη δηµιουργία
επιχειρήσεων µε την κατάλληλη κατάρτιση των υποψηφίων
και µε την παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.

4.4.1.1.
Σε ό,τι αφορά στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (1)
απαιτείται µια ολοκληρωµένη θεσµική παρέµβαση η οποία, µεταξύ
των άλλων, θα περιλαµβάνει ενίσχυση του προσανατολισµού 7 για
την απασχόληση, ισχυρά κίνητρα προς τους εργοδότες που
συγκαταλέγουν στο προσωπικό τους τέτοιους εργαζόµενους και
δηµιουργία προϋποθέσεων για εξοικείωση των ατόµων αυτών µε
τις σύγχρονες τεχνολογίες.

4.4.4.
Μια άλλη κατευθυντήρια γραµµή πρέπει να αφιερωθεί
στη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών (3) και στην ένταξη των
µεταναστών, µέσω της απασχόλησης, στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

( 1)

(2 ) EE C 368 της 20.12.1999.
(3 ) ΕΕ C 125 της 27.5.2002, σηµείο 4.1.12.

ΕΕ C 241 της 7.10.2002.
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4.4.4.1.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαία την ανάπτυξη ενιαίας πολιτικής για την µετανάστευση από την ΕΕ καθώς η µετανάστευση, η
παράνοµη µετανάστευση και η αδήλωτη εργασία αλληλοσυνδέονται. Σε ό,τι αφορά την νέα ΕΣΑ η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την ένταξη
των µεταναστών στην επίσηµη αγορά εργασίας καθώς αυτό µπορεί
να συµβάλλει και στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και
στην κοινωνική συνοχή.

5. Συµπεράσµατα και προτάσεις

—

την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και την πλήρη
απασχόληση·

4.4.4.2.
Από την άποψη αυτή, η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την αρχή
που διατυπώνεται από την Επιτροπή για τη µη διάκριση σε βάρος
εργαζοµένων, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, η οποία όµως
πρέπει να συνοδεύεται από ένα σαφή και αξιόπιστο έλεγχο της
µετανάστευσης και αποτελεσµατικά µέτρα κατά της αδήλωτης
εργασίας.

—

την ποιότητα και παραγωγικότητα στην εργασία·

—

τη συνοχή σε µια αγορά εργασίας, χωρίς αποκλεισµούς.

4.4.5.
Τέλος, η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων στην
απασχόληση, µεταξύ των κρατών µελών, αλλά και στο εσωτερικό
τους, είναι επίσης προτεραιότητα, στην οποία η νέα ΕΣΑ καλείται
να αφιερώσει κατευθυντήρια γραµµή.

5.2.
Για τη συµφωνία της αυτή και τις προτάσεις της η ΕΟΚΕ
παίρνει υπόψη τους διάφορους παράγοντες, όπως:

4.4.5.1.
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ η προηγούµενη κατευθυντήρια γραµµή θα πρέπει να εστιαστεί στην ενεργοποίηση
των κρατών µελών, καθώς και στην ενεργοποίηση των τοπικών
κοινωνικών εταίρων και των αυτοδιοικήσεων.

4.5.
Η ΕΟΚΕ αντιτίθεται στο επιχείρηµα της Επιτροπής ( 1) για
τις «περιπτώσεις φτώχειας», διότι ο ισχυρισµός αυτός καθίσταται
πολύ γενικός ( 2).

4.6.
Συµφωνεί µε την υψηλή προτεραιότητα που δίνεται στη
µείωση των εργατικών ατυχηµάτων (3). Η προτεραιότητα θα πρέπει
να ισχύει και στα κράτη µέλη.

4.7.
Χαιρετίζει και υποστηρίζει την επιλογή της Επιτροπής να
µεριµνήσει για την προαγωγή της κινητοποίησης και της συµµετοχής όλων των παραγόντων στην στρατηγική για την απασχόληση,
όπως της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ (4).

( 1) Παράγραφος 2.2.2 της Ανακοίνωσης.
( 2) Η εµπειρία στα κράτη µέλη δείχνει ότι τούτο αφενός µόνο σε ιδιαίτερες
περιπτώσεις συµβαίνει και ότι αφετέρου υπάρχουν νοµοθετικές διατάξεις για την απαγόρευση καταχρηστικών αξιώσεων. Η ΕΟΚΕ ανησυχεί
µήπως αυτός ο γενικός ισχυρισµός εκληφθεί στα κράτη µέλη ως
κίνητρο για τη µείωση όλων των υπηρεσιών της κοινωνικής πρόνοιας.
( 3) Σηµείο 2.2.7 1— τελευταία πρόταση της Ανακοίνωσης.
( 4) Η επιλογή αυτή εναρµονίζεται µε το επιτυχηµένο παράδειγµα της
συµµετοχής των κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων στις συνοδευτικές επιτροπές των διαρθρωτικών ταµείων. Οι οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι αντιµετωπίζουν την κατάσταση αυτή ως µία πρόκληση για
τη συµµετοχή τους στον εθνικό διάλογο για την ΕΣΑ. Άµεση αναφορά
σε αυτές γίνεται π.χ. στο σηµείο 2.2.11 µε την έννοια της «κοινωνικής
οικονοµίας», την επιδίωξη του στόχου της «συνοχής και της ολοκληρωµένης αγοράς εργασίας» και την εφαρµογή των στόχων αυτών και
τη διακυβέρνηση σε τοπική κλίµακα.

5.1.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τους τρεις αλληλένδετους στόχους
της νέας ΕΣΑ, δηλαδή:

Επισηµαίνει δε ως εξαιρετικά σηµαντική τη µετατροπή τους σε
σαφείς κατευθυντήριες γραµµές στα κράτη µέλη.

—

το ρόλο των οικονοµικών πολιτικών στη δηµιουργία ανάπτυξης και συνακόλουθα θέσεων εργασίας.

—

τη συγκυρία της οικονοµικής επιβράδυνσης.

—

το άλµα της διευρυµένης Ευρώπης.

—

τη µακροχρόνια τάση για δηµογραφική γήρανση.

—

το παρατεινόµενο, παρά τη µικρή βελτίωση, χάσµα µεταξύ
των δύο φύλων.

5.3.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό
και η ανάπτυξη του θεσµού της δια βίου µάθησης αποτελούν
βασικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της νέας ΕΣΑ.
Ιδιαίτερα σ' ό,τι αφορά στο θεσµό της δια βίου µάθησης η ΕΟΚΕ
προτείνει να υπάρξουν, στα πλαίσια της ΕΣΑ, υψηλότεροι από
τους προβλεπόµενους (5) ποσοτικοί στόχοι έως το 2010.
5.4.
Η προτεινόµενη οικονοµικά αποδοτική εργασία αναδεικνύει τη σύνθετη διασύνδεση κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης, αλλά και την ανάγκη συνέργιας µεταξύ τοµέων πολιτικής,
που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους (π.χ. δηµοσιονοµική πολιτική
και φορολογία, επιδοµατική πολιτική για κοινωνική προστασία,
προστασία της εργασίας).

(5 ) «Έως το 2010 το µέσο επίπεδο στην ΕΕ για τη συµµετοχή στη δια
βίου µάθηση πρέπει να είναι το 15 % τουλάχιστον του ενήλικου
πληθυσµού σε ηλικία εργασίας (25-64 ετών) και σε καµιά χώρα το
ποσοστό αυτό δεν πρέπει να είναι µικρότερο του 10 %» COM(2002)
629 τελικό-σηµείο 59. «... Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το προτεινόµενο
ευρωπαϊκό κριτήριο αναφοράς για τη δια βίου µάθηση θα πρέπει να
τροποποιηθεί προς την κατεύθυνση του να γίνει περισσότερο φιλόδοξο. Ένας στόχος που θα προέβλεπε για το 2010 να βρίσκεται η
χώρα µε την κατώτερη σήµερα επίδοση, στην αντίστοιχη θέση της
χώρας µε την ανώτερη σχετική επίδοση, είναι ένας στόχος φιλόδοξος
αλλά και αναγκαίος» — Υπό επεξεργασία γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ
(σηµείο 3.6.1), για το COM(2002) 629 τελικό (Ευρωπαϊκά κριτήρια
αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση).
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5.4.1.
Στα προηγούµενα πλαίσια η ΕΟΚΕ προτείνει την καθιέρωση από τα κράτη µέλη κινήτρων, για την επιδότηση των υπό
εκπαίδευση-κατάρτιση (δια βίου µάθηση) ανέργων. Καθίσταται
σαφές ότι το κίνητρο αυτό θα παρέχεται πέραν του επιδόµατος
ανεργίας, που χορηγεί το κράτος διαµονής του ανέργου. Προς την
ως άνω κατεύθυνση µπορούν να αξιοποιηθούν οι πόροι του
Κοινωνικού Ταµείου.
5.5.
Η ΕΟΚΕ, συµφωνώντας ότι ορθά η µεταναστευτική πολιτική αναδεικνύεται ως µία πλευρά της νέας ΕΣΑ, διαπιστώνει την
ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στα πλαίσια της ανάπτυξης ενιαίας
πολιτικής για τη µετανάστευση από την ΕΕ.
5.6.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να δεσµεύονται όσον αφορά
στους πόρους, διοικητικούς αλλά και οικονοµικούς (ακόµα κι αν
σε µερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η αναδιάρθρωση των
δηµοσίων δαπανών), προκειµένου να υποστηρίξουν την εφαρµογή
των φιλόδοξων στόχων της νέας ΕΣΑ.
5.6.1.
Στα προηγούµενα πλαίσια ζητά τη συµµετοχή των
εθνικών κοινοβουλίων στις διαδικασίες που αφορούν την ΕΣΑ. Η
συζήτηση και έγκριση των ΕΣ∆Α από τα εθνικά κοινοβούλια στα
πλαίσια των αντίστοιχων ετήσιων εθνικών προϋπολογισµών θα
βελτίωνε σίγουρα την ποιότητα της πολιτικής απασχόλησης,
συµβάλλοντας παράλληλα στην καλύτερη ενσωµάτωσή της στις
διάφορες άλλες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
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5.7.
Η ΕΟΚΕ προτείνει την άµεση ενεργοποίηση της πρότασης
των κοινωνικών εταίρων για τριµερή συνεργασία σχετικά µε την
ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και τη θεσµοθέτηση της
συνακόλουθης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεξαγωγή τριµερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής, πριν το εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
5.8.
Ακόµη, συµφωνεί µε τους προτεινόµενους ποσοτικούς
στόχους της νέας ΕΣΑ µε ορίζοντα το 2010 και κρίνει αναγκαίο
τον προσδιορισµό σχετικών ενδιάµεσων εθνικών στόχων, που θα
ορίζονται από τα κράτη µέλη και θα αξιολογούνται συστηµατικά,
στα πλαίσια της ανοικτής µεθόδου συντονισµού.
5.9.
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι µια ολοκληρωµένη πολιτική δηµιουργίας περισσότερων ποιοτικών και βιώσιµων θέσεων εργασίας
απαιτεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού
πνεύµατος γενικά και συνακόλουθα των επιχειρήσεων όλων των
µορφών. Καλεί, λοιπόν, τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να
αναπτύξουν συγκεκριµένες και ολοκληρωµένες σχετικές πολιτικές
κατά περίπτωση. Στα προηγούµενα πλαίσια η ΕΟΚΕ µε κύριο
στόχο την δηµιουργία περισσοτέρων ποιοτικών και βιώσιµων
θέσεων εργασίας. επισηµαίνει ιδιαίτερα τη σηµασία της πραγµατικής εφαρµογής των συστάσεων του ευρωπαϊκού χάρτη των
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυσή τους, καθώς
και την ενίσχυση των συµπράξεων συνεργασίας (συνεταιρισµοί,
σύλλογοι, ταµεία αλληλοβοηθείας).

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Η παρακάτω τροπολογία, η οποία συγκέντρωσε τουλάχιστον το ένα τέταρτο των ψήφων, απορρίφθηκε κατά τη διάρκεια των
συζητήσεων.

Σηµείο 4.4.2
Να διαγραφούν στην τελευταία φράση τα εξής:
«Κατευθυντήρια γραµµή πρέπει να αφιερωθεί, επίσης, στη σταδιακή µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε νόµιµη απασχόληση
και της παραοικονοµίας σε νόµιµη οικονοµική δραστηριότητα. Κάτι, που µπορεί να επιτευχθεί µέσω συνδυασµένων δράσεων
και παροτρύνσεων, καθώς και µέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και της µείωσης στην φορολογία της εργασίας »
Αιτιολογία
Μία µείωση της φορολογίας σε όλες τις µορφές εργασίας θα συνεπαγόταν την τεράστια µείωση των δηµόσιων εσόδων,
δεδοµένου ότι θα έπρεπε σχεδόν να καταργηθεί τελείως για να καταστεί η παράνοµη δραστηριότητα ασύµφορη. Εάν
µειωνόταν απλώς η φορολόγηση της εργασίας σε τοµείς µε υπερβολικά παράνοµη δραστηριότητα τότε θα έπρεπε να
επιδοτούνται ολόκληροι τοµείς δραστηριότητας. Αυτό θα στρέβλωνε τον ανταγωνισµό µεταξύ των τοµέων κατά απαράδεκτο
τρόπο.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 41, ψήφοι κατά: 48, αποχές: 8.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Ανακοίνωση της
Επιτροπής — Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση: εξελίξεις µετά
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας»
(COM(2002) 629 τελικό)
(2003/C 133/10)
Στις 20 Νοεµβρίου 2002, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 4 Μαρτίου 2003 µε εισηγητή τον
κ. Κορυφίδη.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 101 ψήφους υπέρ και µία αποχή την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Ο στρατηγικός στόχος που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας τον Μάρτιο του 2000, να γίνει δηλαδή η
Ευρώπη έως το 2010 «η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη
οικονοµία της γνώσης, ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή (1)», προσδιόρισε
αποφασιστικά τη δυναµική για στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία
στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

1.2.
Η συνεργασία ( 2) αυτή – αναγκαία καθ' όλα — όχι µόνον
για την κατάκτηση των στόχων της Λισαβόνας, αλλά συνολικότερα,
για την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης έχει αποκτήσει
µέχρι στιγµής και µεταξύ των άλλων, τα εξής σηµαντικά στοιχεία
αναφοράς:
—

µια συµφωνία (3) των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων επί
ορισµένων συγκεκριµένων κοινών στόχων για τα συστήµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της
ευρύτερης αρχής της δια βίου µάθησης

—

µια έκθεση (4) σχετικά µε τους συγκεκριµένους µελλοντικούς
στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

—

ένα νέο καθολικό στόχο (3): «να καταστούν τα ευρωπαϊκά
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ποιοτικό σηµείο
αναφοράς παγκοσµίως έως το 2010»

( 1) Συµπεράσµατα ΕΣ Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000,
σηµείο 5.
( 2) Η συνεργασία περιλαµβάνει και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες.
( 3) Συµπεράσµατα ΕΣ Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002,
σηµείο 43.
( 4) Έγγραφο του Συµβουλίου 6365/02 της 14.2.2001.

—

ένα κοινό λεπτοµερές πρόγραµµα εργασιών ( 5) σχετικά µε
τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
στην Ευρώπη, όπου µεταξύ των άλλων, εξηγείται ο τρόπος
εφαρµογής της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον εν λόγω
τοµέα και όπου προβλέπεται η υποβολή από την Επιτροπή
και το Συµβούλιο, στην εαρινή Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής
το 2004, µιας ενδιάµεσης κοινής έκθεσης προόδου όσον
αφορά την υλοποίηση του προγράµµατος.

1.3.
Με την παρούσα ανακοίνωσή της η Επιτροπή επιχειρεί να
καλύψει ένα πραγµατικό κενό· το κενό της έλλειψης συγκεκριµένων ευρωπαϊκών κριτηρίων αναφοράς, για την προώθηση του ως
άνω προγράµµατος και συγκεκριµένα για τη µέτρηση της προόδου
κατά συγκεκριµένο στόχο, στα πλαίσια ενός αντικειµενικού συστήµατος συγκριτικής αξιολόγησης.
1.4.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 149 και 150 της
συνθήκης για την ΕΕ, τα κράτη µέλη έχουν την πλήρη αρµοδιότητα
για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στα κράτη µέλη, λοιπόν,
ανήκει και η ευθύνη των εκπαιδευτικών δράσεων για την προσέγγιση των κοινών εκπαιδευτικών στόχων και συνακόλουθα των
σχετικών στόχων της Λισαβόνας. Στα προηγούµενα πλαίσια η
ανοιχτή µέθοδος συντονισµού στον τοµέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης δεν έχει στην πράξη το ίδιο εννοιολογικό περιεχόµενο
και τις ίδιες προεκτάσεις µε εκείνες που έχει σε άλλους τοµείς
πολιτικής της ΕΕ, (π.χ. οικονοµικός τοµέας, ή τοµέας απασχόλησης).
1.4.1.
Η προηγούµενη επισήµανση στο σύνολό της, δεν
καθιστά κενή περιεχοµένου την υπό συζήτηση πρόταση της
Επιτροπής για έναν ευρωπαϊκό ρόλο και µια ευρωπαϊκή διάσταση
στα ζητήµατα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και ιδιαίτερα της
δια βίου µάθησης. Αντίθετα εκφράζει µια δυναµική. Μια ισχυρή
δυναµική που αναπτύσσεται τελευταία στην Ένωση για την
κατάκτηση των στόχων της Λισαβόνας. Μια δυναµική η οποία, σε

(5 ) COM(2001) 501 τελικό.
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αρκετές περιπτώσεις τείνει να υπερβεί υπάρχοντες θεσµικούς
φραγµούς και όρια, που λειτουργούν ανασταλτικά στις απαιτήσεις
των καιρών ( 1). Στις απαιτήσεις, δηλαδή, που συνδέονται µε τη
θέση της Ευρώπης στον κόσµο και το ρόλο της στη διαµόρφωση
µιας νέας και σύγχρονης παγκόσµιας πολιτικής, οικονοµικής,
κοινωνικής και τεχνολογικής ισορροπίας. Μια δυναµική, τέλος,
της οποίας, πηγή ενέργειας και ταυτόχρονα στόχος αποτελεί η
γνώση, οι πολιτικές και τα εργαλεία που σχετίζονται µ' αυτήν και
κατ' επέκταση, η εκπαίδευση.

2.

Η πρόταση της Επιτροπής

2.1.
Με την υπό συζήτηση πρόταση η Επιτροπή καλεί το
Συµβούλιο να εγκρίνει έως το Μάιο του 2003 (2) τα ακόλουθα
ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς:
—

—

—

—

—

Έως το 2010 όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν
µειώσει τουλάχιστον στο ήµισυ το ποσοστό των ατόµων που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, σε σχέση µε το ποσοστό
του 2000, ώστε ο µέσος όρος στην ΕΕ για τα άτοµα που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο να είναι ίσος ή µικρότερος
του 10 %.
Έως το 2010 όλα τα κράτη µέλη θα έχουν µειώσει
τουλάχιστον στο ήµισυ τη διαφορά µεταξύ των φύλων σε ό,τι
αφορά τον αριθµό των αποφοίτων θετικών επιστηµών και
τεχνολογικών σχολών, κατά τρόπο ώστε να αυξηθεί
σηµαντικά ο συνολικός αριθµός των αποφοίτων σε σχέση µε
το 2000.
Έως το 2010 τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι
το µέσο ποσοστό των ατόµων ηλικίας 25-64 ετών στην ΕΕ
που θα έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την ανώτερη βαθµίδα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα φθάνει ή και θα
υπερβαίνει το 80 %.
Έως το 2010 θα έχει µειωθεί τουλάχιστον στο ήµισυ, για
κάθε κράτος µέλος, το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 15 ετών
µε χαµηλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά την ικανότητα ανάγνωσης/κατανόησης και τις ικανότητες στα µαθηµατικά και τις
φυσικές επιστήµες.
Έως το 2010, το µέσο επίπεδο συµµετοχής στη δια βίου
µάθηση στην ΕΕ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 15 % του

( 1) Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το πρώτο σηµείο των συµφωνηθέντων από το Συµβούλιο στις 14.2.2002 (2002/C 58/01) όπου
καταγράφεται ότι: «Το Συµβούλιο, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή έχουν
την ευθύνη για την εξασφάλιση αποτελεσµάτων των επακόλουθων
εργασιών, στα πλαίσια των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους. Το
Συµβούλιο, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, έχει την ευθύνη των
αποφάσεων για τα κύρια θέµατα των στόχων εκπαίδευσης και
κατάρτισης, καθώς και για το εάν και που θα χρησιµοποιηθούν δείκτες,
αξιολογήσεις από οµοτίµους, ανταλλαγές ορθών πρακτικών και σηµεία
αναφοράς».
( 2) Στόχος του χρονικού ορίου είναι να µπορούν αυτά, να ληφθούν
υπόψη στην ενδιάµεση έκθεση για την υλοποίηση του λεπτοµερούς
προγράµµατος εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, την οποία έχει ζητήσει το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να του υποβάλουν η Επιτροπή και το Συµβούλιο, στην εαρινή Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής το 2004.
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ενήλικου πληθυσµού σε ηλικία εργασίας (ηλικιακή οµάδα
25-64 ετών) και σε καµία χώρα το ποσοστό αυτό δεν θα
είναι µικρότερο του 10 %.

2.2.
Η Επιτροπή, παράλληλα προβάλλει ως έκτο (ιεραρχικά
πρώτο) κριτήριο αναφοράς την επίτευξη του στόχου που αποφασίστηκε στη Λισαβόνα σχετικά µε την ουσιαστική ετήσια αύξηση
των κατά κεφαλή επενδύσεων για το ανθρώπινο δυναµικό και, στο
πλαίσιο αυτό, καλεί τα κράτη µέλη να καθορίσουν ευανάγνωστα
κριτήρια αναφοράς (3) τα οποία και θα κοινοποιήσουν στο Συµβούλιο και την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο λεπτοµερές πρόγραµµα εργασιών για τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης.

2.3.
Η Επιτροπή επιχειρηµατολογεί υπέρ της πρότασής της για
την έγκριση από το Συµβούλιο των ως άνω έξι ευρωπαϊκών
κριτηρίων αναφοράς µε:
—

συγκεκριµένη αιτιολόγηση της επιλογής της να κρατηθούν
τα εν λόγω κριτήρια αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο (4)

—

ανάλυση του τρόπου προσδιορισµού των δεικτών κατά την
παρακολούθηση της προόδου σε κάθε επιµέρους στόχο (5)

—

υιοθέτηση συγκεκριµένου προτύπου µέτρησης της προόδου (6)

—

εννοιολογικό προσδιορισµό της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού και του τρόπου που αυτή θα αξιοποιηθεί στον τοµέα
της εκπαίδευσης (7).

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1.
Η ΕΟΚΕ στις σχετικές µε την εκπαίδευση, την κατάρτιση
και τη δια βίου µάθηση γνωµοδοτήσεις της (8), επεσήµανε τη

(3 ) Εθνικά κριτήρια αναφοράς που υιοθέτησαν τα κράτη µέλη στους
τοµείς αυτούς σε εθελοντική, βέβαια, βάση.
(4 ) Σηµείο 1.3 και ιδιαίτερα σηµεία 21 και 23 του COM(2002) 629
τελικό.
(5 ) Σηµεία 16, 17 και 18 του COM(2002) 629 τελικό.
(6 ) Σηµείο 16 του COM(2002) 629 τελικό.
(7 ) Σηµεία 14 και 15 του COM(2002) 629 τελικό.
(8 ) Εκτός από τα σηµεία που προαναφέρθηκαν, βλέπε ιδιαιτέρως τις
παραγράφους 4.10 και 4.11 της γνωµοδότησης για την «Ανακοίνωση
της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο —
Σχέδιο δράσης eLearning: Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο»,
ΕΕ C 36 της 8.2.2002, 3.2 και 3.5.3 της γνωµοδότησης για το
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Η προώθηση της
εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας», ΕΕ C 85 της
8.4.2003 και 3.5 της γνωµοδότησης για την «Πρόταση απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση
προγράµµατος για την αύξηση της ποιότητας στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισµικής κατανόησης
µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες (Erasmus World) (20042008)».
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σηµασία της συνεργασίας στο εκπαιδευτικό επίπεδο, για την
κατάκτηση των σύγχρονων µεγάλων στόχων της Ένωσης. Μεταξύ
των άλλων:

—

—

—

Στη γνωµοδότησή (1) της, τη σχετική µε το «Λευκό Βιβλίο (2)
για την εκπαίδευση και την κατάρτιση — ∆ιδασκαλία και
εκµάθηση προς την κοινωνία της γνώσης», µεταξύ των άλλων
η ΕΟΚΕ έκρινε ότι «...ο στόχος για τον εκσυγχρονισµό και
την αναβάθµιση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
και πολύ περισσότερο ο στόχος για την κατάκτηση της
κοινωνίας της γνώσης, δεν µπορεί να επιτευχθεί µε µεµονωµένες πορείες, στρατηγικές και αναζητήσεις των κρατών µελών,
καθώς και µε συζητήσεις, αναζητήσεις και επιλογές σε
επίπεδο κορυφής. Μπορεί να κατακτηθεί µόνον µέσα από µια
συνολική, συνειδητή και συστηµατική κοινωνική προσπάθεια.
Μια κοινωνική προσπάθεια που θα έχει κοινό και αποδεκτό
φορέα συντονισµού, κοινές και αποδεκτές διαδικασίες σύνθεσης των αντιθέσεων, κοινούς, ορατούς και αποδεκτούς
ενδιάµεσους στόχους για κατάκτηση. Ο συντονισµός αυτής
της κοινωνικής προσπάθειας για την κατάκτηση της κοινωνίας
της γνώσης δεν µπορεί παρά να χρεωθεί στην ΕΕ και τα
όργανά της και ειδικότερα στην Επιτροπή».

Στη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης: φύση, περιεχόµενο και προοπτικές» (3) επισηµαίνεται: «...η ΕΟΚΕ απαιτεί γρηγορότερους
ρυθµούς προώθησης των σχετικών θέσεων του έκτακτου
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας. Κρίνει, επίσης, ότι
απαιτείται συνολική προσπάθεια για διασαφήνιση των εννοιών
και για σαφέστερο προσδιορισµό των ευθυνών και ρόλων,
που προκύπτουν στα διάφορα επίπεδα της εκπαιδευτικής
δράσης. Προτείνει, τέλος, συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση του συνόλου των δράσεων, σε όλα τα επίπεδα Μια
παρακολούθηση και αξιολόγηση στην οποία η ΕΟΚΕ ζητά
και είναι έτοιµη να συµµετάσχει».

Στη γνωµοδότησή (4) της, τέλος, τη σχετική µε το Υπόµνηµα
της Επιτροπής για τη δια βίου µάθηση η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι:
«θεωρεί τη δια βίου µάθηση, όπως και τους εκπαιδευτικούς
τοµείς που σχετίζονται µε την κοινωνία της πληροφορίας και
τη νέα οικονοµία ως αντικείµενο του ευρωπαϊκού χώρου
µάθησης και παιδείας. Γι αυτό και συνιστά την προώθησή
τους, στα πλαίσια µιας ανοιχτής µεθόδου συντονισµού και
συγκριτικής αξιολόγησης».

3.2.
Με βάση τις ως άνω θέσεις της, η ΕΟΚΕ τάσσεται σαφώς,
υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για τον ορισµό ευρωπαϊκών
εκπαιδευτικών κριτηρίων αναφοράς. Θεωρεί, µάλιστα, την πρόταση
αυτή ως ένα ακόµη βήµα στην επίπονη και µακροχρόνια προσπά-

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

ΕΕ C 295 της 7.10.1996, σηµείο 2.3.
COM(95) 590 τελικό.
ΕΕ C 139 της 11.5.2001, σηµείο 2.4.
ΕΕ C 311 της 7.11.2001 σηµείο 3.4.1 — τελευταία τελεία.
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θεια ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού διαλόγου, σε σχέση µε τη
διευκρίνιση των εκπαιδευτικών εννοιών, τη διασαφήνιση και τη
σύγκλιση των εκπαιδευτικών στόχων. Προσπάθεια, η οποία θα
πρέπει να ενταθεί ακόµη περισσότερο, αφού η προσέγγιση των
στόχων της Λισαβόνας, µε την οποία άµεσα συνδέεται, προϋποθέτει
σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα και υψηλών προδιαγραφών
κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους.
3.3.
Στα προηγούµενα πλαίσια και µε στόχο τη λειτουργικότητα της πρότασης αφενός και αφετέρου τη µεγαλύτερη δυνατή
συµβολή της στην προσέγγιση των µεγάλων στόχων της Ένωσης,
η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι:
—

εκτιµά την προερχόµενη από την Επιτροπή πρόταση (5)
ανάπτυξης της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα
της εκπαίδευσης ως πρόταση φιλόδοξη, αλλά και ρεαλιστική,

—

εκτιµά, επίσης, ότι ο προτεινόµενος τρόπος (6) παρακολούθησης της προόδου είναι αποτελεσµατικός, τόσο σε σχέση µε
την αναζήτηση και ανάδειξη της συγκρίσιµης πραγµατικότητας κατά περίπτωση, όσο και σε σχέση µε τη συνολική
εικόνα που παρουσιάζει στον κόσµο και στον εκπαιδευτικό
τοµέα η Ένωση,

—

κατανοεί, τέλος, ως αναγκαία την επιλογή (7) να µη µεταφερθούν προς το παρόν τα προτεινόµενα ευρωπαϊκά κριτήρια
αναφοράς σε εθνικό επίπεδο.

3.4.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί, ακόµη, µε τα έξι συγκεκριµένα ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς (8) που προτείνονται από την Επιτροπή —
όπως προτείνονται, στα πλαίσια των άρθρων 149 και 150 της
Συνθήκης — στο Συµβούλιο για έγκριση. Επισηµαίνει όµως µια
σηµαντική έλλειψη, που σχετίζεται µε την µη κάλυψη των όσων
συµφωνήθηκαν (Συµβούλιο-συνεδρίαση 14.2.2002), σχετικά µε
τους τρεις στρατηγικούς στόχους και το λεπτοµερές πρόγραµµα
εφαρµογής των δεκατριών συνδεδεµένων µ' αυτούς στόχων.
3.4.1.
Στα προηγούµενα πλαίσια η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο,
αφού υπάρξει η σχετική προεργασία να προστεθούν στα υπό
έγκριση ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς τουλάχιστον εκείνα που
συνδέονται µε το στρατηγικό στόχο αριθµός 3 (Συστήµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοιχτά στον ευρύτερο κόσµο) ( 9).

(5 ) COM(2002) 629 τελικό, σηµείο 1.2.
(6 ) COM(2002) 629 τελικό, σηµείο 1.2 και COM(2001) 501 τελικό,
σηµείο 4.
(7 ) COM(2002) 629 τελικό, σηµείο 23.
(8 ) Επενδύσεις, πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου, απόφοιτοι θετικών επιστηµών και τεχνολογικών σπουδών, αποφοίτηση από την ανώτερη βαθµίδα
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, βασικά εφόδια, δια βίου µάθηση.
(9 ) Με τον στρατηγικό αυτόν στόχο συνδέονται οι στόχοι:
— ενίσχυση των δεσµών µε τον κόσµο της εργασίας, την έρευνα και
την ευρύτερη κοινωνία,
— ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος,
— βελτίωση της εκµάθησης ξένων γλωσσών,
— αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών,
— ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας. (Βλέπε συµπεράσµατα του
Συµβουλίου (ΕΕ C 58 της 5.3.2002, σ. 1)).
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3.4.2.
Η επιχειρηµατολογία για την ως άνω πρόταση της ΕΟΚΕ
είναι απλή και σαφής: Η ενίσχυση των δεσµών της εκπαίδευσης µε
τον κόσµο της εργασίας, την έρευνα και την ευρύτερη κοινωνία, η
ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, η βελτίωση της εκµάθησης ξένων γλωσσών, η αύξηση της κινητικότητας και των
ανταλλαγών και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας αποτελούν, επίσης, ουσιαστικές προϋποθέσεις για την προσέγγιση των
στόχων της Λισαβόνας και συνακόλουθα κάθε και όποιας µορφής
καθυστέρηση στην προώθησή τους αποµακρύνει χρονικά την
προσέγγιση των στόχων αυτών.

3.4.3.
Ως δείκτες-κλειδιά για την παρακολούθηση της προόδου
στις ως άνω περιπτώσεις µπορούν, µεταξύ των άλλων, να αξιοποιηθούν και οι αντίστοιχοι δείκτες που χρησιµοποιούνται στις
κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής απασχόλησης.

3.5.
Η ΕΟΚΕ στέκεται ιδιαίτερα στο ζήτηµα της δια βίου
µάθησης και στη συµβολή της για την προσέγγιση των στόχων της
Λισαβόνας. Εκτιµά ότι η διαδικασία προσέγγισης του στρατηγικού
στόχου της Ένωσης έως το 2010 σχετίζεται και αφορά, κατά
κύριο λόγο, τους ενταγµένους ήδη στην αγορά εργασίας πολίτες.
Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να µπουν πιο φιλόδοξοι
στόχοι σ' ότι αφορά τη συµµετοχή των πολιτών στη δια βίου
µάθηση, να αναπτυχθούν πιο ολοκληρωµένες σχετικές παρεµβάσεις
και συνακόλουθα να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για την όσο
γίνεται γρηγορότερη ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης.

3.5.1.
Μια από τις παρεµβάσεις στα πλαίσια των ευρωπαϊκών
κριτηρίων αναφοράς, για την αποδοτική λειτουργία της δια βίου
µάθησης, σχετίζεται µε την καταγραφή των σχέσεών της µε τη
σχολική εκπαίδευση και την έρευνα ( 1). Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η σχέση
µεταξύ δια βίου µάθησης και σχολικής εκπαίδευσης πρέπει να είναι
σχέση όλου, προς επί µέρους. Η ίδια σχέση πρέπει να διέπει τη δια
βίου µάθηση µε την έρευνα. Αυτό, εκτός άλλων, σηµαίνει ότι, στο
µέτρο του δυνατού, πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστηµα µε µια
ενιαία λογική το οποίο, θα χαρακτηρίζεται από συνοχή και
συµπληρωµατικότητα.

3.5.2.
Στα προηγούµενα πλαίσια η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το προτεινόµενο ευρωπαϊκό κριτήριο αναφοράς για τη δια βίου µάθηση θα
πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να γίνει περισσότερο φιλόδοξο. Ένας
στόχος που θα προέβλεπε για το 2010 να βρίσκεται η χώρα µε
την κατώτερη σήµερα επίδοση, στην αντίστοιχη θέση της χώρας µε
την ανώτερη σχετική επίδοση, είναι ένας στόχος φιλόδοξος αλλά
και αναγκαίος.

3.5.3.
Επισηµαίνεται ότι στις νέες συνθήκες λειτουργίας των
πολιτών (παγκοσµιοποίηση, νέες τεχνολογίες, εντατικοί ρυθµοί
εξελίξεων στις επιστήµες, ανταγωνιστικότητα, αειφόρος και βιώσιµη ανάπτυξη κ.λπ.) η δια βίου µάθηση αποτελεί ανάγκη για
όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το επίπεδο προσόντων που
διαθέτουν. Συνακόλουθα, χωρίς να υπολείπεται η προσπάθεια για
συµµετοχή στη δια βίου µάθηση εκείνων των ατόµων που
διαθέτουν χαµηλό επίπεδο προσόντων (2), πρέπει να δοθεί δυνατότητα συµµετοχής σ' αυτήν, αν είναι δυνατόν, και όλων των άλλων,
πολιτών, ιδίως µε την πιστοποίηση των προσόντων που αποκτώνται
µέσω άτυπων µορφών εκπαίδευσης.

3.6.
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκό
κριτήριο αναφοράς και σε ό,τι αφορά στις δηµόσιες δαπάνες για
την εκπαίδευση, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Ένας στόχος για το
2010 που θα αντιστοιχεί, ως ελάχιστο ποσοστό, στον σηµερινό
µέσο όρο της Ένωσης (5 %) είναι στόχος που µπορεί να
δηµιουργήσει τάσεις προόδου αντίστοιχες των απαιτήσεων του
στρατηγικού στόχου της Λισαβόνας.

3.7.
Αξίζει να σηµειωθεί και να επισηµανθεί ότι τα στοιχεία
της ανακοίνωσης αναφέρονται στις 15 χώρες µέλη. Μετά την
Κοπεγχάγη η ΕΟΚΕ αναρωτιέται κατά πόσον είναι εφικτό να
διευρυνθεί το πεδίο των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών κριτηρίων
αναφοράς έτσι ώστε να ενταχθούν σ' αυτό και νέες χώρες µέλη. Σε
κάθε περίπτωση η ΕΟΚΕ επισηµαίνει την αναγκαιότητα επεξεργασιών εκ µέρους της Επιτροπής, για οµαλή ένταξη των νέων χωρών
µελών, στο όλο σύστηµα των κριτηρίων αναφοράς.

3.8.
Η ΕΟΚΕ εκτιµά τη δουλειά που έχει γίνει µέχρι στιγµής µε
τους δείκτες από τη σχετική µόνιµη οµάδα που ίδρυσε η Επιτροπή.
Επισηµαίνει, όµως, ως αρνητικότατο γεγονός την έλλειψη δεικτών
σε τοµείς όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ή η εξοικείωση µε τις
νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Η έλλειψη αυτή
έχει ήδη αυξήσει το έλλειµµα που από καιρό υπήρχε στα εθνικά
εκπαιδευτικά συστήµατα σχετικά µε µια ευρωπαϊκή διάσταση στην
εκπαίδευση. Θεωρεί, λοιπόν, πλέον αναγκαιότητα τη δηµιουργία
ενός ενιαίου επιστηµονικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που
θα καλύπτει όλες τις ανάγκες τις σχετικές µε τους δείκτες
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

3.9.
Στους στόχους της Λισαβόνας συµπεριλαµβάνονται και
κάποιοι ποιοτικοί στόχοι, ιδιαίτερης σηµασίας, που δεν συµπεριλαµβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής. Πρόκειται για τους
στόχους:

—
( 1) Για περισσότερα βλέπε σηµείο 4.2, της γνωµοδότησης για το
«Υπόµνηµα σχετικά µε τη δια βίου µάθηση» ΕΕ C 311 της 17.11.2001.
Βλέπε, επίσης, CES 71/2003, σηµείο 3.5.3, όπου αναφέρεται ότι: «Η
ΕΟΚΕ ζητεί τη διασυνοριακή συνεργασία στο χώρο των νηπιαγωγείων
µεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Η ευαισθητοποίηση για την εκµάθηση γλωσσών πρέπει να αρχίζει σε ιδιαίτερα πρόωρο στάδιο και η
αφετηρία για τη δια βίου µάθηση πρέπει να τοποθετείται στην
προσχολική ηλικία».
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της µετατροπής των σχολείων και των κέντρων κατάρτισης
σε πολυλειτουργικά κέντρα µάθησης, προσιτά σε όλους, µε
τη χρήση των καταλληλότερων µεθόδων για την κάλυψη
ευρέως φάσµατος οµάδων-στόχων και

(2 ) Σηµείο 59 του COM(2002) 629 τελικό.
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της θέσπισης συνεργασιών µάθησης µεταξύ σχολείων,
κέντρων κατάρτισης, επιχειρήσεων και ερευνητικών εγκαταστάσεων προς αµοιβαίο όφελος.

3.9.1.
Η προηγούµενη επισήµανση έχει ως στόχο την ανάδειξη
της αναγκαιότητας να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη
ποιοτικών δεικτών.
3.9.2.
Στους ως άνω ποιοτικούς δείκτες η ΕΟΚΕ εντάσσει την
ανάπτυξη δεικτών αυτονοµίας των σχολείων και ανταπόκρισής
τους στην πρόκληση της αποκέντρωσης, καθώς και δείκτες που
σχετίζονται µε αντισταθµιστικά µέτρα για την άµβλυνση των
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περιφερειακών ανισοτήτων, ή ανισοτήτων που σχετίζονται µε
ειδικές κοινωνικές και ατοµικές ανάγκες.
4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί θετική την πρόθεση αύξησης των επενδύσεων στην εκπαίδευση. Χαρακτηρίζει όµως τη σχετική εικόνα
που παρουσιάζεται ως ασαφή. Προτείνει λοιπόν να υπάρξει
προσέγγιση των επενδύσεων ανά µαθητή, βαθµίδα και τοµέα
εκπαίδευσης σε συνδυασµό όµως µε ανάλυση των δαπανών σε
ανελαστικές και µη.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Για ένα νοµικά δεσµευτικό µέσο των
Ηνωµένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες»
(COM(2003) 16 τελικό)
(2003/C 133/11)
Στις 24 Ιανουαρίου 2003, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 4 Μαρτίου 2003 µε βάση εισηγητική
έκθεση του κ. Cabra De Luna.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 98 ψήφους υπέρ και 2 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Γενικές παρατηρήσεις

1.1.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Για ένα νοµικά
δεσµευτικό µέσο των Ηνωµένων Εθνών για την προώθηση και την
προστασία των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες» και επιθυµεί να εκφράσει µε έµφαση τη ρητή
υποστήριξή της σε ορισµένες από τις κυριότερες θέσεις που
λαµβάνονται σ' αυτή την ανακοίνωση.
1.2.
Η προστιθέµενη αξία ενός νοµικά δεσµευτικού µέσου των
ΗΕ συνίσταται στην αναγνώριση του γεγονότος ότι τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν το πλήρες

φάσµα των διεθνώς αναγνωρισµένων δικαιωµάτων και ελευθεριών
χωρίς διακρίσεις εις βάρος τους µε το αιτιολογικό της αναπηρίας.

1.3.
Οι θεµατικές συµβάσεις, όπως η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (CRC), η Σύµβαση για την Εξάλειψη κάθε
Μορφής ∆ιάκρισης σε Βάρος Γυναικών (CEDAW) και η Σύµβαση
για την Εξάλειψη των Φυλετικών ∆ιακρίσεων (CERD), έχουν
αποδείξει την προστιθέµενη αξία και τη συµπληρωµατικότητά τους
µε τα υπάρχοντα γενικά νοµικά µέσα υπέρ των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και, ιδιαίτερα, µε το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Αστικά
και τα Πολιτικά ∆ικαιώµατα και το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα
Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα.
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1.4.
Ένα νέο νοµικά δεσµευτικό µέσο των ΗΕ δεν θα δηµιουργήσει κατά βάση νέα δικαιώµατα, αλλά θα χρησιµεύσει για την
προσαρµογή της εφαρµογής των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Θα αποτελέσει χρήσιµη συµβολή στην
αντιµετώπιση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ως ισότιµων πολιτών
που έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε όλους τους άλλους.
1.5.
Το νοµικά δεσµευτικό µέσο των ΗΕ θα θεσπίσει συγκεκριµένες προδιαγραφές προκειµένου τα κράτη να διασφαλίζουν την
ισότιµη και πραγµατική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Θα διακηρύσσει τη συνάφεια και
την εφαρµογή των γενικών προδιαγραφών για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
1.6.
Μια βασική αρχή οποιουδήποτε µελλοντικού νοµικά
δεσµευτικού µέσου είναι η αρχή της µη διάκρισης. Η ίση πρόσβαση
στα ανθρώπινα δικαιώµατα µπορεί να εξασφαλιστεί όταν τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες δεν υφίστανται διακρίσεις µε το αιτιολογικό
της αναπηρίας τους. Το νοµικά δεσµευτικό µέσο αναµένεται να
προστατεύει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες από τις διακρίσεις
όσον αφορά την πρόσβαση και την άσκηση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Θα πρέπει να τους παρέχει προστασία όχι µόνο από
τις άµεσες, αλλά και από τις έµµεσες διακρίσεις, πράγµα που
είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την επίτευξη πραγµατικά ίσης
µεταχείρισης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
1.7.
Η συµµετοχή αντιπροσωπευτικών ΜΚΟ των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης του νοµικά
δεσµευτικού µέσου, η οποία εγκρίθηκε από την επιτροπή ad hoc
των ΗΕ, αποτελεί µια ευπρόσδεκτη απόφαση.
1.8.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η επικύρωση των δικαιωµάτων ίσως να µην είναι αρκετή, εάν δεν δηµιουργηθούν οι
αντικειµενικές συνθήκες προκειµένου να διασφαλιστεί η
απρόσκοπτη άσκησή τους.
Ειδικότερα, είναι γνωστό ότι σε πολλές περιπτώσεις το δικαίωµα
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες να ενταχθούν στην κοινωνία
υλοποιείται µε ειδικές δράσεις και µέσω ειδικών οργανισµών. Έτσι,
για παράδειγµα, το δικαίωµα στην εργασία υλοποιείται µέσω
ειδικών προγραµµάτων εξεύρεσης εργασίας, το δικαίωµα στην
εκπαίδευση µέσω ειδικών δραστηριοτήτων υποστήριξης και το
δικαίωµα στην αυτονοµία στην κατοικία µέσω της κατάλληλης
προσαρµογής της οικίας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µεταξύ
άλλων και µε εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας.

2.

Ειδικές παρατηρήσεις

2.1.
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η προστασία που παρέχεται από τα
υφιστάµενα διεθνή µέσα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν
είναι επαρκής για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ
της µεταστροφής από την παλιά ιατρική προσέγγιση προς µια
κοινωνική προσέγγιση, βασισµένη στα ανθρώπινα δικαιώµατα, που
δίνει πολύ µεγαλύτερη έµφαση στον εντοπισµό και στην εξάλειψη
των διάφορων εµποδίων που υπάρχουν όσον αφορά τις ίσες
ευκαιρίες και την πλήρη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
σε όλους τους τοµείς της ζωής.
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2.2.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη δήλωση που έκανε η δανική
Προεδρία εξ ονόµατος της ΕΕ κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης
Επιτροπής στην 57η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ (1),
στην οποία αναγνώριζε ότι ένα διεθνές νοµικά δεσµευτικό µέσο
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες θα µπορούσε να
είναι χρήσιµο εργαλείο για την προώθηση και την προστασία των
δικαιωµάτων αυτών των ατόµων.
2.3.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα πρέπει να εφαρµοστεί µια προσέγγιση δύο ταχυτήτων και επίσης υποστηρίζει πλήρως την αναφορά
που γίνεται στη δήλωση της ΕΕ ( 1) ότι «η ΕΕ πιστεύει ακράδαντα ότι
έχει κεφαλαιώδη σηµασία να ενσωµατωθούν ακόµη περισσότερο οι
ειδικές ανάγκες στα νοµικά µέσα που αφορούν τα θέµατα
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στην εφαρµογή των υφιστάµενων
βασικών Συµβάσεων των Ηνωµένων Εθνών για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και στους µηχανισµούς παρακολούθησής τους. Η
σύνταξη µιας νέας Σύµβασης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί εναλλακτική λύση αντί της διαδικασίας αυτής, αλλά απαραίτητο
συµπλήρωµά της». Όπως δήλωσαν οι Quinn και Degener (2), «µια
ειδική Σύµβαση για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα µπορούσε να
αποδειχθεί ο καλύτερος δυνατός καταλύτης για την ενσωµάτωση
της µειονεξίας στον µηχανισµό παρακολούθησης των υφιστάµενων
συµβάσεων» και «µία Σύµβαση είναι απαραίτητη και θα υποστηρίξει
– δεν θα υπονοµεύσει – τα υφιστάµενα νοµικά µέσα για τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες».
2.4.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το νοµικά δεσµευτικό µέσο θα
πρέπει να είναι Σύµβαση. Οι άλλες δυνατές επιλογές, όπως ένα
προαιρετικό πρωτόκολλο των υφιστάµενων Συνθηκών των ΗΕ,
παρέχουν πολύ πιο περιορισµένη προστασία και στέλνουν στην
κοινωνία το µήνυµα ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αξίζουν
χαµηλότερο επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
τους από ό,τι άλλες κοινωνικές οµάδες.
2.5.
Η ΕΟΚΕ ζητά να συµπεριληφθεί στη Σύµβαση ένας ειδικός
κανόνας που να δηλώνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι
καθολικά και εποµένως καλύπτουν όλους τους ανθρώπους, µεταξύ
των οποίων και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και χρόνιες ασθένειες.
2.6.
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να υπογραµµίσει τη σηµασία των
Προτύπων Κανόνων του ΗΕ για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. Αν και δεν είναι νοµικά δεσµευτικό,
αυτό το µέσο, το οποίο θα συµπληρωθεί το 2004 µε µερικά
πρόσθετα στοιχεία, έχει θεσπίσει πρότυπα που πρέπει να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν από τη Σύµβαση των ΗΕ. Αυτή η
υποστήριξη θα πρέπει να γίνει µέσω µίας αναφοράς στους
Πρότυπους Κανόνες των ΗΕ όπου θα αναγνωρίζεται ότι οποιαδήποτε παράβαση ή ενέργεια που δεν συµφωνεί µε τους Πρότυπους
Κανόνες των ΗΕ θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
2.7.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η Σύµβαση πρέπει να βασιστεί στις
αρχές και τις ιδέες που καθορίζονται στους Πρότυπους Κανόνες
των ΗΕ για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτοµα µε Ειδικές
(1 ) ∆ανική Προεδρία της ΕΕ — ∆ήλωση της ΕΕ για τα κοινωνικά θέµατα
κατά την 57η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών.
(2 ) Καθηγ. Gerard Quinn και κα Theresa Degener, «Ανθρώπινα δικαιώµατα και µειονεξίες — Σηµερινή χρήση και µελλοντικό δυναµικό των
οργάνων των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο πλαίσιο των
µειονεξιών» — Φεβρουάριος 2002 — Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των ΗΕ, http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/disability.doc
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Ανάγκες ( 1) και στο Παγκόσµιο Πρόγραµµα ∆ράσης για τα Άτοµα
µε Ειδικές Ανάγκες (2). Παράλληλα, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει
τις γενικές αρχές του κινήµατος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
και να τις µετατρέπει σε ένα λειτουργικό, αποτελεσµατικό και
προοδευτικό εργαλείο, µε στόχο την προώθηση και την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο πλαίσιο των ειδικών αναγκών.

υποψήφιων για ένταξη χωρών και να παρουσιάσει επίσηµα αυτήν
την κοινή θέση ως συµβολή στην επιτροπή ad hoc.

2.8.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι τα περιεχόµενα της Σύµβασης, παρότι
θα βασίζονται σε υπερισχύουσες αρχές και βασικές αξίες όπως η
ισότητα, η αξιοπρέπεια, η ελευθερία και η αλληλεγγύη, θα πρέπει να
αναφέρουν και να επισηµαίνουν το πλήρες φάσµα των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών και των ατοµικών/ θεµελιωδών, καθώς και των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, και θα πρέπει να τονίζουν ότι τα κράτη οφείλουννα λάβουν
µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι
πραγµατικά σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους. Η ΕΟΚΕ
επιθυµεί να υπογραµµίσει τη σηµαντική διασύνδεση που υπάρχει
µεταξύ των διάφορων τοµέων. Ένα καλό παράδειγµα είναι οι µεταφορές. Για να µπορούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να απολαµβάνουν πλήρως τα δικαιώµατά τους στην εκπαίδευση και την απασχόληση, απαιτείται ένα προσιτό σύστηµα µεταφορών.

2.13.
Η ΕΟΚΕ πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει το
καλό παράδειγµα όσον αφορά τη συµµετοχή αντιπροσωπευτικών
οργανώσεων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στη διαδικασία. Αυτό
πρέπει να γίνει µέσω της συµµετοχής εκπροσώπων των εθνικών και
των ευρωπαϊκών οργανώσεων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην
αντιπροσωπεία της ΕΕ και στις εθνικές αντιπροσωπείες που θα
λάβουν µέρος στην επόµενη συνεδρίαση της επιτροπής ad hoc.

2.9.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η Σύµβαση θα πρέπει να καλύπτει όλες
τις περιπτώσεις και να προστατεύει επαρκώς όλα τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες και, συνεπώς, χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η
ποικιλοµορφία τους.
2.10.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί τη θέσπιση ενός ισχυρού µηχανισµού
παρακολούθησης και την εξειδίκευση των διατάξεων εφαρµογής
καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας, ευθυγραµµισµένους µε εκείνους που περιλαµβάνονται στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού, στη Σύµβαση για την Εξάλειψη των Φυλετικών ∆ιακρίσεων
και στη Σύµβαση για την Εξάλειψη κάθε Μορφής ∆ιάκρισης σε
Βάρος Γυναικών.
2.11.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί πολύ σηµαντικό να διαδραµατίσει η ΕΕ
πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόµενη συνεδρίαση της επιτροπής ad
hoc και συνιστά στην Προεδρία της ΕΕ να επιδιώξει τη λήψη
κοινής θέσης εκ µέρους όλων των κρατών µελών της ΕΕ και των
( 1) Πρότυποι Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτοµα µε
Ειδικές Ανάγκες, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ
κατά την 48η σύνοδο, παράρτηµα του ψηφίσµατος 48/96, της
20ής ∆εκεµβρίου 1993
( 2) Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα — Βιέννη — 14/
25 Ιουνίου 1993 — The Vienna Declaration and Programme of
Action

2.12.
Η ΕΟΚΕ, ως αντιπροσωπευτική φωνή της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών, ζητά να συµµετάσχει ενεργά στις µελλοντικές εργασίες της ΕΕ για αυτό το θέµα.

2.14.
H EOKE ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για τη Σύµβαση των ΗΕ,
προκειµένου να εξασφαλιστεί επαρκής συνοχή µεταξύ της νέας
Σύµβασης και της στρατηγικής της ΕΕ για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες και, ειδικότερα, του άρθρου 13 και των άρθρων 21 και 26
του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ. Κατά τον τρόπο
αυτό, θα εξασφαλιστεί επίσης η συνοχή µεταξύ της εσωτερικής και
της διεθνούς δράσηςτης ΕΕ σε σχέση µε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
2.15.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί πολύ σηµαντικό να εφαρµοστεί η
σύσταση που διατυπώθηκε στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής
ad hoc σχετικά µε τη διοργάνωση περιφερειακού σεµιναρίου στην
Ευρώπη πριν από την επόµενη συνεδρίαση αυτής της επιτροπής.
2.16.
Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει τη σύσταση που είχε διατυπώσει σε
παλαιότερη γνωµοδότησή της ( 3) σχετικά µε την αναγκαιότητα µιας
ειδικής οδηγίας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, η οποία θα βασίζεται στο άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ και θα αποσκοπεί στην καταπολέµηση των διακρίσεων σε όλους τους τοµείς αρµοδιότητας της ΕΚ.
2.17.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι εργασίες της ΕΕ στους τοµείς των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της αναπτυξιακής συνεργασίας θα
πρέπει να λάβουν υπόψη τις εργασίες που θα γίνουν για αυτή τη
Σύµβαση των ΗΕ. Θα πρέπει, συνεπώς, να αυξηθεί η εστίαση του
ενδιαφέροντος στα ανθρώπινα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες και να δοθεί πιο εξέχουσαθέση σ' αυτά στις ετήσιες εκθέσεις
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που καταρτίζονται από το
Συµβούλιο. Θα πρέπει επίσης να επανεξεταστεί το έργο της ΕΕ στον
τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη υπό το πρίσµα µιας
προσέγγισης των ειδικών αναγκών βασισµένης στα ανθρώπινα
δικαιώµατα.
(3 ) «Κοινωνική ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες», ΕΕ C 241της
7.10.2002, σ. 89-97.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για 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)
(2003/C 133/12)
Στις 14 Ιουνίου 2002, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει την γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και νοµισµατική ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή», στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 6 Μαρτίου 2003
µε βάση την εισηγητική έκθεση του εισηγητή κ. di Odoardo.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής παρουσιάζει µία πρώτη
ανάλυση των εξελίξεων της πρωτοβουλίας Urban II σχετικά µε την
οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση των πόλεων και των
οικισµών σε κρίση ώστε να προωθηθεί η αειφόρος αστική ανάπτυξη.
Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί συνέχεια του εγγράφου του της
Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2000 σχετικά µε τις γενικές
κατευθύνσεις που αφορούν αυτό το κοινοτικό πρόγραµµα (1) και
απεικονίζει την κατάσταση όπως έχει κατά τη λήξη της φάσης
επιλογής των νέων προγραµµάτων. Όλα τα προγράµµατα Urban II
υιοθετήθηκαν στα τέλη του 2001.
1.2.
Το Urban αποτελεί µία από τις τέσσερις κοινοτικές
πρωτοβουλίες στον τοµέα των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ και
αποσκοπεί στην ανάληψη δράσεων υπέρ των αστικών περιοχών σε
κρίση. Ειδικότερα, οι τρεις κύριοι άξονες δαπανών είναι: η
φυσική και περιβαλλοντική ανάπλαση, η κοινωνική ένταξη, η
επιχειρηµατικότητα και η απασχόληση.
1.3.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής υπενθυµίζει ότι σύµφωνα µε
την ∆εύτερη έκθεση για την συνοχή (2), το πρόβληµα των αστικών
περιοχών έχει θεµελιώδη σηµασία για την οικονοµική και κοινωνική
συνοχή στην Ευρώπη. Αντίστοιχα, το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για το Urban ΙΙ (3) κατέδειξε ότι η ολοκληρωµένη
προσέγγιση, η οποία αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των προγραµµάτων Urban, φαίνεται να είναι το µόνο µέσο µε το οποίο µπορούν
να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα των αστικών περιοχών.
1.4.
Για το λόγο αυτό, η πρωτοβουλία Urban αποτελεί ένα
από τα στρατηγικά µέσα που συµβάλλουν στην ανάπτυξη µιας
( 1) Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη µέλη της 28ης Απριλίου 2000
σχετικά µε τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων για την ανάληψη
κοινοτικής πρωτοβουλίας που αφορά την οικονοµική και κοινωνική
αναζωογόνηση πόλεων και οικισµών σε κρίση, έτσι ώστε να προωθηθεί
η αειφόρος αστική ανάπτυξη — Urban II, ΕΕ C 141 της 19.5.2000.
( 2) «Ενότητα της Ευρώπης, αλληλεγγύη των λαών, διαφορετικότητα των
περιφερειών — ∆εύτερη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική
συνοχή», Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2001).
( 3) ΕΕ C 339 της 29.11.2000, σ. 44-47.

κοινοτικής πολιτικής στον αστικό χώρο και µπορεί να χρησιµεύσει
ως πρότυπο για τις εθνικές πολιτικές.
2. Κύρια στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής
2.1.
Τα προγράµµατα που επιλέγησαν είναι 70, µε συνολική
χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ περίπου 730 εκατοµµύρια ΕUR. Ο
πληθυσµός που καλύπτεται είναι περίπου 2,2 εκατοµµύρια κάτοικοι. Μολονότι η συνολική χρηµατοδότηση του Urban II είναι
χαµηλότερη από αυτήντου προηγούµενουπρογράµµατος, η έντασή
της, τόσο ανά κάτοικο όσο και ανά πρόγραµµα, είναι µεγαλύτερη.
Εξάλλου, καθώς οι διαστάσεις των γεωγραφικών περιοχών που
καλύπτονται από τα προγράµµατα είναι περιορισµένες, το επίπεδο
της χρηµατοδότησης ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο είναι υψηλό.
2.2.
Μία από τις κύριες καινοτοµίες του Urban ΙΙ είναι το
γεγονός ότι συµπεριέλαβε πόλεις µικρών και µεσαίων διαστάσεων,
αφού καταργήθηκε το όριο των 100 000 κατοίκων για το
συνολικό πληθυσµό µιας πόλης, που ίσχυε µε βάση το πρόγραµµα
Urban I. Ο µόνος περιορισµός που ισχύει για τις περιοχές που
καλύπτονται από τα νέα προγράµµατα είναι να έχουν τουλάχιστον
20 000 κατοίκους (10 000 σε εξαιρετικές περιπτώσεις).
2.3.
Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι τα κράτη µέλη µπόρεσαν να
επιλέξουν τις περιοχές τους που θα καλύπτονται από το Urban II
µε βάση τις διάφορες τοπικές και εθνικές προτεραιότητες και
απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση σαφών και αντικειµενικών
κριτηρίων εκ µέρους της Επιτροπής για τον προσδιορισµό των εν
λόγω περιοχών οδήγησε σε µεγαλύτερη διαφάνεια κατά τις
διαδικασίες επιλογής και σε µεγαλύτερη συµφωνία των προγραµµάτων µε τους στόχους της ΕΕ.
2.4.
Οι περιοχές των 70 προγραµµάτων έχουν κατανεµηθεί
οµοιόµορφα µεταξύ των περιοχών του στόχου 1 (39 %), των
περιοχών του στόχου 2 (27 %) και των περιοχών που δεν
περιλαµβάνονται στους γενικούς στόχους (34 %). Από τα προγράµµατα αυτά, τα 31 αφορούν κεντρικές συνοικίες αστικών
περιοχών, 27 αφορούν περιφερειακές συνοικίες, 8 αφορούν
ολόκληρες πόλεις µικρών ή µεσαίων διαστάσεων και 4 αφορούν
µικτές ζώνες, µε χαρακτηριστικά τόσο κεντρικών όσο και περιφερειακών περιοχών, µε σκοπό τη βελτίωση της διασύνδεσης µεταξύ
των αστικών αυτών περιοχών.
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2.5.
Τα προγράµµατα Urban II αφορούν σηµαντικά υποβαθµισµένες περιοχές στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας, φτώχιας,
εγκληµατικότητας και µετανάστευσης είναι κατά πολύ υψηλότερα
από τον µέσο όρο της ΕΕ.
2.6.
Όσον αφορά τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στον
τοµέα των δαπανών, από την ανάλυση των επιλεγέντων προγραµµάτων προκύπτει ότι 40 % των προβλεπόµενων δαπανών προορίζεται για την φυσική και περιβαλλοντική ανάπλαση, 21 % για την
κοινωνική ένταξη, 21 % για την επιχειρηµατικότητα και την
απασχόληση, 8 % για τη βελτίωση των µεταφορών και 4 % για τις
τεχνολογίες των πληροφοριών και της επικοινωνίας.
2.7.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής καταδεικνύει ότι στα εν λόγω
προγράµµατα ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι εταιρικές σχέσεις,
τόσο µε τις τοπικές αρχές όσο και µε εκπροσώπους της κοινωνίας
των πολιτών, είναι σηµαντικός και υπογραµµίζει ότι το στοιχείο
αυτό αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του Urban II σε σχέση
µε τα άλλα προγράµµατα των διαρθρωτικών ταµείων. Στο ένα
τρίτο των προγραµµάτων, αρµόδια για τη διαχείριση αρχή είναι το
δηµοτικό συµβούλιο, ενώ σε ένα άλλο τρίτο οι τοπικές αρχές
διαδραµατίζουν θεµελιώδη ρόλο στην εταιρική σχέση µε την
κεντρική διοίκηση. Για τα 57 από τα 70 προγράµµατα πραγµατοποιήθηκαν εκτενείς διαβουλεύσεις µε τους τοπικούς εταίρους κατά
τη σύνταξη του εγγράφου του εκάστοτε προγράµµατος.
2.8.
Το Urban II κινητοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους
περίπου 1 600 εκατοµµυρίων ΕUR, δηλαδή πάνω από το διπλάσιο
των πόρων του ΕΤΠΑ. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην χρήση
επιπλέον πόρων που κατά µεγάλο µέρος προέρχονταν από εθνικούς
και τοπικούς δηµόσιους πόρους. Αντίθετα, η συµβολή του
ιδιωτικού τοµέα είναι ιδιαίτερα περιορισµένη.
2.9.
Τα αποτελέσµατα της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών στο Urban II αποδείχθηκαν ιδιαίτερα θετικά. Συγκεκριµένα,
η Επιτροπή θεωρεί ότι τόσο η επιλογή της χρηµατοδότησης των
προγραµµάτων αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ, όσο και η σύσταση
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικής µονάδας για το
Urban II, είναι θετικά στοιχεία. Απλοποιήσεις αυτού του είδους
συνέβαλαν στην ιδιαίτερα ταχεία οργάνωση των προγραµµάτων σε
σχέση µε τα άλλα γενικά προγράµµατα των διαρθρωτικών ταµείων.
2.10.
Το 2 % των πόρων της πρωτοβουλίας προορίζεται για
την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των πόλεων που καλύπτονται
από το Urban. Η ανταλλαγή αυτή έχει για πρώτη φορά τη µορφή
κοινοτικού προγράµµατος.

3.

Γενικές παρατηρήσεις

3.1.
Γενικά διαπιστώνεται ότι η επιλογή της Επιτροπής να
συνεχίσει την πρωτοβουλία Urban, η οποία έχει αποφέρει
σηµαντικά αποτελέσµατα ήδη από την προηγούµενη φάση της που
ξεκίνησε το 1994 (η τελική αξιολόγηση της οποίας αναµένεται το
2003), είναι ιδιαίτερα θετική. Τόσο τα πειραµατικά αστικά σχέδια,
όσο και το πρόγραµµα Urban I, έδειξαν ότι µπορούν να είναι
αποτελεσµατικά µέσα για την εφαρµογή πολιτικών βελτίωσης της
ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και της ευηµερίας των
πολιτών.
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3.2.
Επίσης θετική είναι η επιλογή να αυξηθεί ο αριθµός των
προγραµµάτων της πρωτοβουλίας Urban II από 54 σε 70, όπως
είχε ζητήσει η ΕΟΚΕ.
3.3.
Εκφράζεται όµως δυσαρέσκεια για τη µείωση της συνολικής επιδότησης του Urban, από 950 εκατοµµύρια ΕUR την
περίοδο 1994/1999 (που διανεµήθηκαν σε 118 περιοχές) σε
743,6 εκατοµµύρια ΕUR σήµερα. ∆εδοµένου ότι είναι πεπεισµένη
για τη σηµασία του Urban ως µέσου το οποίο στηρίζει την αστική
πολιτική της Ένωσης, η ΕΟΚΕ κρίνει απαραίτητο να καταβληθεί
κάθε προσπάθεια προκειµένου, στο µέλλον, οι πόροι του κοινοτικού αυτού προγράµµατος να αυξηθούν.
3.4.
Η ΕΟΚΕ εκτιµά, εξάλλου, ιδιαίτερα την προσπάθεια για τη
διοικητική απλοποίηση των διαδικασιών Urban και συµφωνεί µε
την θετική αξιολόγηση της Επιτροπής τόσο όσον αφορά την
επιλογή χρησιµοποίησης ενός µόνου ταµείου (δηλ. του ΕΤΠΑ),
όσο και όσον αφορά την σύσταση ειδικής µονάδας στο εσωτερικό
της Επιτροπής, γεγονός που συνέβαλε στη µέγιστη αξιοποίηση των
εµπειριών και των ειδικών γνώσεων που αποκτήθηκαν στον τοµέα
της αστικής ανάπλασης.
3.4.1.
Ως προς το θέµα αυτό, η ΕΟΚΕ αποδέχεται την έκκληση
που απηύθυναν πολλοί δήµαρχοι των πόλεων της Ένωσης, µε την
ευκαιρία της ∆ιάσκεψης του Λονδίνου που πραγµατοποιήθηκε
στις 8 και 9 Ιουλίου 2002 µε θέµα «Η συµβολή των πόλεων στη
συνοχή: τα διδάγµατα των κοινοτικών προγραµµάτων Urban» (1),
µε την οποία ζητούν να συνεχιστεί η απλοποίηση των διοικητικών
πρακτικών. Η απαίτηση αυτή είναι ακόµη πιο απαραίτητη για το
λόγο ότι συµµετέχουν πλέον περισσότερες αστικές ζώνες µεσαίου
και µικρού µεγέθους.
3.5.
Ιδιαίτερη σηµασία για να µπορέσουν να επιτευχθούν
πλήρως οι στόχοι του Urban II έχει η σύσταση δικτύου για την
προώθηση της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών, που κατέστη
δυνατή χάρη στο Urban, και η πρόθεση να αναπτυχθούν στατιστικοί και αστικοί δείκτες.
3.5.1.
Το γεγονός ότι για πρώτη φορά η ανταλλαγή εµπειριών
µεταξύ πόλεων που επωφελούνται από το Urban διαρθρώνεται ως
κοινοτικό πρόγραµµα αποτελεί σηµαντική πρόοδο.
3.6.
Πρέπει να θεωρηθεί θετική η επιλογή να διατεθεί το 40 %
των δαπανών για δράσεις περιβαλλοντικής και φυσικής ανάπλασης.
Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται ο καθοριστικός ρόλος που η
ποιότητα του κτιριακού περιβάλλοντος, οι ελεύθεροι χώροι και
η αρχιτεκτονική κληρονοµιά διαδραµατίζουν στις διαδικασίες
αναζωογόνησης και οικονοµικοκοινωνικής ανάπτυξης των υποβαθµισµένων αστικών περιοχών. Είναι σηµαντικό να ενθαρρυνθούν
προγράµµατα τα οποία να αποδίδουν, όπως συµβαίνει µε πολλά
γαλλικά προγράµµατα, στρατηγική σηµασία στην αρχιτεκτονική
ποιότητα και γενικότερα στην ποιότητα των δράσεων χωροταξικής
ανάπλασης.

(1 ) Συµπεράσµατα της διάσκεψης «Η συµβολή των πόλεων στη συνοχή:
τα διδάγµατα των κοινοτικών προγραµµάτων Urban» — Λονδίνο, 8
και 9 Ιουλίου 2002 .
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Ειδικές παρατηρήσεις

Τοπική εταιρική σχέση
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στοιχεία σε βάθος για τον προσδιορισµό της πραγµατικής συµµετοχής των φορέων αυτών, αλλά περιορίζεται σε γενικές εκτιµήσεις
για τη συµµετοχή των τοπικών ενώσεων στις διαδικασίες επιλογής
και διαχείρισης των προγραµµάτων.

4.1.1.
Η εταιρική σχέση µε τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς
φορείς θεωρείται µία από τις αποφασιστικές προκλήσεις και από
τις καλύτερες πηγές προστιθέµενης αξίας του προγράµµατος
Urban. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η επιλογή αυτή αντιπροσωπεύει
τον καλύτερο τρόπο προαγωγής του ευρωπαϊκού προτύπου
διακυβέρνησης και της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών.

4.1.9.
Η ΕΟΚΕ κρίνει συνεπώς απαραίτητο να καταρτιστεί ένα
αναλυτικό σχεδιάγραµµα που να καταδεικνύει σε πόσα και σε ποια
από τα 70 προγράµµατα υπήρξε πραγµατική συµµετοχή των
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, τόσο στη φάση επεξεργασίας και επιλογής των σχεδίων, όσο και στη φάση διαχείρισης,
καθώς και πώς υλοποιείται η συµµετοχή αυτή.

4.1.2.
Στην προαναφερθείσα ∆ιάσκεψη του Λονδίνου «Η συµβολή των πόλεων στη συνοχή: τα διδάγµατα των κοινοτικών
προγραµµάτων Urban» επισηµάνθηκε εκ νέου η ανάγκη να
συµµετέχουν οι πόλεις µε όλο και πιο άµεσο τρόπο στον
προγραµµατισµό και στη διαχείριση των σχεδίων που τις αφορούν.

4.1.10.
Εξάλλου, πρέπει επίσης να θεσπιστούν σαφείς κανόνες
για την διασφάλιση της διαβούλευσης προκειµένου να καταστεί
απαραίτητη προϋπόθεση των προγραµµάτων Urban και να µην
αποτελεί πλέον µόνον σύσταση, ούτως ώστε το δικαίωµα των
τοπικών κοινοτήτων και των κοινωνικών αντιπροσωπιών να συµµετέχουν στο σχεδιασµό των επιλογών προγραµµατισµού που έχουν
συνέπειες στην ποιότητα ζωής και στις προοπτικές ανάπτυξής
τους, να αποκτήσει πραγµατική αξία. Το δικαίωµα αυτό επικυρώθηκε, µεταξύ άλλων, το 1995, από τη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων
Εθνών για τους αστικούς οικισµούς Ηabitat II ( 3).

4.1.3.
Εντούτοις, µολονότι υπογραµµίζεται η πρόοδος που
σηµειώθηκε, θεωρείται αρνητικό το γεγονός ότι υπεύθυνες για τη
διαχείριση των προγραµµάτων εξακολουθούν να είναι, σε µεγάλο
ποσοστό, οι εθνικές αρχές.
4.1.4.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα πρέπει, στο µέλλον, να ζητηθεί
ρητά η αρµοδιότητα της διαχείρισης των προγραµµάτων να
ανατίθεται αποκλειστικά σε µία τοπική αρχή. Σύµφωνα µε την
πείρα που έχει αποκτηθεί µία επιλογή αυτού του είδους θα
συµβάλει στη διοικητική απλούστευση των προγραµµάτων.
4.1.5.
Πρέπει, τουλάχιστον, να διασφαλιστεί η παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών σε όλες τις επιτροπές παρακολούθησης
που προβλέπονται από το άρθρο 35 του γενικού κανονισµού του
Συµβουλίου για τα διαρθρωτικά ταµεία ( 1).
4.1.6.
Όσον αφορά την άµεση συµµετοχή των οργανωµένων
οµάδων κοινωνικών συµφερόντων, η ΕΟΚΕ έχει ήδη υπογραµµίσει
επανειληµµένα την σηµασία τους, ιδιαίτερα στην γνωµοδότησή της
για την ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη σχετικά µε
τους προσανατολισµούς που αφορούν την πρωτοβουλία
Urban II (2).
4.1.7.
Στη γνωµοδότηση αυτή, η ΕΟΚΕ κατέδειξε την αξία και
την ιδιαιτερότητα της συµβολής των κοινωνικών εταίρων σε ένα
πρόγραµµα όπως το Urban, στο πλαίσιο του οποίου δίνεται
µεγάλη έµφαση στα προβλήµατα του τοµέα της απασχόλησης και
στα οικονοµικά προβλήµατα και συνέστησε την προώθηση εκτενών
και αποτελεσµατικών εταιρικών σχέσεων, µε τη συµµετοχή των
οικονοµικών και κοινωνικών δυνάµεων, των ΜΚΟ και των τοπικών
ενώσεων.
4.1.8.
Ωστόσο, η ανακοίνωση της Επιτροπής, κατά τη σύνθεση
των σηµαντικότερων δεδοµένων των προγραµµάτων, δεν παρέχει
( 1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999.
( 2) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα
κράτη µέλη σχετικά µε τους προσανατολισµούς που αφορούν την
κοινοτική πρωτοβουλία για την οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση των πόλεων και των γειτονικών ζωνών σε κρίση, προκειµένου να
προωθηθεί η βιώσιµη αστική ανάπτυξη — Urban ΙΙ, ΕΕ C 51 της
23.2.2000, σ. 89.

4.1.11.
Όσον αφορά τις κοινωνικές αντιπροσωπίες, η ΕΟΚΕ
ζητεί να διασφαλιστεί η παρουσία τους στις επιτροπές ελέγχου ή
ενδεχοµένως στις επιτροπές διαχείρισης.
4.1.12.
Οι επιλογές αυτές θα συµβάλουν µε καθοριστικό
τρόπο στην επίτευξη του στόχου να προσεγγίσει η Ευρώπη
περισσότερο τους πολίτες και θα επιτρέψουν να προβληθούν
καλύτερα τα προγράµµατα Urban.

4.2. Οι επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα
4.2.1.
Στο έγγραφο της Επιτροπής αναλύεται το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα που είχαν τα προγράµµατα Urban, η ικανότητα
δηλαδή κινητοποίησης πόρων και πρόσθετων επενδύσεων τόσο
από τον ιδιωτικό όσο και από τον δηµόσιο τοµέα.
4.2.2.
Είναι θετικό το αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε µε τους
εταίρους του δηµόσιου τοµέα δεδοµένου ότι συνέβαλε στο να
συγκεντρωθούν προς διάθεση δύο φορές περισσότεροι πόροι από
αυτούς που είχε διαθέσει το ΕΤΠΑ.
4.2.3.
Εντελώς ανεπαρκές είναι αντιθέτως το ενδιαφέρον του
ιδιωτικού τοµέα που διέθεσε πόρους µόνο για τα 35 από τα
70 προγράµµατα Urban, µε αποτέλεσµα να συµβάλει µόνο κατά
8 % στις πιστώσεις του προγράµµατος. Η Επιτροπή αποδίδει αυτό
το αποτέλεσµα στο γεγονός ότι είναι δύσκολο για τις ζώνες
Urban II, που χαρακτηρίζονται από σηµαντική υποβάθµιση, να
προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις. Η δικαιολογία όµως αυτή
ενδέχεται να δώσει την εντύπωση ότι είναι µεροληπτική.

(3 ) ΟΗΕ, Γενική Συνέλευση, Οργανωτική Επιτροπή της ∆ιάσκεψης των
Ηνωµένων Εθνών για τους Οικισµούς (Habitat II): Εισαγωγή της
δήλωσης αρχών και καθηκόντων και του συνολικού σχεδίου δράσης
— Agenda Habitat, 26 Οκτωβρίου 1995.
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4.2.4.
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι ένα τόσο περιορισµένο ποσοστό
ιδιωτικών επενδύσεων θα µπορούσε επίσης να αποδοθεί στην
ελλιπή συµµετοχή, κυρίως στη φάση επεξεργασίας των προγραµµάτων, των τοπικών οικονοµικών δυνάµεων του ιδιωτικού τοµέα
και προπαντός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και της βιοτεχνίας
που, ιδιαίτερα στις µικρού και µεσαίου µεγέθους πόλεις, αποτελούν
το κύριο µέσο για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου.
4.2.5.
Για τους λόγους αυτούς ενδείκνυται να εξεταστούν
αναλυτικότερα τα 70 προγράµµατα προκειµένου να γίνει κατανοητή η πραγµατική τους ικανότητα να προσελκύουν πόρους από
τον ιδιωτικό τοµέα. Η ικανότητα αυτή, η οποία είναι συµβατή µε
τους στόχους της αποτελεσµατικότητας και της οικονοµικής
ανταγωνιστικότητας καθώς και µε τους στόχους της κοινωνικής
ισότητας, αποτελεί καθοριστικής σηµασίας παράγοντα για την
οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση των συνοικιών σε κρίση,
εκτός από το να αποτελεί δείκτη µε τον οποίο εξακριβώνεται η
αποτελεσµατικότητα των κρατικών δράσεων. Από την άλλη πλευρά,
η πιο προηγµένη έρευνα σχετικά µε τα µέσα σχεδιασµού, κατά τα
έτη αυτά, κατέδειξε ότι η συντονισµένη πολεοδοµική δράση
αποτελεί την αποτελεσµατικότερη µέθοδο χάρη στην οποία
µπορούν να ενεργοποιηθούν ιδιωτικές και δηµόσιες συνέργιες
ικανές να εξασφαλίζουν ότι οι παρεµβάσεις αστικής ανάπλασης θα
φέρουν ουσιαστικά και απτά αποτελέσµατα.
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4.3.4.
Θα ήταν χρήσιµο να εξεταστεί σε ποια από το
70 προγράµµατα του Urban II έχουν δοθεί πρόσθετες επιχορηγήσεις από τις τοπικές και τις εθνικές αρχές ειδικά για την κατασκευή
κατοικιών.

4.3.5.
Παραµένει ωστόσο το ερώτηµα γιατί το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει να αποκλείει, ακόµη και
στην περίπτωση σχεδίων κοινοτικών πρωτοβουλιών µε έντονα
πειραµατικό χαρακτήρα, κάθε δυνατότητα παρέµβασης στον τοµέα
της κατασκευής κατοικιών του δηµοσίου.

4.3.6.
Το µέσο αυτό έχει, εξάλλου, άµεσες συνέπειες στο
πρόβληµα της ενσωµάτωσης των µεταναστών, κυρίως στις ζώνες
εκείνες του Urban όπου καταγράφεται τετραπλάσια παρουσία
εθνικών µειονοτήτων, µεταναστών και προσφύγων από ό,τι στο
σύνολο της ΕΕ. Ένας από τους παράγοντες που κατά κύριο λόγο
επικαλούνται τα άτοµα αυτά συνδέεται βέβαια µε την έλλειψη
στέγης και την υποβάθµιση της ποιότητας των κατοικιών.

4.4. Οι υπηρεσίες ως δείκτες αστικής ποιότητας

4.3.

Οι οικιστικές πολιτικές και τα προγράµµατα Urban

4.3.1.
Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν
µπορεί να χρηµατοδοτήσει άµεσα επενδύσεις για την κατασκευή
κατοικιών. Ωστόσο το πρόβληµα των αστικών κέντρων και τα
προβλήµατα αστικής υποβάθµισης συνδέονται µε το θέµα της
κατοικίας είτε υπό την έννοια της κατασκευής νέων κατοικιών είτε
ως ανάκτηση και αναδιάρθρωση συγκροτηµάτων κατοικιών.
4.3.2.
Το Παράρτηµα Ι του εγγράφου σχετικά µε τις γενικές
κατευθύνσεις της Επιτροπής για το Urban II (1) αναγνωρίζει ότι οι
δράσεις αστικής ανάπτυξης που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τη
βελτίωση των συνθηκών στέγασης πρέπει να προβλέπουν την
χορήγηση, εκ µέρους των τοπικών ή/και των εθνικών αρχών, των
πρόσθετων απαραίτητων επιχορηγήσεων. Η ΕΟΚΕ πιστεύει σχετικά
ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επεκτείνει σε όλες τις χώρες της ΕΕ
τις φορολογικές διευκολύνσεις ως προς τον ΦΠΑ που επιβάλλεται
στις εργασίες αναδιάρθρωσης των κατοικιών.
4.3.3.
Η ΕΟΚΕ, στη γνωµοδότησή της για τις γενικές κατευθύνσεις, εκτίµησε αυτή τη διευκρίνιση, επισηµαίνοντας ότι είναι
σκόπιµο να αποφευχθεί ο κίνδυνος να υπάρξουν παρεµβάσεις
οι οποίες θα αποδειχθούν τελικά αναποτελεσµατικές, αφού θα
εξαιρείται ένα σηµαντικό στοιχείο όπως η κατασκευή κατοικιών.

( 1) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα
κράτη µέλη σχετικά µε τους προσανατολισµούς που αφορούν την
κοινοτική πρωτοβουλία για την οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση των πόλεων και των γειτονικών ζωνών σε κρίση, προκειµένου να
προωθηθεί η βιώσιµη αστική ανάπτυξη — Urban ΙΙ, ΕΕ C 51 της
23.2.2000, σ. 89.

4.4.1.
Η υποβάθµιση πολλών αστικών ζωνών συνδέεται µε
την έλλειψη υπηρεσιών και κυρίως µε την έλλειψη κοινωνικών
υπηρεσιών και υγειονοµικής περίθαλψης. Η επίτευξη ενός κατάλληλου επιπέδου υπηρεσιών είναι ένα από τα αποτελεσµατικότερα
µέσα µε τα οποία µπορεί να αυξηθεί και να ανακατανεµηθεί η αξία
και η ποσότητά τους στις πόλεις. Στη γνωµοδότησή της για την
ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα «Η πολεοδοµική προβληµατική:
προσανατολισµοί για µία ευρωπαϊκή συζήτηση» (2), η ΕΟΚΕ
υπογράµµισε «τη θεµελιώδη σηµασία των δηµόσιων υπηρεσιών
στην πολεοδοµική ανάπτυξη, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που είναι κοινωνικά επωφελείς
και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής» καθώς και την ανάγκη
«εξακρίβωσης των πρωταρχικών απαιτήσεων για υποδοµές και
υπηρεσίες στη διαχείριση της πόλης και του χώρου».

4.4.2.
Η πτυχή αυτή πρέπει να συµπεριληφθεί ρητά στους
κοινωνικοοικονοµικούς δείκτες των αστικών ζωνών της πρωτοβουλίας Urban II. Μία ανάλυση της ποιότητας και της ποσότητας των
υπηρεσιών, όπως και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές, κυρίως
δε στις δηµόσιες, αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την εξακρίβωση του βαθµού και των αιτίων της υποβάθµισης.

4.4.3.
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ωστόσο ότι είναι αναγκαίο,
στις ενδιάµεσες κυρίως αξιολογήσεις των προγραµµάτων, να
προβλεφθεί ειδικός έλεγχος για τη συµβολή της παρέµβασης
Urban στην αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας των
υπηρεσιών στις συνοικίες τις οποίες αφορούν τα προγράµµατα.

(2 ) Γνωµοδότηση της ΟΚΕ, της 28ης Ιανουαρίου 1998, ΕΕ C 95 της
30.3.1998, σ. 89.
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Βιώσιµη αστική ανάπτυξη και γήρανση του πληθυσµού

4.5.1.
Το φαινόµενο της προοδευτικής γήρανσης του πληθυσµού αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ και αποτελεί µία από τις
κυριότερες προκλήσεις που έχουν να αντιµετωπίσουν οι µελλοντικές πολιτικές ανάπτυξης των αστικών περιοχών. Σε πολλές
περιπτώσεις παρατηρούνται σε εγκαταλελειµµένες συνοικίες
(κυρίως δε στα υποβαθµισµένα ιστορικά κέντρα των πόλεων)
διαδικασίες «συγκατοίκησης» ηλικιωµένων, οι οποίοι δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν το µέρος που ζουν, και µεταναστών, που
εγκαθίστανται κυρίως στις υποβαθµισµένες αστικές ζώνες. Οι
ηλικιωµένοι εξάλλου είναι µεταξύ εκείνων που υποφέρουν περισσότερο από τις συνθήκες κρίσης των πόλεων, από την έλλειψη
υπηρεσιών, από τη διαδεδοµένη εγκληµατικότητα.
4.5.2.
Γενικότερα, το ολοένα αυξανόµενο ποσοστό των ηλικιωµένων άνω των εξήντα του ευρωπαϊκού πληθυσµού ζητεί όχι µόνον
µία αλλαγή της στρατηγικής που έχει υιοθετηθεί στις αστικές
πολιτικές, αλλά και δράσεις που να µην αποσκοπούν µόνον στην
άµεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωµένων, αλλά
και στην διαρθρωτική αναπροσαρµογή των πόλεων στις ανάγκες
της γηράσκουσας κοινωνίας.
4.5.3.
Το πρόβληµα αυτό πρέπει συνεπώς να συµπεριληφθεί
στις προτεραιότητες των πολιτικών συνοχής της ΕΕ, όπως συµβαίνει και µε την ένταξη των µεταναστών, την ισότητα των ευκαιριών,
την ανεργία κλπ.
4.5.4.
Στην ανάλυση της Επιτροπής για τα προγράµµατα
Urban II περιλαµβάνεται µόνον µία γενική νύξη για το θέµα αυτό,
στο σηµείο όπου αναφέρεται ότι στην ηλικιακή διάρθρωση
των ζωνών Urban το ποσοστό των ηλικιωµένων είναι ελαφρώς
µεγαλύτερο από το ποσοστό που καταγράφεται στις πόλεις που
έχουν επιλεγεί για τον αστικό έλεγχο.
4.5.5.
Για το λόγο αυτό διατυπώνεται η ευχή είτε να προβλεφθεί µία διεξοδικότερη ανάλυση των µέτρων των προγραµµάτων
που αφορούν ειδικά τους ηλικιωµένους είτε, κυρίως, να συµπεριληφθούν οι δράσεις που τους αφορούν µεταξύ των προτεραιοτήτων
του Urban.

4.6.

Εξάπλωση των πόλεων (urban sprawl)

4.6.1.
Το κοινοτικό πρόγραµµα Urban αφορά συνοικίες σε
κρίση και βασίζεται σε παραδοσιακές ερµηνευτικές κατηγορίες της
ιδέας της αστικής περιοχής: πόλη, συνοικία, κέντρο, περιφέρεια.
4.6.2.
Μία από τις κυριότερες στρατηγικές καινοτοµίες της
πρωτοβουλίας Urban II είναι η αναφορά σε περιοχές µικρού και
µεσαίου µεγέθους. Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι,
πέραν του πληθυσµού, το γεγονός ότι οι ζώνες που καλύπτονται
από τα προγράµµατα έχουν περιορισµένο µέγεθος οδήγησε σε
αύξηση της ενίσχυσης ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο και επισηµαίνει
ότι η εδαφική συγκέντρωση των δράσεων έχει θετικές συνέπειες
στον τοπικό χωροταξικό σχεδιασµό και στις δυνατότητες αστικής
ανάπλασης.

C 133/57

4.6.3.
Πρόσφατες ωστόσο έρευνες στον τοµέα των αστικών
µελετών έδειξαν ότι, τα τελευταία χρόνια, σε µεγάλο µέρος του
ευρωπαϊκού εδάφους, διέρχεται κρίση η παραδοσιακή έννοια της
αστικής πραγµατικότητας. Εάν εξετάσουµε τους χάρτες µεγάλων
ζωνών της Ένωσης και, ακόµα περισσότερο, εάν διατρέξουµε τις
περιοχές αυτές ή κατοικήσουµε σε αυτές, θα διαπιστώσουµε ότι
βρίσκονται σε κρίση πολλές από τις κατηγορίες που έχουµε
συνηθίσει να θεωρούµε ότι έχουν τη µορφή πόλης.

4.6.4.
Η µεγάλη αύξηση της κινητικότητας των ατόµων, των
δικτύων υποδοµής µεταφορών και επικοινωνίας, η αύξηση της
αποκέντρωσης στην παραγωγή και της διεθνοποίησης στη διανοµή,
καθώς και οι νέες στρατηγικές µετατόπισης των παραγωγικών
και εµπορικών δραστηριοτήτων, έχουν αυξήσει τα φαινόµενα
διασκορπισµού των οικισµών και εξάπλωσης των πόλεων. Βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε ολοένα διεισδυτικότερες µορφές κάλυψης
του εδάφους και µε ένα φαινόµενο εξάπλωσης της αστικοποίησης
σε ευρείες περιοχές του εδάφους που είχαµε συνηθίσει να θεωρούµε
εξοχή. Με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζονται και οι τυπικές
περιβαλλοντικές πιέσεις των αστικών φαινοµένων.

4.6.5.
Τα εδάφη που έχουν καταληφθεί λόγω του διασκορπισµού των οικισµών χαρακτηρίζονται συχνά από σηµαντική
υποβάθµιση, φτώχια, χαµηλή φυσική και περιβαλλοντική ποιότητα
του χώρου, καθώς και από απώλεια της ταυτότητας, γεγονός που
θέτει νέες προκλήσεις. Σε σχέση µε αυτές τις πραγµατικότητες
πολλά από τα κριτήρια ερµηνείας και παρέµβασης των προγραµµάτων Urban φαίνονται αναποτελεσµατικά. Εξασθενίζει η έννοια
της πόλης, της συνοικίας, του κέντρου και της περιφέρειας και
χάνει κάθε νόηµα η παράµετρος της φυσικής διάστασης των
γεωγραφικών ζωνών που καλύπτονται από τα προγράµµατα
Urban. Το ύψος της ενίσχυσης µιας δράσης σε µια περιοχή που
χαρακτηρίζεται από διασκορπισµό των οικισµών δεν µπορεί φυσικά
να υπολογιστεί µε βάση τη σχέση χορηγούµενων πόρων και
τετραγωνικών χιλιοµέτρων.

4.6.6.
Η ΕΟΚΕ έχει ήδη στο παρελθόν επισηµάνει το πρόβληµα
αυτό. Ιδιαίτερα στη γνωµοδότησή της «Πλαίσιο δράσης για την
αειφόρο αστική ανάπτυξη στην ΕΕ» (1), η ΕΟΚΕ υπενθύµισε ότι η
ανάπτυξη της πόλης κατά την τρίτη χιλιετία µε τη µορφή
εκτεταµένης και υπερµεγέθους «ελλιπούς πόλης» θέτει στην ΕΕ την
πρόκληση µιας εναλλακτικής διαχείρισης που θα είναι ανταγωνιστική και συµβατή µε την ανάπτυξη των πόλεων και του εδάφους.

4.6.7.
Είναι συνεπώς σηµαντικό να διαπιστωθεί κατά πόσον,
στο µέλλον, οι νέες εκφάνσεις της προβληµατικής των αστικών
περιοχών θα αντιµετωπίζονται από το πρόγραµµα Urban µε
πειραµατικούς και καινοτόµους τρόπους, καθώς και µε παρεµβάσεις που θα αποσκοπούν στην διαχείριση των φαινοµένων διασκορπισµού των οικισµών και µε την εισαγωγή πολιτικών ανάπλασης
των περιοχών αυτών.

(1 ) Γνωµοδότηση της ΟΚΕ, της 20ής Οκτωβρίου 1999, ΕΕ C 368 της
20.12.1999, σ. 62.
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Συµπεράσµατα

4.7.1.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής κλείνει µε ένα ερώτηµα
για το µέλλον της πρωτοβουλίας Urban. Η ΕΟΚΕ συνιστά να
συνεχιστούν τα καινοτόµα προγράµµατα και να αναπτυχθούν, µέσω,
µεταξύ άλλων, µιας αύξησης των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών
πόρων, και εύχεται να µεταφερθούν στη γενικότερη διαχείριση των
διαρθρωτικών ταµείων πολλές από τις µεθόδους και τις πρακτικές
που εφαρµόζονται στο πλαίσιο των προγραµµάτων Urban.
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4.7.2.
Λόγω της ιδιαιτερότητας της προβληµατικής των
αστικών περιοχών, πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές δράσης
ικανές να συνδυάσουν τις αναγκαίες τοµεακές δράσεις µε µία
ολοκλήρωση µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης, οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής, απασχόλησης, συµµετοχής των οικονοµικών
και κοινωνικών φορέων και αξιοποίησης και προστασίας της
ποιότητας τόσο φυσικού όσο και του δοµηµένου περιβάλλοντος.
Όλα αυτά δε, µέσα σε ένα πλαίσιο συµβατότητας και συνοχής
της ανάπτυξης.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας
του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 77/388/EΟΚ όσον αφορά τους κανόνες σχετικά µε τον
τόπο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου»
(COM(2002) 688 τελικό — 2002/0286 (CNS))
(2003/C 133/13)
Στις 16 ∆εκεµβρίου 2002, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να
καταρτίσει γνωµοδότηση για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και νοµισµατική ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή», στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 6 Μαρτίου 2003 µε
βάση εισηγητική έκθεση του κ. Pezzini.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 97 ψήφους υπέρ και 4 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Μετά την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ, η
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στα κράτη µέλη
ελευθερώθηκε σταδιακά, για να αυξηθεί η αποδοτικότητα σ' αυτό
τον τοµέα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνήλθε στη Λισαβόνα
στις 23-24 Μαρτίου 2000 ζήτησε να επισπευσθούν οι εργασίες
ώστε να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά και κάλεσε την Επιτροπή,
το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο των αντίστοιχων
αρµοδιοτήτων τους.....να επισπεύσουν τη φιλελευθεροποίηση σε
τοµείς όπως το αέριο, ο ηλεκτρισµός,..., ώστε να επιτευχθεί µια
πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά σ΄ αυτούς τους τοµείς. Το
Συµβούλιο Ενέργειας της 30ής Μαΐου 2000 κάλεσε την Επιτροπή
«να υποβάλει εγκαίρως προτάσεις για ανάληψη περαιτέρω δράσης».
1.2.
Το Συµβούλιο Ενέργειας της 25ης Νοεµβρίου 2002
έδωσε µία περαιτέρω ώθηση στη διαδικασία ελευθέρωσης του

τοµέα της ενέργειας και του φυσικού αερίου επιβάλλοντας στα
κράτη µέλη τα ακόλουθα:
—

το άνοιγµα των µη ιδιωτικών αγορών ενέργειας και αερίου
την 1η Ιουλίου 2004

—

το άνοιγµα των ιδιωτικών αγορών την 1η Ιουλίου 2007,

—

την υποχρεωτική νοµική διάκριση µεταξύ εταιρειών των
φορέων εκµετάλλευσης δικτύων και των εταιρειών παραγωγής
ενέργειας,

—

την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αρχή
της «∆ηµόσιας Υπηρεσίας» (παροχή, µεταξύ άλλων, ενέργειας
σε λογικές τιµές),

6.6.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 133/59

—

την τήρηση των κανόνων σε θέµατα τιµών, όσον αφορά τη
µεταφορά µέσω δικτύων,

2. Προβλήµατα που απαντώνται στο πλαίσιο των τρεχουσών διατάξεων

—

την τήρηση των κανόνων όσον αφορά την κατανοµή των
διαθέσιµων ικανοτήτων διασύνδεσης για τις διαµεθοριακές
ανταλλαγές ενέργειας.

2.1. Τόπος παράδοσης

1.2.1.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωρίζει καλώς ότι ενώ η πλειοψηφία των κρατών µελών είναι υπέρ
της ελευθέρωσης στις προβλεπόµενες προθεσµίες η σηµερινή
κατάσταση δεν είναι καθόλου οµοιόµορφη. Εξάλλου ο διαφορετικός βαθµός ανοίγµατος της αγοράς ενέργειας στα κράτη µέλη
προκαλεί σηµαντικές διαφορές ως προς την πλήρη αξιοποίηση της
ενιαίας αγοράς.

1.2.2.
Συνεπώς, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες
που καταβάλλονται µε στόχο την υλοποίηση µίας αγοράς που
λειτουργεί αποτελεσµατικά. Το άνοιγµα της αγοράς δεν επαρκεί
από µόνο του για τη λειτουργία της αγοράς στην πράξη.

1.3.
Η ελευθέρωση αυτών των αγορών συνεπάγεται την ολοένα
και µεγαλύτερη απορρύθµιση, καθώς και αύξηση των διασυνοριακών συναλλαγών µεταξύ των κρατών µελών. Η θέσπιση από την ΕΕ
και τα κράτη µέλη νέων µέτρων έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική
µεταβολή της λειτουργίας αυτών των αγορών.

1.3.1.
Στην παραδοσιακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι
κυριότεροι ηλεκτροπαραγωγοί, οι φορείς εκµετάλλευσης των
δικτύων µεταφοράς και οι εθνικές και τοπικές εταιρείες διανοµής
στα περισσότερα κράτη µέλη ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου κρατικές.
Γενικά, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ήταν κυρίως εθνική αγορά
που περιοριζόταν σε συναλλαγές εντός των συνόρων της κάθε
χώρας. Το ίδιο ισχύει και για την αγορά φυσικού αερίου.

1.4.
Μετά την ελευθέρωση, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
έπαυσε να είναι καθαρά εθνική και άρχισε να λειτουργεί σε
ευρωπαϊκή βάση. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση νέων
παραγόντων της αγοράς, όπως τα δίκτυα ανταλλαγής ενέργειας,
οι ανεξάρτητοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, οι φορείς µεσιτείας και εµπορίας. Η δεσπόζουσα θέση των κρατικών εταιρειών,
όπως οι µεγάλοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, µεταβάλλεται
µε την ιδιωτικοποίηση και τη συγχώνευση. Στις χώρες όπου η
ελευθέρωση ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διαπιστώθηκαν αλλαγές
στις µεθόδους συναλλαγής και στην ίδια την αγορά.

1.5.
Λόγω της αυξανόµενης ελευθέρωσης του τοµέα διανοµής
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει επειγόντως να
αναθεωρηθούν οι ισχύοντες κανόνες ΦΠΑ, ώστε να διασφαλισθεί
ότι συµβιβάζονται µε την ανάγκη να επιβάλλεται ορθή και απλή
φορολογία στην προµήθεια αυτών των αγαθών. Οι νέες αγορές
προκαλούν επίσης νέα προβλήµατα, όπως το θέµα της φορολογίας
των εξόδων µεταφοράς.

2.1.1.
Σύµφωνα µε τους κανόνες ΦΠΑ, το κράτος µέλος που
δικαιούται να φορολογήσει τη συναλλαγή προσδιορίζεται βάσει
του «τόπου παράδοσης». Κατ' ακολουθία και το ποσοστό του
εφαρµοστέου ΦΠΑ εξαρτάται από τον ίδιο τόπο, και γενικότερα,
το κράτος µέλος στο οποίο πρέπει να εγγραφεί για τον ΦΠΑ ο
προµηθευτής. Ο τόπος παράδοσης καθορίζεται βάσει λεπτοµερούς
διαδικασίας και δεν είναι απαραίτητα ο τόπος που θα µπορούσε να
θεωρηθεί ότι λαµβάνει χώρα η παράδοση, µε τη φυσική έννοια του
όρου.
2.1.2.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 2 της έκτης
οδηγίας ΦΠΑ( 1), λογίζονται ως υλικά αγαθά το ηλεκτρικό ρεύµα
και το φυσικό αέριο. Συνεπώς, εφόσον η παράδοση ηλεκτρικού
ρεύµατος αποτελεί παράδοση αγαθού, ο τόπος παράδοσης πρέπει
να καθορισθεί µε βάση το άρθρο 8 της έκτης οδηγίας ΦΠΑ. Μέχρι
την ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου, είτε επρόκειτο για παράδοση µε µεταφορά είτε χωρίς
µεταφορά, δεν ετίθετο το ερώτηµα εάν η παράδοση διέπετο από το
άρθρο 8, παράγραφος 1 στοιχείο α) ή 8, παράγραφος 1 στοιχείο β)
(παράδοση µε ή χωρίς µεταφορά), διότι σε όλα σχεδόν τα κράτη
µέλη της ΕΕ η παραγωγή, διανοµή και εµπορία της ηλεκτρικής
ενέργειας αποτελούσε εθνικό θέµα και εποµένως δεν υπήρχαν
διασυνοριακές συναλλαγές. Οι περιστασιακές διασυνοριακές
συναλλαγές δεν προκαλούσαν προβλήµατα. Όταν ένας διανοµέας
πραγµατοποιούσε περιστασιακή διασυνοριακή παράδοση, εγγραφόταν για το ΦΠΑ στο άλλο κράτος µέλος.
2.1.3.
Στη νέα ελευθερωµένη αγορά οι διασυνοριακές συναλλαγές είναι συχνές. Στην πράξη, είναι σχεδόν αδύνατη, λόγω των
ιδιοτήτων του ηλεκτρικού ρεύµατος ή του φυσικού αερίου, η
φυσική παρακολούθηση της ροής της ηλεκτρικής ενέργειας. Π.χ.
όταν ένας παραγωγός που ευρίσκεται στη βόρεια Ευρώπη πωλεί
ηλεκτρική ενέργεια σε καταναλωτή στην νότια Ευρώπη, αυτό δεν
σηµαίνει ότι τα ηλεκτρόνια που παράγονται από τη γεννήτρια
µεταφέρονται πράγµατι από το βορρά στο νότο. Ακόµη, η έννοια
της µεταφοράς δεν µπορεί να εφαρµοσθεί για το ηλεκτρικό ρεύµα
ή το φυσικό αέριο, σε διασυνοριακή µάλιστα συναλλαγή θα είναι
άσκοπο να ζητηθούν από τον επιχειρηµατία έγγραφα αποστολής
τους ή άφιξής τους.
2.1.4.
Η φυσική ροή δεν συµπίπτει µε τη συµβατική σχέση που
συνδέει τον πωλητή µε τον αγοραστή. Ισχύει κυρίως όταν ο
αγοραστής ζητεί να γίνει η παράδοση απευθείας στον πελάτη του.
2.1.5.
Βάσει των ισχυόντων κανόνων ο προµηθευτής οφείλει,
πολλές φορές, να εγγραφεί για το ΦΠΑ και σε άλλο κράτος µέλος,
εκτός του δικού του. Πρόκειται για δύσκολη και δαπανηρή
διαδικασία που µπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη της ενιαίας
αγοράς.
2.1.6.
Οι διαφορές µεταξύ των κρατών µελών σε επίπεδο
αστικού δικαίου , το οποίο ορίζει τον χρόνο και τον τόπο της
παράδοσης, πιθανόν να δηµιουργήσουν ορισµένες δυσκολίες.
(1 ) ΕΕ C 145 της 13.6.1977, σ. 1.
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Έξοδα µεταφοράς

2.2.1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της οδηγίας 96/92/ΕΚ, τα
κράτη µέλη πρέπει να ορίσουν διαχειριστή ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκµετάλλευση, τη διασφάλιση της συντήρησης και,
εφόσον κριθεί αναγκαίο, την ανάπτυξη του δικτύου µεταφοράς σε
µια δεδοµένη ζώνη, καθώς και των διασυνδέσεών του µε άλλα
δίκτυα, προκειµένου να εξασφαλίζεται ο εφοδιασµός. Ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση
των ροών ενέργειας στο δίκτυο και πρέπει να συνεκτιµά τις
ανταλλαγές µε άλλα διασυνδεδεµένα δίκτυα. Σε περίπτωση εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς χορηγεί τη διαθέσιµη δυναµικότητα.
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3.2.2. Κ α ν ό ν α ς α ρ ι θ . 1

3.2.2.1.
Η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου
σε άτοµο που είναι εγκατεστηµένο στο ίδιο κράτος µέλος µε τον
πωλητή θα φορολογείται σε αυτό το κράτος µέλος και ο πωλητής
θα είναι ο οφειλέτης του φόρου. Η πώληση προς άτοµο που είναι
εγκατεστηµένο εκτός της ΕΕ δεν θα υπόκειται στον κοινοτικό
ΦΠΑ. Για τα δύο αυτά σηµεία νοµιµοποιείται απλώς η παρούσα
κατάσταση.

3.2.3. Κ α ν ό ν α ς α ρ ι θ . 2
2.2.2.
Το κόστος του δικτύου βαρύνει το διαχειριστή του
εθνικού δικτύου µεταφοράς. Το δίκτυο αυτό χρησιµοποιείται για
τη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Οι συνολικές δαπάνες που αναλαµβάνει ο διαχειριστής του δικτύου
µεταφοράς κατανέµονται µε βάση τις δαπάνες που συνδέονται
µε τις υπηρεσίες εθνικών µεταφορών και τις διασυνοριακές
συναλλαγές. Οι φορείς της αγοράς που εξάγουν ηλεκτρική
ενέργεια (εγκατεστηµένοι και µη εγκατεστηµένοι επιχειρηµατικοί
φορείς) καταβάλλουν ένα τέλος που καλύπτει όλες τις δαπάνες
του δικτύου. Σε όρους ΦΠΑ, το τέλος αυτό αποτελεί αντιπαροχή
για την υπηρεσία. Εάν το τέλος επιβάλλεται σε µη εγκατεστηµένους
επιχειρηµατικούς φορείς, ο τόπος παροχής αυτών των υπηρεσιών
είναι σηµαντικός. Εάν το τέλος αυτό θεωρείται πληρωµή για
ενδοκοινοτική υπηρεσία µεταφοράς, ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός
στο κράτος µέλος όπου ο επιχειρηµατικός φορέας διαθέτει αριθµό
ΦΠΑ. Εάν, αντίθετα, κρίνεται ότι το τέλος εισπράττεται για την
παροχή πρόσβασης στο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας,
ο τόπος φορολογίας καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 9,
παράγραφος 1, δηλαδή στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένος ο
διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς. Η αµφιβολία όσον αφορά
την παράγραφο του άρθρου 9 που εφαρµόζεται στην εκάστοτε
περίπτωση µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική ερµηνεία, και
εποµένως σε διπλή φορολογία ή µη φορολογία.

3.
3.1.

Προτεινόµενη λύση
Γενικές γραµµές

3.1.1.
Το σηµερινό καθεστώς ΦΠΑ, ιδίως οι κανόνες που
διέπουν τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις προκαλούν περιττά προβλήµατα όταν πρόκειται για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.
Οι νέοι αυτοί κανόνες που αναφέρονται στον τόπο παράδοσης
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα των σχετικών
αγαθών και να διευκολύνουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς
στον εν λόγω τοµέα. Μία από τις βασικές αρχές του καθεστώτος
ΦΠΑ, δηλαδή η φορολογία µε βάση τον τόπο στον οποίο
ευρίσκονται πράγµατι τα αγαθά, καταργείται γι αυτές τις παραδόσεις, εφόσον στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι αδύνατο να
προσδιοριστεί η σχέση µεταξύ της συναλλαγής και της φυσικής
ροής των αγαθών.
3.2.

Οι νέοι κανόνες

3.2.1.
Με τους «κανόνες» που αναφέρονται κατωτέρω καταβάλλεται προσπάθεια να περιγραφεί µε απλούς αλλά αρκετά ακριβείς
όρους η κατάσταση.

3.2.3.1.
Η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου
σε άτοµο που είναι εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος από
εκείνο του πωλητή, θα φορολογείται στο κράτος µέλος όπου είναι
εγκατεστηµένος ο αγοραστής εάν το άτοµο αυτό τα προµηθεύεται
µε σκοπό την µεταπώληση. Το άτοµο που θα οφείλει την απόδοση
του φόρου είναι ο αγοραστής. Ο πωλητής δεν θα υποχρεούται να
εγγραφεί για το ΦΠΑ στο κράτος µέλος του αγοραστή.

3.2.4. Κ α ν ό ν α ς α ρ ι θ . 3
3.2.4.1.
Η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου
σε άτοµο που είναι εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος από
εκείνο του πωλητή, θα φορολογείται στο κράτος µέλος της
κατανάλωσης εάν το άτοµο αυτό δεν προµηθεύεται τα αγαθά αυτά
µε σκοπό τη µεταπώληση. Το άτοµο που θα οφείλει την απόδοση
του φόρου είναι ο αγοραστής που θα πρέπει να εγγραφεί για το
ΦΠΑ σε αυτό το κράτος µέλος.
3.2.4.2.
Όµως, εάν ο αγοραστής της ενέργειας είναι εγγεγραµµένος για το ΦΠΑ στο κράτος µέλος που καταναλώνεται η
ενέργεια, η κυβέρνηση αυτού του κράτους µέλους µπορεί να
επιλέξει τη φορολόγηση του αγοραστή, αντί του πωλητή, οπότε ο
αγοραστής δεν θα υπέχει την υποχρέωση να εγγραφεί για το ΦΠΑ
σε αυτό το κράτος µέλος.

3.2.4.3.
Από πρακτική άποψη, ο τόπος κατανάλωσης της
ενέργειας θα είναι ο τόπος που είναι εγκατεστηµένος ο µετρητής
της.

3.2.5. Κ α ν ό ν α ς α ρ ι θ . 4

3.2.5.1.
Οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου
από άτοµο που είναι εγκατεστηµένο εκτός της ΕΕ δεν προβλέπονται
ρητώς. Φαίνεται ότι θα ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
—

εάν ο αγοραστής µεταπωλεί τα αγαθά αυτά , η αγορά θα
φορολογείται στο κράτος µέλος του αγοραστή που θα
προβαίνει και στην απόδοση του φόρου,
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εάν ο αγοραστής δεν µεταπωλεί τα αγαθά αυτά , η αγορά
θα φορολογείται στο κράτος µέλος της κατανάλωσης. Ο
οφειλέτης του φόρου θα είναι, καταρχάς, ο πωλητής, εάν
όµως δεν εγγραφεί για το ΦΠΑ σε αυτό το κράτος µέλος, η
κυβέρνηση αυτού του κράτους µέλους µπορεί να ασκήσει το
δικαίωµα της και να φορολογήσει τον αγοραστή, εάν αυτός
διαθέτει αριθµό ΦΠΑ.
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κράτος µέλος µπορεί να έχει πολλούς πελάτες σε άλλο κράτος
µέλος που δεν µεταπωλούν αλλά καταναλώνουν την ενέργεια. Η
κυβέρνηση του κράτους µέλους των πελατών αυτών θα µπορούσε
να ασκήσει το δικαίωµα της να φορολογήσει τον Α πελάτη όχι
όµως τον Β. Ακόµη, θα µπορούσε να µεταβάλει γνώµη για
οποιοδήποτε πελάτη και να λάβει αντίθετη απόφαση για τις
µεταγενέστερες παραδόσεις, τις οποίες θα µπορεί και να ανακαλέσει. Ο προµηθευτής µπορεί να έχει πελάτες σε άλλα κράτη µέλη
και να αντιµετωπίζει την ίδια αβεβαιότητα.

3.2.6. Κ α ν ό ν α ς α ρ ι θ . 5
3.2.6.1.
Η σηµερινή αβεβαιότητα σχετικά µε ορισµένα τέλη
µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας θα αρθεί:
—

εάν ένα άτοµο παρέχει εφεξής µια υπηρεσία και ο πελάτης
του είναι εγκατεστηµένος στο ίδιο κράτος µέλος, η εν
λόγω υπηρεσία φορολογείται σε αυτό το κράτος µέλος και
οφειλέτης είναι ο πάροχος των υπηρεσιών,

—

εάν δύο άτοµα είναι εγκατεστηµένα σε διαφορετικά κράτη
µέλη, ο πελάτης οφείλει το ΦΠΑ στο κράτος του,

—

εάν ο προµηθευτής είναι εγκατεστηµένος εκτός της ΕΕ, ο
πελάτης οφείλει το ΦΠΑ στο κράτος του.

4.

4.1.

4.2.3.

Στις επιφυλάξεις µας, η Επιτροπή έδωσε δύο απαντήσεις:

—

ο προµηθευτής που θα έχει πολλούς πελάτες σε άλλο κράτος
µέλος ενδεχοµένως να εγγραφεί και σε αυτό για το ΦΠΑ, και
έτσι δεν θα δηµιουργηθεί κανένα πρόβληµα,

—

το κράτος µέλος που θα ζητήσει την επιβολή του ΦΠΑ θα
πρέπει να τον επιβάλει σε όλους τους προµηθευτές και σε
όλες τις προµήθειες.

Παρατηρήσεις

Γενικά

4.1.1.
Η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση των
κανόνων ΦΠΑ, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η ελευθέρωση της
αγοράς της ενέργειας θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο για να
συνεχισθεί η ελευθέρωση της , αίροντας τις επιβαρύνσεις των
φορέων της αγοράς, που δεν µπορούσαν να προβλεφθούν όταν ο
τοµέας της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου ανήκε
ακόµη στο µονοπώλιο του κράτους και περιοριζόταν εντός
των εθνικών συνόρων. Οι µεταβολές αυτές ζητήθηκαν από τις
επιχειρήσεις που επιδοκιµάζουν τις παρούσες προτάσεις. Σήµερα,
200 επιχειρήσεις προµηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο
σε άλλο κράτος µέλος από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστηµένες,
ο αριθµός όµως αυτός θα δεκαπλασιαστεί τα προσεχή χρόνια.
4.1.2.
Μολονότι η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την υπό εξέταση πρόταση, εντούτοις διατηρεί δύο επιφυλάξεις, που εκφράζονται στις
τρεις παραγράφους που ακολουθούν, και προτείνει τα εξής .

4.2.

4.2.2.
Η Επιτροπή στο έγγραφο της δεν εξηγεί τους λόγους
για τους οποίους υιοθέτησε τις ρυθµίσεις αυτές, που είναι
αντίθετες προς την αρχή ότι η φορολόγηση πρέπει να ορίζεται µε
βεβαιότητα και κυρίως να µην εξαρτάται από τη διακριτική
ευχέρεια των οργάνων ιδίως για το σηµαντικό ζήτηµα που είναι ο
προσδιορισµός του οφειλέτη.

Πρώτη επιφύλαξη

4.2.1.
Οι ρυθµίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο «Κανόνας αριθ. 3» δηµιουργούν ορισµένη αβεβαιότητα όσον αφορά το
µηχανισµό. Ο προµηθευτής που είναι εγκατεστηµένος σε ένα

4.2.3.1.
Την πρώτη απάντηση της Επιτροπής, η ΕΟΚΕ την
αντικρούει µε το επιχείρηµα ότι είναι πολύ πιθανόν να έχουν οι
προµηθευτές περισσότερους του ενός πελάτη σε άλλο κράτος
µέλος χωρίς να είναι εγγεγραµµένοι σε αυτό.

4.2.3.2.
Στη δεύτερη απάντηση της Επιτροπής, η ΕΟΚΕ φρονεί
ότι, βάσει των διατάξεων της οδηγίας, το κράτος µέλος θα µπορεί
να επιλέξει τη φορολόγηση ορισµένων µόνο προµηθειών. Θα είναι
ευκταίο να µας διαβεβαιώσει, γραπτώς, η Επιτροπή ότι όλα τα
κράτη µέλη αποδέχονται τις προτάσεις της.

4.2.4.
Η διάταξη που φαίνεται να υπερισχύει, δηλ. αυτή που
εφαρµόζεται εάν το κράτος µέλος δεν ασκήσει το δικαίωµα του
της φορολόγησης, ζητεί από τον προµηθευτή να εγγραφεί για τον
ΦΠΑ και σε άλλο κράτος µέλος από αυτό στο οποίο είναι ήδη
εγγεγραµµένος , πράγµα που αποτελεί επιβάρυνση, την οποία η
νέα οδηγία θα πρέπει αντίθετα να µετριάσει.

4.2.5.
Προτείνουµε να διατυπωθεί ο «Κανόνας αριθ. 3» µε την
εξής έννοια:

4.2.5.1.

Κανόνας αριθ. 3, µε τη νέα προτεινόµενη µορφή

4.2.5.2.
Η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου
σε άτοµο που είναι εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος από
εκείνο του πωλητή, θα πρέπει να φορολογείται από το κράτος
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µέλος της κατανάλωσης, εάν το άτοµο αυτό ∆ΕΝ αγοράσει τα
αγαθά αυτά µε σκοπό τη µεταπώληση τους. Ο οφειλέτης του
φόρου θα πρέπει να είναι ο αγοραστής εάν είναι εγγεγραµµένος
για τον ΦΠΑ σε αυτό το κράτος µέλος. Εάν δεν είναι εγγεγραµµένος τότε οφειλέτης του φόρου θα πρέπει να είναι ο πωλητής που
θα πρέπει να εγγραφεί προς το σκοπό αυτό.
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4.3.2.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η «πρόθεση» αποτελεί ένα δύσκολο
κριτήριο να ελεγχθεί και ακατάλληλο για τον τοµέα της φορολογίας όπως και ο όρος «το µεγαλύτερο µέρος» είναι πολύ ανακριβής.
Η διατύπωση της διάταξης αυτής µε µεγαλύτερη σαφήνεια θα
καθιστούσε απλούστερη την εφαρµογή της προτεινόµενης οδηγίας.
4.4. Υπόθεση

4.3.

∆εύτερη επιφύλαξη

4.3.1.
Οι νέοι κανόνες εξαρτώνται από την πρόθεση του
αγοραστή της ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου να τα
µεταπωλήσει ή όχι. Στην ερώτηση της ΕΟΚΕ για την περίπτωση
κοινότητας που αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια, µεταπωλεί µέρος της
στους κατοίκους της και καταναλώνει το υπόλοιπο στα γραφεία
της και για το φωτισµό των οδών της , η Επιτροπή απαντά ότι
χρειάζεται να είναι γνωστή η πρόθεση του αγοραστή κατά την
αγορά. Εάν αποσκοπεί στη µεταπώληση του µεγαλύτερου µέρους
της ηλεκτρικής ενέργειας, τότε η αγορά θα υπαχθεί στον Κανόνα
αριθ. 2, βάσει του οποίου η συναλλαγή φορολογείται στο κράτος
µέλος που είναι εγκατεστηµένος ο αγοραστής ο οποίος είναι και ο
οφειλέτης του φόρου. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύει ο Κανόνας
αριθ. 3.

4.4.1.
Υποθέτοντας ότι µια ιταλική επιχείρηση αγοράζει φυσικό
αέριο από ένα γάλλο παραγωγό, το οποίο χρησιµοποιεί εξ
ολοκλήρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την
πώλησή της, η αγορά του φυσικού αερίου, βάσει της προτεινόµενης
οδηγίας της Επιτροπής θα υπαχθεί στον Κανόνα αριθ. 3. Η ΕΟΚΕ
φρονεί όµως ότι θα ήταν σκοπιµότερο να υπαχθεί στον Κανόνα
αριθ. 2, σύµφωνα µε τις αρχές της ίδιας οδηγίας.
5. Συµπέρασµα
5.1.
Εάν η ΕΟΚΕ είναι υπέρ των επιδιωκοµένων στόχων της
πρότασης όπως και για ορισµένες διατάξεις της, εντούτοις διατηρεί
τις επιφυλάξεις της εφόσον δεν λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις
όσον αφορά τις παραγράφους 4.2 και 4.3.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής του 2003»
(2003/C 133/14)
Στις 10 ∆εκεµβρίου 2002, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε, σύµφωνα µε το
άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού της Κανονισµού, να καταρτίσει γνωµοδότηση σχετικά µε το ανωτέρω
θέµα.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και νοµισµατική ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή», στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις
6 Μαρτίου 2003 µετά από εισήγηση του κ. Vever.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 96 ψήφους υπέρ και 8 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Σύνοψη

1.1.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί τη συµπερίληψη, από το 2003 και µετά, των γενικών
προσανατολισµών οικονοµικής πολιτικής (έκθεση για την εφαρµογή των γενικών προσανατολισµών οικονοµικής πολιτικής) σε
µια νέα «δέσµη εφαρµογής», που παρουσίασε η Επιτροπή τον
Ιανουάριο και η οποία αναφέρεται και σε άλλες συναφείς πολιτικές
της Ένωσης (απασχόληση, ενιαία αγορά, µεταρρυθµίσεις της
Λισαβόνας), και της «δέσµης προσανατολισµών» στο πλαίσιο µιας
τριετούς προοπτικής. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι δεν
πρέπει ούτε να επαυξάνονται ούτε να αµβλύνονται οι εν λόγω
προτεραιότητες αλλά, αντιθέτως, να καθορίζονται µε µεγαλύτερη
ακρίβεια.
1.2.
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι κατά τα τρία προσεχή χρόνια
θα παρουσιασθούν σοβαρές δυσχέρειες οι οποίες θα πρέπει να
αντιµετωπιστούν µε οικονοµική πολιτική περισσότερο ολοκληρωµένη ως προς το ευρώ, µε αποτελεσµατική στήριξη της
προσχώρησης των νέων κρατών µελών και µε πιο αποτελεσµατική
εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων που αποφασίστηκαν στη Λισαβόνα.
1.3.
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η επίτευξη των στόχων αυτών
δυσχεραίνεται από την πολύ ανησυχητική επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης τα δύο τελευταία χρόνια, παρά τις προόδους που
συντελέστηκαν ως προς την ενιαία αγορά, το ευρώ, και τις
πολιτικές διαδικασίες για την οικονοµική σύγκλιση των κρατών
µελών.
1.4.
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η
προώθηση µιας νέας ευρωπαϊκής δυναµικής οικονοµικής ανάπτυξης, από την οποία εξαρτάται η ανάκαµψη της απασχόλησης, µε
βάση την ακριβέστερη στοχοθέτηση, την αποτελεσµατικότερη
εφαρµογή και τη συνεκτικότερη πλαισίωση των γενικών προσανατολισµών οικονοµικής πολιτικής.
1.5.
Η ακριβέστερη στοχοθέτηση των γενικών προσανατολισµών οικονοµικής πολιτικής θα πρέπει, χωρίς να προκαλείται
ρήξη µε τους προσανατολισµούς του 2002, να έχει τα εξής
αποτελέσµατα: να τονιστεί περισσότερο η διάσταση της οικονοµικής ανάπτυξης του συµφώνου σταθερότητας, να εγκαινιαστεί µια
καλύτερα συντονισµένη ως προς το ευρώ οικονοµική διακυβέρνηση
και να υποστηριχθεί καλύτερα η ανταγωνιστικότητα και η τεχνολο-

γική προσαρµογή της Ευρώπης ως χώρου εγκατάστασης επιχειρήσεων.
1.6.
Απαιτείται αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των γενικών
προσανατολισµών οικονοµικής πολιτικής µέσω της επιβεβαίωσης
της ευρωοµάδας και αποτελεσµατικού διαλόγου µε την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, της στενότερης διασύνδεσης των κοινωνικοεπαγγελµατικών εκπροσώπων και των κοινωνικών εταίρων, της
ανάπτυξης δεικτών ως προς την εφαρµογή των οικονοµικών
προσανατολισµών και των µεταρρυθµίσεων, ειδικότερα όσον
αφορά την πρόοδο της οικονοµίας της γνώσης.
1.7.
Η καλύτερη πλαισίωση των γενικών προσανατολισµών
οικονοµικής πολιτικής πρέπει να οδηγήσει σε επιτάχυνση της
υλοποίησης της ενιαίας αγοράς σε τοµείς προτεραιότητας, προκειµένου να διασφαλιστεί αύξηση της εµπιστοσύνης και της οικονοµικής µεγέθυνσης και εκ νέου ενεργοποίηση των µεταρρυθµίσεων
της Λισαβόνας, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η απλούστευση
των κανονιστικών διατάξεων και η ενίσχυση των διατάξεων για την
κοινή οικονοµική διακυβέρνηση στην µελλοντική συνθήκη που
καταρτίζει η Συνέλευση.
2. Οι προτάσεις της Επιτροπής
2.1.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το Σεπτέµβριο 2002 (1)
να εγκαινιαστεί ήδη από το 2003 ένας νέος ολοκληρωµένος
ετήσιος κύκλος παρουσίασης και εφαρµογής των γενικών προσανατολισµών οικονοµικής πολιτικής, των κατευθυντήριων γραµµών
και των συστάσεων για την απασχόληση και των στρατηγικών
προσανατολισµών για την ενιαία αγορά. Στόχος είναι η καλύτερη
συναρµογή και ο καλύτερος συντονισµός των εν λόγω πολιτικών.
2.2.
Η εαρινή ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Κορυφής του Μαρτίου
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στα πλαίσια του νέου αυτού
κύκλου:
2.2.1.
Προηγήθηκαν εκθέσεις της Επιτροπής, από τα µέσα
Ιανουαρίου, σχετικά µε την πρόοδο της εφαρµογής των γενικών
προσανατολισµών οικονοµικής πολιτικής, της στρατηγικής για την
απασχόληση, της στρατηγικής για την ενιαία αγορά και των
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που συµφωνήθηκαν στη Λισαβόνα.
(1 ) COM(2002) 487 τελικό.

C 133/64

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι εκθέσεις της Επιτροπής που προορίζονται για την εαρινή
∆ιάσκεψη Κορυφής συµπεριλαµβάνουν, επίσης, αξιολογήσεις για
τη διαδικασία του Κάρντιφ, την κατάσταση των κρατικών
ενισχύσεων, την ανακαίνιση και την πολιτική των επιχειρήσεων.
2.2.2.
Τα συµπεράσµατα της εαρινής Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης
Κορυφής που θα συντάξει η προεδρία θα αποτελέσουν στη
συνεχεία τη βάση, από τον Απρίλιο ήδη, για νέες προτάσεις
της Επιτροπής όσον αφορά τους γενικούς προσανατολισµούς
οικονοµικής πολιτικής (τόσο για το σύνολο της ΕΕ όσο και
ανά χώρα), τις γενικές κατευθύνσεις και τις συστάσεις για την
απασχόληση και τη στρατηγική για την ενιαία αγορά. Ήδη από το
2003, οι εν λόγω προτάσεις υποβάλλονται σε µεσοπρόθεσµη
προοπτική που θα αναθεωρείται ανά τριετία (2003-2006). Στο
µεσοδιάστηµα (και συγκεκριµένα το 2004 και έπειτα το 2005),
θα γίνονται µόνο περιορισµένες προσαρµογές σε συνάρτηση µε τις
εξελίξεις οι οποίες και θα τις δικαιολογούν.
2.3.
Η ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Κορυφής του Ιουνίου θα αναλάβει
να επικυρώσει τους προσανατολισµούς µε βάση τις προτάσεις της
Επιτροπής, µετά από εξέταση σε πρώτη ανάγνωση από τις
ειδικευµένες συνθέσεις του Συµβουλίου (και συγκεκριµένα των
οικονοµικών — δηµόσιων οικονοµικών, απασχόλησης — κοινωνικών υποθέσεων, ανταγωνιστικότητας). Στη συνεχεία, οι εν λόγω
προσανατολισµοί θα υιοθετηθούν επισήµως από τις ίδιες αυτές
ειδικευµένες συνθέσεις του Συµβουλίου.
2.4.
Κατά τους τελευταίους µήνες του έτους, η Επιτροπή θα
συγκεντρώσει τις εκθέσεις των κρατών µελών για την κατάσταση
της εφαρµογής και για τις προβλεπόµενες δράσεις και θα τις
εξετάσει µε στόχο την εκ νέου ενεργοποίηση του κύκλου κατά τον
Ιανουάριο.
2.5.
Η Επιτροπή προτείνει, επίσης, να συµπεριληφθεί στον εν
λόγω κύκλο η ανοικτή µέθοδος συντονισµού σχετικά µε τα θέµατα
συντονισµού της κοινωνικής προστασίας.
2.6.
Επί των βάσεων αυτών, η Επιτροπή υπέβαλε στις 14 Ιανουαρίου 2003 την πρώτη της «δέσµη εφαρµογής» η οποία συµπεριλαµβάνει:
2.6.1.
µία έκθεση αξιολόγησης όσον αφορά την εφαρµογή των
γενικών προσανατολισµών οικονοµικής πολιτικής για το 2002 (1):
πέραν της ποικιλοµορφίας των εθνικών καταστάσεων, ο συνολικός
απολογισµός ήταν µάλλον απογοητευτικός, λόγω της χαµηλής
οικονοµική ανάπτυξης, της επιδείνωσης της δηµοσιονοµικής
κατάστασης πολλών κρατών µελών ενώ, ταυτόχρονα, διαπιστώνεται
εξακολούθηση των καθυστερήσεων όσον αφορά το άνοιγµα των
αγορών (υποδοµές, ενέργεια) στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
της λειτουργίας των αγορών εργασίας και στις µεταρρυθµίσεις
που αποβλέπουν στην αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας των διαφόρων καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης,
2.6.2.
µία έκθεση ενόψει µιας νέας στρατηγικής για την
απασχόληση ( 2): ο στόχος της πλήρους απασχόλησης καθίσταται
πολύπλοκος λόγω της δηµογραφικής γήρανσης, ενώ η ποιότητα
και η παραγωγικότητα της εργασίας πρέπει να ενισχυθούν, και
ταυτοχρόνως να αρθούν οι ανισότητες που υφίστανται όσον αφορά
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
( 1) COM(2003) 4 τελικό.
( 2) COM(2003) 6 τελικό.
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2.6.3.
µία έκθεση για την πρόοδο της ευρωπαϊκής εσωτερικής
αγοράς ( 3): η αξιολόγηση είναι επιφυλακτική δεδοµένου ότι οι
πρόοδοι που υλοποιήθηκαν, και οι οποίες άλλωστε είναι µερικές
(χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, άνοιγµα των αγορών της ενέργειας,
διαδικασίες υποβολής προσφορών για δηµόσιες συµβάσεις),
συµπίπτουν µε επίµονες καθυστερήσεις (συνταξιοδοτικά ταµεία,
φορολογική εναρµόνιση, κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας),
2.6.4.
µία έκθεση για την κατάσταση των µεταρρυθµίσεων της
στρατηγικής της Λισαβόνας ( 4) (εαρινή έκθεση) επιβεβαιώνει τον
απολογισµό που έρχεται σε αντίθεση µε τις άλλες εκθέσεις που
προαναφέρθηκαν και τονίζει ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν οι
προσπάθειες για οικονοµική και κοινωνική µεταρρύθµιση για την
επίτευξη των στόχων ανταγωνιστικότητας που έχουν συµφωνηθεί
από τους 15.

3. Παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ
3.1.
Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της διαδικασίας, η ΕΟΚΕ
εγκρίνει:
3.1.1.
την καλύτερη συνοχή των γενικών προσανατολισµών
οικονοµικής πολιτικής, των κατευθυντήριων γραµµών για την
απασχόληση, των µέτρων για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς
και των µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της Λισαβόνας που θα
πρέπει να αποτελέσουν πραγµατική πρόοδο λόγω της στενής
διασύνδεσης µεταξύ αυτών των διαφόρων επιδιωκόµενων στόχων,
3.1.2.
συγκεκριµένα, τη διασύνδεση που γίνεται µεταξύ των
ποικίλων «διεργασιών» του Λουξεµβούργου, του Κάρντιφ και της
Κολωνίας µε τη στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία ενεργοποιήθηκε στο Γκέτεµποργκ και κατόπιν στη Βαρκελώνη,
3.1.3.
τη µέριµνα για την καλύτερη ευστάθεια των πολιτικών
προσανατολισµών µε βάση µία πιο εµπεριστατωµένη προοπτική
και χρονικό ορίζοντα τριετούς διάρκειας,
3.1.4.
την απλοποίηση του κύκλου µε µια προσπάθεια σύνθεσης εκθέσεων, προσανατολισµών και διεργασιών: πράγµατι ο
πολλαπλασιασµός τους άρχισε να προκαλεί τα τελευταία χρόνια
δυσκίνητες, παράλληλες και µερικές φορές αντιφατικές διαδικασίες
που διακρίνονται από έλλειψη συνολικής θεώρησης.
3.2.

Η ΕΟΚΕ τονίζει όµως:

3.2.1.
ότι είναι ανάγκη να µην επιβαρυνθούν υπερβολικά οι
συνθετικές εκθέσεις της Επιτροπής και ο ετήσιος κύκλος των
οικονοµικών προσανατολισµών και των προσανατολισµών για την
απασχόληση µε την πρόσθεση αναλύσεων και επιταγών αντί της
συνθέσεώς τους,

(3 ) SEC(2003) 43 τελικό.
(4 ) COM(2003) 5 τελικό.
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3.2.2.
ειδικότερα, ότι είναι απαραίτητο να ορισθούν οι πραγµατικές προτεραιότητες της οικονοµικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκή κλίµακα, που να αποτελούν αντικείµενο εµπεριστατωµένης
οικονοµικής ανάλυσης, ώθησης, και πολιτικής παρακολούθησης,
και όχι µόνο τεχνικής, οι οποίες θα δεσµεύουν τα θεσµικά όργανα
της ΕΕ και τα κράτη µέλη µε βάση προσανατολισµούς οι οποίοι
είναι επαρκώς συγκλίνοντες και σταθεροί έστω και εάν χρειάζεται
να συνεκτιµηθεί, επίσης, η ποικιλοµορφία των εθνικών και περιφερειακών καταστάσεων,

3.3.
σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο της έκθεσης σύνθεσης,
και συγκεκριµένα την αξιολόγηση της εφαρµογής των γενικών
προσανατολισµών οικονοµικής πολιτικής, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η
ανάλυση της Επιτροπής και οι συνοδευτικές προτάσεις υποβάλλονται σε µια χρονική στιγµή όπου η οικονοµική και κοινωνική
κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί δικαιολογηµένα
ιδιαίτερα έντονες ανησυχίες.

3.3.1.
Η εµπιστοσύνη των διαφόρων οικονοµικών φορέων
(επενδυτών, επιχειρηµατιών, καταναλωτών, αποταµιευτών και µισθωτών) έχει περιοριστεί σε µεγάλο βαθµό µετά την 11η Σεπτεµβρίου 2001, κυρίως λόγω της αναζωπύρωσης των απειλών για
πολεµικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή και των διεθνών εντάσεων
στο πολιτικό, οικονοµικό, και χρηµατοπιστωτικό επίπεδο και στις
αγορές πετρελαίου, µε ισχυρή πτώση κατά το 2001 και στη
συνεχεία το 2002 των χρηµατοπιστωτικών και χρηµατιστηριακών
αγορών που συντηρούν ένα κλίµα οικονοµικής ύφεσης.

3.3.2.
Η οικονοµική αύξηση είναι χαµηλή µε ποσοστό που
κατά µέσον όρο δεν υπερέβη το 1 % το 2001 και 2002 στην ΕΕ
και το οποίο θα παραµείνει κάτω του 2 % το 2003, λόγω
συγκυριακών φαινοµένων όπως η αδύναµη εσωτερική ζήτηση και
οι δυσχέρειες που συναντώνται κατά τις εξαγωγές µε την αύξηση
της τιµής του ευρώ. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σαφώς χαµηλότερα από το στόχο της ετήσιας οικονοµικής ανάπτυξης του 3 %
που ορίστηκε στη στρατηγική της Λισαβόνας. Αντίθετα απ' ό,τι
συµβαίνει σε άλλες περιοχές του κόσµου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
διαθέτει µια σαφώς δεδηλωµένη µακροοικονοµική πολιτική η
οποία να τονώνει το δυναµικό οικονοµικής µεγέθυνσής της,
πράγµα που θα την βοηθούσε να αντιµετωπίσει δυναµικά τη
συγκυριακή οικονοµική επιβράδυνση και θα ενίσχυε την εµπιστοσύνη και την εσωτερική ζήτηση.

3.3.3.
Μετά από µια περίοδο το 2002 κατά την οποία η
απασχόληση φαινοµενικά αντιστάθηκε στην οικονοµική επιβράδυνση, επιδεινώθηκε εκ νέου έντονα και µάλιστα απότοµα επηρεάζοντας την κατάσταση στην αγορά εργασίας τόσο των νέων όσο
και των λιγότερο νέων.

3.3.4.
Τα δηµόσια ελλείµµατα είναι ιδιαιτέρως υψηλά για
τέσσερα κράτη µέλη της ζώνης ευρώ (Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία και
Πορτογαλία), έτσι ώστε να προκαλούν προειδοποιήσεις όσον
αφορά το όριο του 3 % που έχει οριστεί από το σύµφωνο
σταθερότητας και ανάπτυξης και η τάση αυτή για την παρουσίαση
ελλειµµάτων επηρεάζει προς το παρόν και άλλα κράτη.
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3.3.5.
Ο πληθωρισµός παραµένει συνολικά σε µέτρια επίπεδα
— ορισµένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι είναι πιθανότερο να
εκδηλωθούν αντιπληθωριστικές πιέσεις παρά πληθωρισµός —
µολονότι η µετάβαση στα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα του
ευρώ που πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του 2002 έγινε αισθητή
από ορισµένους καταναλωτές ως παράγοντας αύξησης των τιµών
ορισµένων προϊόντων του καθηµερινού βίου σε αντίθεση µε τις
γενικώς διαφορετικές διαπιστώσεις των οικονοµικών ιδρυµάτων
και τους στατιστικούς δείκτες.
3.3.6.
Εκτός από τα σφαιρικά αυτά δεδοµένα, και ελλείψει πιο
συντονισµένης και ολοκληρωµένης οικονοµικής διακυβέρνησης
από ό,τι επιτρέπουν σήµερα οι γενικοί προσανατολισµοί οικονοµικής πολιτικής, παραµένουν έντονες οι διαφορές µεταξύ των
εθνικών οικονοµιών, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και στη ζώνη
ευρώ, γεγονός που µπορεί να φανεί ακόµη πιο παράδοξο.
3.3.7.
Οι εν λόγω διαφορές θα αυξηθούν ακόµη περισσότερο
µε τη διεύρυνση από 15 σε 25 κράτη µέλη που έχει επισήµως
προγραµµατιστεί για το Μάιο 2004: τα νέα κράτη µέλη σηµειώνουν ρυθµούς ανάπτυξης που συχνά είναι διπλάσιοι των αντίστοιχων ρυθµών των 15 κρατών µελών, αλλά το επίπεδο ανάπτυξής
τους παραµένει κατώτερο κατά 50 % περίπου και η προσαρµογή
τους στην οικονοµία της αγοράς και στο κοινοτικό κεκτηµένο
πρέπει ακόµη να επιτευχθεί και να εδραιωθεί.
3.3.8.
Ας σηµειωθεί επίσης ότι πέραν των πιο ορατών συγκυριακών αρνητικών επιδόσεων, οι αρνητικοί δείκτες όσον αφορά
τα ουσιαστικά διαρθρωτικά δεδοµένα, όπως οι πολύ δυσµενείς
δηµογραφικές προοπτικές, ο κατακερµατισµός των φορολογικών
συστηµάτων στην ενιαία αγορά, το υπερβολικό βάρος της φορολογίας και των υποχρεωτικών εισφορών επί της εργασίας στην
Ευρώπη σε σχέση µε τους κύριους ανταγωνιστές της, που οφείλεται
ειδικότερα στην επιδείνωση της διάρθρωσης της ευρωπαϊκής
φορολογίας (βλέπε έκθεση Monti), οι προσπάθειες που πρέπει να
καταβληθούν όσον αφορά τις αγορές εργασίας και η ανάγκη µιας
ευρωπαϊκής οικονοµίας που να δηµιουργεί — προκειµένου να
δηµιουργηθεί απασχόληση — πολύ µεγαλύτερη οικονοµική
ανάπτυξη απ' ό,τι, π.χ., η αµερικανική οικονοµία. Γενικά, η
ανεπάρκεια της αυτόνοµης ικανότητας ανάπτυξης της Ευρώπης
ως χώρου εγκατάστασης επιχειρήσεων καθώς και η µειωµένη
ελκυστικότητα και η ανταγωνιστικότητά της είναι που θέτουν
ερωτήµατα και ενδέχεται να θέσουν σε αµφισβήτηση ακόµα και τη
δυνατότητα υλοποίησης του φιλόδοξου στόχου 2010 που τέθηκε
το 2000 στη Λισαβόνα, τότε που το οικονοµικό κλίµα ήταν βέβαια
πολύ πιο θετικό.
3.4.
Η µέτρια οικονοµική και κοινωνική κατάσταση και ο
κίνδυνος µη υλοποίησης της στρατηγικής της Λισαβόνας
καθίστανται πιο ανησυχητικές ακόµη µετά τις πραγµατικές προόδους που συντελέστηκαν όσον αφορά τη νοµοθετική εναρµόνιση,
τη νοµισµατική ενοποίηση καθώς και την εφαρµογή πολυάριθµων
συνοδευτικών πολιτικών.
3.4.1.
Έτσι, η πρόοδος στον τοµέα της νοµοθετικής εναρµόνισης συνεχίστηκε µε την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς (κατάργηση των ελέγχων µεταξύ κρατών µελών, πολυάριθµες νέες
οδηγίες, τυποποίηση) έστω και εάν υφίστανται ακόµη καθυστερήσεις δέκα χρόνια µετά την προθεσµία του 1992.
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3.4.2.
Η νοµισµατική ένωση έχει πλέον καταστεί πραγµατικότητα εδώ και τέσσερα χρόνια για δώδεκα κράτη µέλη µε την
κυκλοφορία των χαρτονοµισµάτων και νοµισµάτων του ευρώ από
τον Ιανουάριο 2002.

3.4.3.
Μετά τους γενικούς προσανατολισµούς οικονοµικής
πολιτικής εφαρµόστηκαν πολλά µέσα κοινών προσανατολισµών.
Μάλιστα, αντικείµενο της «δέσµης εφαρµογής» που υπέβαλε η
Επιτροπή τον Ιανουάριο ήταν να εξετάσει τις αλληλεπιδράσεις
αυτών των διαφόρων διεργασιών. Έτσι, η Συνθήκη του Άµστερνταµ του Ιουνίου 1997 προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
θα προβαίνει σε ετήσια κατάρτιση γενικών κατευθύνσεων τις οποίες
τα κράτη µέλη θα λαµβάνουν υπόψη στα πλαίσια των πολιτικών
απασχόλησης που εφαρµόζουν. Έπειτα, η διαδικασία του Λουξεµβούργου, που τέθηκε σε εφαρµογή το Νοέµβριο 1997, διευκρινίζει
το περιεχόµενο των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών για την
απασχόληση. Τον Ιούνιο 1998, συµφωνήθηκε µία άλλη διαδικασία
στο Κάρντιφ που προβλέπει ετήσια επισκόπηση των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων
για την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Τον Ιούνιο
1999, αποφασίστηκε µια νέα διαδικασία στην Κολωνία, η οποία
προβλέπει συστάσεις ενόψει ενός ευρωπαϊκού συµφώνου για την
απασχόληση. Τέλος, κατά την ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Κορυφής της
Λισαβόνας το Μάρτιο 2000, οι 15 συµφώνησαν να θέσουν σε
εφαρµογή µια πολυετή φιλόδοξη στρατηγική για την επανεργοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και την υλοποίηση οικονοµικών, κοινωνικών και διοικητικών µεταρρυθµίσεων, τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο, µε στόχο να καταστεί η Ευρώπη
έως το 2010 «η πιο ανταγωνιστική και πιο δυναµική οικονοµία
της γνώσης σε παγκόσµια κλίµακα».

3.5.
Τίθεται, συνεπώς, το ερώτηµα: για πιο λόγο οι πρόοδοι
της ενιαίας αγοράς, της θέσης σε κυκλοφορία του ευρώ, της
εφαρµογής των γενικών προσανατολισµών οικονοµικής πολιτικής
και πολυάριθµων διαδικασιών σύγκλισης και µεταρρυθµίσεων που
τη συνοδεύουν δεν κατόρθωσαν έως σήµερα να αποκαταστήσουν
την οικονοµική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στην Ευρώπη; Τρία είδη απαντήσεων θα µπορούσαν να
δοθούν εδώ:

3.5.1.
Αφενός, µπορεί να θεωρηθεί ότι οι γενικοί οικονοµικοί
προσανατολισµοί, παρά την αξία τους, εµφανίζουν ακόµη υπολογισµούς κατά προσέγγιση και ελλείψεις ως προς τη στοχοθέτηση.
∆ιαπιστώνεται συγκεκριµένα ότι οι χώρες της ζώνης ευρώ έλαβαν
συνολικώς µέτρια βαθµολογία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(δηµόσια οικονοµικά, αγορά εργασίας, αγορές προϊόντων) σε
σύγκριση µε τις άλλες τρεις χώρες της Ένωσης που έως σήµερα
έχουν µείνει εκτός ευρώ. Ασφαλώς, δεν διαµφισβητούνται εδώ τα
πλεονεκτήµατα που διανοίγονται µε το ευρώ και τα οποία η ΕΟΚΕ
ανέκαθεν υπογράµµιζε. ∆ιαπιστώνεται τουναντίον ότι το ευρώ δεν
έχει ακόµη συνοδευτεί από µια οικονοµική πολιτική που να είναι
επαρκώς συνεκτική, συντονισµένη και προσαρµοσµένη προς το
ενιαίο νόµισµα. Υπό τις συνθήκες αυτές, η εφαρµογή µιας
νοµισµατικής πολιτικής και ενιαίων επιτοκίων σε οικονοµίες και
πολιτικές που δεν είναι ενιαίες δηµιουργεί δυσχέρειες. Τέσσερα

6.6.2003

χρόνια µετά την εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος δεν έχει ακόµη
εξευρεθεί το ορθό «µίγµα πολιτικών» το οποίο θα πρέπει να
συνοδεύει το ευρώ. Σήµερα, πολλοί συνηγορούν υπέρ µιας
ορισµένες χαλάρωσης του συµφώνου σταθερότητας, τονίζοντας
συγκεκριµένα ότι οι χώρες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα
ευθυγράµµισης προς το σύµφωνο, πρώτες µεταξύ των οποίων είναι
η Γερµανία και η Γαλλία, παράγουν το µεγάλο µέρος του
ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ και θεωρούν ότι οι περιορισµοί του εν λόγω
συµφώνου εµποδίζουν τις δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξής
τους. Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι τα κράτη που αντιµετωπίζουν
αυτή την κατάσταση δεν προσπάθησαν ουδόλως να την προλάβουν
κατά τα χρόνια που σηµείωναν υψηλότερη ανάπτυξη.
3.5.2.
Αφετέρου, µπορεί να θεωρηθεί ότι οι γενικοί οικονοµικοί
προσανατολισµοί εφαρµόζονται κακώς από τα κράτη µέλη. Τονίζεται εδώ ότι έχουν συσσωρευτεί καθυστερήσεις και ταυτόχρονα
σηµειωθεί πρόοδοι τόσο στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς
όσο και στις εθνικές µεταρρυθµίσεις. Σε ό,τι αφορά την ενιαία
αγορά, διαπιστώνεται έτσι ότι 10 χρόνια µετά την προθεσµία
του 1992, δεν έχουν καταργηθεί όλες οι διπλές διακοινοτικές
φορολογήσεις, δεν έχει εφαρµοστεί ένα οριστικό και απλό
καθεστώς για το ΦΠΑ, δεν έχει επιτευχθεί το ελεύθερο άνοιγµα
και η διασύνδεση των δικτύων ενέργειας, ούτε έχουν σηµειωθεί
πραγµατικά αποφασιστικές πρόοδοι όσον αφορά το άνοιγµα των
υπηρεσιών. Παρόµοια, υφίστανται πάρα πολλές καθυστερήσεις
όσον αφορά την υιοθέτηση των οδηγιών από τα κράτη µέλη.
Επιπλέον, οι ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις που προγραµµατίστηκαν
στη Λισαβόνα όσον αφορά την ενίσχυση της έρευνας και της
κατάρτισης, τον εκσυγχρονισµό της αγοράς εργασίας βάσει διαπραγµατεύσεων, την ισορροπία και βιωσιµότητα των καθεστώτων
κοινωνικής προστασίας έχουν καθυστερήσει σε πολλές χώρες. Οι
εν λόγω ελλείψεις στην εφαρµογή εξηγούν κατά µεγάλο µέρος τις
αρνητικές επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
3.5.3.
Τέλος, µπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι οι γενικοί προσανατολισµοί πολιτικής οικονοµίας παραµένουν ανεπαρκείς αυτοί
καθ' εαυτοί. Βέβαια, ένα πρώτο αντίδοτο δόθηκε ήδη από το 2003
µε τη µεταρρύθµιση βάσει της οποίας παρουσιάζονται σε µια και
µόνο δέσµη οι εκθέσεις και, στη συνέχεια, οι προσανατολισµοί
για τους γενικούς προσανατολισµούς οικονοµικής πολιτικής, οι
κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση, τα µέτρα για την
ενιαία αγορά και την προώθηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
της Λισαβόνας. Παρά ταύτα, η συγκέντρωση αυτή θα είναι
οπωσδήποτε ανεπαρκής εάν δεν συνοδεύεται από καλύτερα εδραιωµένες εναλλακτικές λύσεις προτεραιότητας. Έτσι, πολύ σπάνια
λαµβάνονται δραστικά µέτρα για τη µείωση του κατακερµατισµού
των φορολογικών συστηµάτων και τη βελτιστοποίηση της ευρωπαϊκής φορολογίας. Το θέµα της ελκυστικότητας της Ευρώπης όσον
αφορά τις διεθνείς άµεσες επενδύσεις στα πλαίσια της οικονοµικής
παγκοσµιοποίησης δεν έχει πραγµατικά τεθεί παρ' όλον ότι
συνδέεται άµεσα µε την έλλειψη δυναµισµού που χαρακτηρίζει την
ευρωπαϊκή οικονοµία.

4. Οι προτεραιότητες της ΕΟΚΕ
4.1.
Η Επιτροπή αναγγέλλει ότι θα παρουσιάσει στις αρχές
Απριλίου 2003 µια δέσµη προσανατολισµών για τους γενικούς
προσανατολισµούς οικονοµικής πολιτικής, εκτός των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση.
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4.1.1.
Στην προοπτική αυτή, η ΕΟΚΕ τονίζει µε έµφαση µιαν
απαίτηση για το 2003: να διασφαλιστούν οι συνθήκες για την
εξαπόλυση µιας σηµαντικής και βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης,
από την οποία εξαρτώνται οι άλλες προτεραιότητες, συµπεριλαµβανοµένων του κοινωνικού τοµέα και του περιβάλλοντος.
4.1.2.
Η απαίτηση αυτή, λαµβανοµένης υπόψη της τριετούς
προοπτικής στην οποία εντάσσονται οι γενικοί προσανατολισµοί
οικονοµικής πολιτικής, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει την επιβεβαίωση µιας κοινής οικονοµικής πολιτικής που να συνδέεται µε το
ευρώ καθώς και τις νέες ανάγκες υποστήριξης και συνοχής που θα
απορρέουν από την προσχώρηση το 2004 των 10 νέων κρατών
µελών. Αυτό συνεπάγεται µια µακροοικονοµική η οποία στηρίζεται
στις αλληλεξαρτήσεις των οικονοµικών κυκλωµάτων, µια θεληµατική και ενεργό πολιτική η οποία είναι σε θέση να ενισχύσει την
εµπιστοσύνη των επενδυτών και των διαφόρων φορέων της
οικονοµίας και, κατά συνέπεια, να τονώσει την οικονοµική αύξηση.
4.1.3.
Προς τούτο, η ΕΟΚΕ υποβάλλει τρεις προτάσεις:
καλύτερη στοχοθέτηση των γενικών οικονοµικών προσανατολισµών, καλύτερη εφαρµογή και καλύτερη πλαισίωση αυτών.

4.2.

Καλύτερη στοχοθέτηση των γενικών προσανατολισµών
οικονοµικής πολιτικής

4.2.1.
Οι προτεραιότητες των γενικών προσανατολισµών οικονοµικής πολιτικής για το 2002 ήταν οι εξής:
—

εφαρµογή µακροοικονοµικών πολιτικών προσανατολισµένων
στην οικονοµική ανάπτυξη και τη σταθερότητα,

—

βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιµότητας των δηµοσίων
οικονοµικών,

—

ενίσχυση του δυναµισµού των αγορών εργασίας,

—

νέα ώθηση στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στις αγορές
προϊόντων,

—

προώθηση της αποτελεσµατικότητας και της ενοποίησης των
αγορών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ,

—

ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας,

—

προώθηση µιας οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση,

—

ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας.

4.2.2.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι διάφοροι αυτοί στόχοι του 2002
όχι µόνον παραµένουν έγκυροι για την περίοδο του 2003 αλλά
και για την τριετή προοπτική 2003-2006. Αντιθέτως, η ΕΟΚΕ
τονίζει ότι θα πρέπει να υπογραµµιστούν σήµερα πιο άµεσα
ορισµένες απαιτήσεις που επηρεάζουν κατά τρόπο άµεσο την
οικονοµική ανάκαµψη, και οι οποίες αφορούν την εφαρµογή του
Συµφώνου Σταθερότητας, τη φορολογική εναρµόνιση και την
προαγωγή της καινοτοµίας.
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4.2.3.
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του
Συµφώνου Σταθερότητας ήταν κατά τους τελευταίους µήνες το
επίκεντρο των οικονοµικών συζητήσεων της ΕΕ, και συγκεκριµένα
διότι στη ∆ιάσκεψη Κορυφής της Βαρκελώνης το Μάρτιο 2002
ορίσθηκε το 2004 ως τελική προθεσµία για την επανεξισορρόπηση
των δηµοσίων οικονοµικών. Η προθεσµία αυτή παρατάθηκε εν
συνεχεία έως το 2006 κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας της
Επιτροπής λόγω της οικονοµικής επιδείνωσης που προκάλεσε
αύξηση των ελλειµµάτων. Υπό τις σηµερινές συνθήκες, η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει τη ρεαλιστική ανάγνωση του Συµφώνου σταθερότητας
και ανάπτυξης, η οποία χωρίς να µεταβάλει το πνεύµα του — η
ανάγκη για µείωση των ελλειµµάτων αποτελεί το κεντρικό σηµείο
της βιώσιµης ανάπτυξης — θα µειώσει τον κίνδυνο να υπάρξει
αρνητικός οικονοµικός αντίκτυπος βραχυπρόθεσµα. Η ΕΟΚΕ
προβαίνει στις εξής συστάσεις:

4.2.3.1.
να υποβάλλει η Επιτροπή τακτικές εκθέσεις για την
εξέλιξη των δηµόσιων οικονοµικών σε κάθε κράτος µέλος και να
δηµοσιεύει άνευ καθυστερήσεων κάθε σύσταση της Επιτροπής ή
του Συµβουλίου έναντι οιασδήποτε σηµαντικής απόκλισης των
δηµοσίων οικονοµικών ενός κράτους,

4.2.3.2.
να λαµβάνεται καλύτερα υπόψη η διάσταση «οικονοµική ανάπτυξη» του Συµφώνου Σταθερότητας, και συγκεκριµένα
µε την ενσωµάτωση των κριτηρίων που συµπληρώνουν τα κριτήρια
του δηµόσιου ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους, που επιδρούν
στον πληθωρισµό, την απασχόληση, τη βιώσιµη ανάπτυξη (συντάξεις, υγεία, επενδύσεις), τη φορολογία και τις υποχρεωτικές
εισφορές,

4.2.3.3.
τέλος, εάν επιδεινωθούν οι διεθνείς συνθήκες µετά τη
στρατιωτική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, τότε θα πρέπει να
χορηγηθούν κατ' εξαίρεση και προσωρινά παρεκκλίσεις στην
αυστηρή εφαρµογή του Συµφώνου για να αποτραπεί η ακόµα
µεγαλύτερη επιδείνωση των οικονοµικών προβληµάτων βραχυπρόθεσµα.

4.2.4.
Η ΕΟΚΕ τονίζει, επίσης, ότι είναι απαραίτητο να τεθεί σε
εφαρµογή µια καλύτερα συντονισµένη οικονοµική διακυβέρνηση,
που θα συµβαδίζει µε το ευρώ. Επειδή το οικονοµικό βάρος των
χωρών της ζώνης του ευρώ υπερισχύει στο εσωτερικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που θα παραµείνει αµετάβλητο και
µετά τη διεύρυνση, η εφαρµογή µιας πραγµατικά συντονισµένης
οικονοµικής πολιτικής µεταξύ των κρατών αυτών θα έχει ευµενή
αποτελέσµατα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ
των πρωταρχικών στόχων θα πρέπει να προβλέπει την καλύτερη
φορολογική εναρµόνιση. Η εν λόγω εναρµόνιση θα µπορούσε να
επικεντρωθεί στην προσαρµογή των φορολογικών βάσεων και τη
διαφύλαξη των ελευθεριών όσον αφορά τον καθορισµό των
επιτοκίων και ταυτόχρονα να µετριάσει έναν υπερβολικό ανταγωνισµό διαµέσου ελάχιστων διατάξεων, λαµβανοµένης υπόψη της
ανάγκης να διασφαλιστεί µια φορολογική ισορροπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανάγκης για µετριασµό της φορολογικής
επιβάρυνσης της απασχόλησης η οποία σήµερα είναι υπερβολικά
µεγάλη.
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4.2.5.
Η ΕΟΚΕ τονίζει, επίσης, ότι είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο ο βιοµηχανικός και τεχνολογικός ιστός των επιχειρήσεων στην Ευρώπη — που δεν µπορεί να
αποσυνδεθεί αυθαίρετα από την εξίσου αναγκαία και παράλληλη
ανάπτυξη των υπηρεσιών — και να υποστηριχθεί, στο πλαίσιο
αυτό, η διαδικασία καινοτοµίας. Όπως είχε τονιστεί στα πλαίσια
της ∆ιάσκεψης Κορυφής της Λισαβόνας το Μάρτιο 2002, πρόκειται για ουσιαστική κινητήρια δύναµη της ευρωπαϊκής οικονοµικής
ανάπτυξης. Χρειάζεται βεβαίως να δηµιουργηθεί καλύτερη συνέργια του ευρωπαϊκού προγράµµατος πλαίσιο για την έρευνα και
των εθνικών προγραµµάτων. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η
κατάρτιση, η έρευνα και η καινοτοµία µέσα στις επιχειρήσεις, µε
τη λήψη εκτός των άλλων πιο ελκυστικών φορολογικών µέτρων.
Μία από τις προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή οικονοµική
ανάπτυξη είναι να εµποδιστεί η µόνιµη διαρροή των καλώς
καταρτισµένων νέων από την Ευρώπη προς άλλους ορίζοντες.

4.3.

Καλύτερη εφαρµογή των γενικών προσανατολισµών της
οικονοµικής πολιτικής

4.3.1.
∆εν αρκεί απλώς και µόνο η υιοθέτηση καλώς στοχοθετηµένων οικονοµικών προσανατολισµών, αλλά χρειάζεται επίσης
και κυρίως η καλή εφαρµογή τους: αυτό προϋποθέτει συγκεκριµένα
την καλύτερη διάρθρωση της ευρωοµάδας και του συµβουλίου
οικονοµικών και δηµοσίων οικονοµικών, η στενότερη διασύνδεση
των οικονοµικών εκπροσώπων µε τους κοινωνικούς εταίρους και η
συµπλήρωση των δεικτών που επιτρέπουν την αξιολόγηση της
εφαρµογής.

4.3.2.
Για την καλύτερη εφαρµογή των γενικών προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής χρειάζεται κατά κύριο λόγο η
καλύτερη διάρθρωση της ευρωοµάδας και της οικονοµικής
συνοχής στους κόλπους της ζώνης του ευρώ, που αφορά 12 από
τα 15 κράτη µέλη. Η ευρωοµάδα πρέπει να καταστεί µια
πραγµατική οικονοµική κυβέρνηση της ζώνης του ευρώ, που θα
στηρίζεται από την Επιτροπή και θα είναι ικανή να αναπτύσσει
µόνιµο και αποτελεσµατικό διάλογο µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα όπως συµβαίνει στις ΗΠΑ µεταξύ της κυβέρνησης και της
Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ. Οι προσαρµογές των επιτοκίων το
συντοµότερο δυνατόν θα συµβάλουν, επίσης, στην ανάκαµψη
της οικονοµικής δραστηριότητας. Το 2003 ενδείκνυται για την
εδραίωση της ευρωοµάδας: η ένταξη των 10 νέων κρατών µελών
στην ΕΕ κατά το 2004 δεν θα µεταβάλει διόλου το οικονοµικό
βάρος της ζώνης του ευρώ στη διευρυµένη Ευρώπη δεδοµένου ότι
το ΑΕγχΠ τους δεν φθάνει το 10 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Ωστόσο,
θα ανατρέψει τη σηµερινή υπερισχύουσα αριθµητική σχέση των
µελών της ζώνης του ευρώ, δεδοµένου ότι η αναλογία 12 προς 15
θα µετατραπεί σε 12 προς 25.

4.3.3.
Χρειάζεται επίσης µεγαλύτερη συµµετοχή των οικονοµικών εκπροσώπων και των κοινωνικών εταίρων για την εφαρµογή
του νέου ετήσιου κύκλου οικονοµικών και κοινωνικών προσανατολισµών της ΕΕ. Σηµαντικό βήµα εδώ αποτελεί η οργάνωση που
εγκαινιάσθηκε από τη ∆ιάσκεψη Κορυφής της Βαρκελώνης το
Μάρτιο 2002 τριµερών ∆ιασκέψεων Κορυφής των κοινωνικών
εταίρων µε τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της
Επιτροπής κατά την παραµονή της εαρινής ∆ιάσκεψης Κορυφής.
Η συνάντηση αυτή πρέπει να αποτελέσει σηµαντική στιγµή µιας
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µονιµότερης διαβούλευσης των εταίρων του οικονοµικού και
κοινωνικού βίου µε την Επιτροπή, το Συµβούλιο Οικονοµικών και
∆ηµόσιων Οικονοµικών και της ευρωοµάδας καθώς και του
Συµβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων. Και θα πρέπει µάλιστα να
αναπτυχθεί επίσης στο εθνικό επίπεδο ενόψει της εαρινής ∆ιάσκεψης Κορυφής. Ειδικότερα, οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο στις δηµόσιες αρχές τους
τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε την πρόοδο των οικονοµικών και
κοινωνικών µεταρρυθµίσεων, µε έµφαση στις πρωτοβουλίες τους,
στις διαπραγµατεύσεις τους και στη σύναψη συµβατικών συµφωνιών.

4.3.4.
Οι εν λόγω εθνικές εκθέσεις των κοινωνικοεπαγγελµατικών ενώσεων θα πρέπει να συµβάλουν στην ανάπτυξη καλύτερων
δεικτών για την πορεία της εφαρµογής των οικονοµικών προσανατολισµών και των µεταρρυθµίσεων. Η συγκριτική αξιολόγηση
(benchmarking) θα πρέπει να συστηµατοποιηθεί και να συµπεριλαµβάνει δείκτες που θα επιτρέπουν την καλύτερη µέτρηση της
διάδοσης της οικονοµίας της γνώσης και της συµβολής της στην
ανάκαµψη. Τέλος, πρέπει να συζητούνται τόσο οι ορθές πρακτικές
όσο και οι λιγότερο ορθές ή αρνητικές: η ειλικρινής αξιολόγηση
των πρωτοβουλιών και των αποτελεσµάτων τους είναι απαραίτητη
για την πρόοδο της εφαρµογής µιας καλύτερης οικονοµικής
διακυβέρνησης.

4.4. Η καλύτερη πλαισίωση των γενικών προσανατολισµών
της οικονοµικής πολιτικής

4.4.1.
Η παρουσίαση µιας συνθετικής έκθεσης στην οποία
ανατοποθετούνται µε µεγαλύτερη σαφήνεια οι οικονοµικοί και
κοινωνικοί προσανατολισµοί µεταξύ των άλλων κοινοτικών πολιτικών πρέπει να αποτελεί ευκαιρία για την αποτελεσµατικότερη
συµβολή των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών στην ανάκαµψη. Για
την καλύτερη πλαισίωση των γενικών προσανατολισµών της
οικονοµικής πολιτικής τρία είναι τα θέµατα που φαίνεται να
έχουν προτεραιότητα: η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, η
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων της Λισαβόνας και µια επιτυχηµένη µεταρρύθµιση των διαδικασιών οικονοµικής διακυβέρνησης που θα έπεται της Συνέλευσης.

4.4.2.
Ως προς την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, η ΕΟΚΕ
υπογραµµίζει ότι πέραν της συνεχούς της συντήρησης και της
τελικής της τελειοποίησης, η λήψη πέντε ή έξι βασικών µέτρων,
που όχι µόνο ελλείπουν σήµερα αλλά συχνά εµποδίζονται, θα
επέτρεπε να γίνει ήδη βραχυπρόθεσµα, εάν όντως υπάρξει πολιτική
βούληση, ένα βήµα προς τα εµπρός µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για
επιπλέον αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: µολονότι
εκφράζει την ικανοποίησή της για τον πρόσφατο συµβιβασµό που
επιτεύχθηκε στο Συµβούλιο, χάρη στον οποίο κατέστη δυνατόν,
επιτέλους, να προχωρήσει το θέµα του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας, ωστόσο υπενθυµίζει την ανάγκη να αντιµετωπιστούν
άλλα προβλήµατα όπως, π.χ., η κατάργηση µέσω κοινοτικού
κανονισµού όλων των διπλών διακρατικών φορολογήσεων —
πράγµα που θα έθετε τέλος στο δυσεπίλυτο πρόβληµα των
σποραδικών διµερών συµβάσεων —, η υιοθέτηση ενός οριστικού
καθεστώτος ΦΠΑ και απλού σε ευρωπαϊκή κλίµακα για όλους
τους χρήστες, η θέσπιση ευρωπαϊκού καταστατικού για παντός
είδους επιχειρήσεις.

6.6.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.4.3.
Αναφορικά µε τις καθυστερήσεις των µεταρρυθµίσεων
που συµφωνήθηκαν στη Λισαβόνα, η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τις
ανησυχίες της Επιτροπής. Είναι γνωστές ποιες µεταρρυθµίσεις
πρέπει να γίνουν και ποιες πρέπει να προωθηθούν, η εφαρµογή
τους όµως δεν ακολουθεί το ρυθµό που απαιτείται για να
επιτευχθούν οι στόχοι ανταγωνιστικότητας που ορίστηκαν στη
Λισαβόνα. Η ΕΟΚΕ τονίζει συνεπώς ότι είναι απαραίτητο να
επιταχυνθεί ο ρυθµός των µεταρρυθµίσεων πράγµα το οποίο είναι
αδύνατο χωρίς τη στενή συµµετοχή των κοινωνικοεπαγγελµατικών
κύκλων και των κοινωνικών εταίρων όπως υπογραµµίζεται από την
ΕΟΚΕ στην παρούσα έκθεση.
4.4.4.
Στο πλαίσιο αυτών των µεταρρυθµίσεων, η ΕΟΚΕ
υπογραµµίζει όλως ιδιαιτέρως την ανάγκη για απλούστευση
και καλύτερη ποιότητα των νοµοθετικών ρυθµίσεων, τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπως δεν έπαυσε τα
τελευταία έτη να υπογραµµίζει ότι απαιτείται, µε συγκεκριµένες
υποστηρικτικές προτάσεις. Ελευθερώνοντας την ενέργεια και το
επιχειρηµατικό πνεύµα, η απλούστευση των ρυθµίσεων θα επέτρεπε
να αυξηθεί αισθητά το δυναµικό ανάπτυξης της ευρωπαϊκής
οικονοµίας και συγκεκριµένα θα ενθάρρυνε την ανάκαµψη των
επιχειρήσεων όλων των µεγεθών. Η ΕΟΚΕ θα συνεχίσει να τονίζει
σταθερά την απαίτηση αυτή, µέσω των διαφόρων γνωµοδοτήσεων
που επεξεργάζεται και σα να έχει αναλάβει η ίδια δέσµευση να
υιοθετήσει κώδικα συµπεριφοράς για την απλούστευση.
4.4.5.
Τέλος, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι απαιτείται καλύτερη
διάρθρωση της οικονοµικής διακυβέρνησης της Ενώσεως µε την
ενίσχυση των διαδικασιών της Συνθήκης, µετά τις εργασίες της
Συνέλευσης. Ειδικότερα, θα ήταν σκόπιµο να συµπεριληφθούν στη
νέα Συνθήκη οι ακόλουθες διατάξεις:
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4.4.5.1.
ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους γενικούς
προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής πρέπει να ενισχυθεί,
για θέµατα που αφορούν µάλλον την κοινοτική αρµοδιότητα παρά
την ανοικτή µέθοδο συντονισµού, µέσω προτάσεων και όχι
συστάσεων, που να απαιτούν οµοφωνία του Συµβουλίου για την
τροποποίησή τους,
4.4.5.2.
το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και όσον αφορά την
παρέµβαση της Επιτροπής στο Σύµφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης: οι συστάσεις της Επιτροπής, περιλαµβανοµένων των
κυρώσεων θα έπρεπε να είναι προτάσεις που να απαιτούν οµοφωνία
του Συµβουλίου για την εφαρµογή τους,
4.4.5.3.
οι αποφάσεις που αφορούν στην οικονοµική πολιτική
στη ζώνη του ευρώ και στα προβλήµατα που συνδέονται µε το
ευρώ θα έπρεπε να λαµβάνονται από τους υπουργούς Οικονοµικών
της ζώνης του ευρώ, οι οποίοι θα συνεδριάζουν στο Συµβούλιο
οικονοµικών — δηµοσίων οικονοµικών, παρά την ενίσχυση του
εσωτερικού οικονοµικού διαλόγου τους και µε την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα στα πλαίσια της ευρωοµάδας,
4.4.5.4.
η εξωτερική εικόνα του ευρώ θα έπρεπε να ενοποιηθεί,
κυρίως µέσω της Επιτροπής,
4.4.5.5.
η ανάληψη φορολογικής εναρµόνισης θα πρέπει να
καταστεί δυνατή µέσω της µη υποχρεωτικής οµοφωνίας του
Συµβουλίου για τις αποφάσεις που αφορούν φορολογικά θέµατα
και συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
ενώ τα κράτη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να καθορίζουν τα
επίπεδα φορολόγησης.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για:
—

το «Σχέδιο πρότασης οδηγίας (Euratom) του Συµβουλίου µε την οποία προσδιορίζονται οι
βασικές υποχρεώσεις και αρχές σχετικά µε την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων» και

—

το «Σχέδιο πρότασης οδηγίας (Euratom) του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση των αναλωµένων ραδιενεργών καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων» (το έγγραφο της Επιτροπής δεν
υπάρχει ακόµη στα ελληνικά (28.3.2003)· ως εκ τούτου: ελεύθερη µετάφραση τίτλου (για την
ορολογία χρησιµοποιήθηκαν παλαιότερες οδηγίες της Επιτροπής όπως η CΟΜ(2002) 605
τελικό))
(COM(2003) 32 τελικό — 2003/0021 (CNS) — 2003/0022 (CNS)) (1)
(2003/C 133/15)

Στις 30 Ιανουαρίου 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 31 της
Συνθήκης ΕΚΑΕ, τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τα παραπάνω
σχέδια.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 13 Μαρτίου 2003, µε βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. Wolf.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
ΕΟΚΕ υιοθέτησε µε 88 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 1 αποχή την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Η ενέργεια που παράγεται από πυρηνική σχάση αποτελεί
επί του παρόντος το15 % της κατανάλωσης σε πρωτογενή ενέργεια
(και το 35 % της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας) στην
Ευρώπη, χωρίς να δηµιουργεί αέρια βλαβερά για το κλίµα. Ωστόσο,
η χρήση της ενέργειας αυτής είναι εξαιρετικά αµφισβητούµενη και
οι απόψεις των κρατών µελών σχετικά διίστανται λόγω των
κινδύνων ραδιενεργούς µόλυνσης που εγκυµονεί σε περίπτωση
ατυχήµατος αλλά και κατά την αποθήκευση των ραδιενεργών
αποβλήτων. Συνεπώς, η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων
και της αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων αποτελεί βασικό
στόχο και σε ό,τι αφορά την προστασία της υγείας του πληθυσµού.
Η σηµασία του θέµατος αυτού υπογραµµίζεται άλλωστε και στην
Πράσινη Βίβλο (2) της Επιτροπής µε τίτλο «Προς µια ευρωπαϊκή
στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού» καθώς
και στην αντίστοιχη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ (3).
1.2.
Στόχος της Συνθήκης ΕΚΑΕ, που υπογράφηκε το 1957
(Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας), ήταν
να προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα µια εναλλακτική πηγή
εφοδιασµού µε εγχώρια ενέργεια και να περιορίσει την αυξανόµενη
εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή (4).
Κατά τους όρους της Συνθήκης αυτής, η Κοινότητα οφείλει να
θεσπίζει οµοιόµορφους κανόνες ασφαλείας για την προστασία της
υγείας του πληθυσµού και των εργαζοµένων και να µεριµνά για

( 1) Τα έγγραφα της Επιτροπής περιλαµβάνουν επίσης µια ανακοίνωση
προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πυρηνική
ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία, λόγω της σηµασίας της,
η ΕΟΚΕ έλαβε υπόψη στο κείµενο της γνωµοδότησης
( 2) Πράσινη Βίβλος, COM(2000) 769 τελικό.
( 3) ΕΕ C 221 της 7.8.2001, σ. 6.
( 4) Πράσινη Βίβλος, COM(2000) 769 τελικό, σ. 40.

την εφαρµογή τους (Άρθρο 2 β) και άρθρο 30). Οι συµφωνίες
που έχουν συναφθεί σχετικά µε την προστασία της υγείας των
εργαζοµένων και του πληθυσµού από τις ιονίζουσες ακτινοβολίες,
περιλαµβάνονται στην οδηγία 96/29/Ευρατόµ ( 5) του Συµβουλίου.
1.3.
Με στόχο την µεγαλύτερη ανταπόκριση στην υποχρέωση
αυτή και ενόψει της επικείµενης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Επιτροπή υποβάλλει δύο σχέδια προτάσεων οδηγιών
(ΕΚΑΕ) του Συµβουλίου εκ των οποίων το ένα αφορά την ασφάλεια
πυρηνικών εγκαταστάσεων και το άλλο την διαχείριση αναλωµένων
ραδιενεργών καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων.
1.4.
Και για τα δύο αυτά κείµενα ζητήθηκε η γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 31 της Συνθήκης
Ευρατόµ.

2. Στόχος και περιεχόµενο των σχεδίων πρότασης οδηγιών
της Επιτροπής
2.1. Προσδιορισµός βασικών υποχρεώσεων και γενικών αρχών
στον τοµέα της ασφάλειας πυρηνικών εγκαταστάσεων
Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι η θέσπιση δέσµης µέτρων, µέσω
των οποίων η Κοινότητα θα µπορεί αφενός να προωθεί την
περαιτέρω ανάπτυξη και ολοκλήρωση υφιστάµενων συµφωνιών και
ρυθµίσεων και να επιβάλει στα επιµέρους κράτη µέλη το σεβασµό
των κοινών αρχών και των ρυθµίσεων που απορρέουν από αυτές
και αφετέρου να διαπιστώνει αν τα κράτη µέλη ελέγχουν την
εφαρµογή των εν λόγω κανόνων και ρυθµίσεων. Τα κράτη µέλη
έχουν, ωστόσο, τη δυνατότητα να θεσπίζουν αυστηρότερες
(5 ) ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1.
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ρυθµίσεις εάν το επιθυµούν. Ένα από τα µέτρα που προτείνει η
Επιτροπή είναι η διασφάλιση της διάθεσης των απαραίτητων πόρων
εκ µέρους των κρατών µελών, αφενός για την ασφάλεια των
πυρηνικών εγκαταστάσεων όσο λειτουργούν και αφετέρου για την
διενέργεια εργασιών παροπλισµού. Οι πόροι για τον παροπλισµό
θα πρέπει να διατίθενται µέσω της σύστασης κεφαλαίων
παροπλισµού.

3.2.
Η ΕΟΚΕ έχει επισηµάνει επανειληµµένα ( 1) το µακροπρόθεσµα ανεπίλυτο πρόβληµα του ενεργειακού εφοδιασµού και έχει
επίσης τονίσει το σηµαντικό ρόλο της πυρηνικής ενέργειας
στην επίλυση αυτού του προβλήµατος. Επειδή ο ενεργειακός
εφοδιασµός του πληθυσµού λειτουργεί ικανοποιητικά από δεκαετίες, αλλά και επί του παρόντος, ενδέχεται να χαλαρώσει η
συνειδητοποίηση εκ µέρους της κοινής γνώµης της σηµασίας ενός
µακροπρόθεσµου και αειφόρου ενεργειακού εφοδιασµού. Επίσης,
µπορεί για τον ίδιο λόγο να υποτιµηθούν οι κίνδυνοι και οι
συνέπειες του µελλοντικού περιορισµού των ενεργειακών πόρων.

2.2.

3.3.
Μολονότι το επιπέδου ασφαλείας των πυρηνικών εγκαταστάσεων στα σηµερινά κράτη µέλη είναι υψηλό, έχει ιδιαίτερη
σηµασία και λόγω των διαφορετικών θέσεων που υιοθετούν τα
κράτη µέλη όσον αφορά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, η
θέσπιση κοινοτικών ρυθµίσεων για την ασφάλεια των πυρηνικών
εγκαταστάσεων και τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και
των αναλωµένων καυσίµων.

∆ιαχείριση αναλωµένων καυσίµων και ραδιενεργών
αποβλήτων

Στόχος της οδηγίας αυτής είναι να δεσµευτούν τα κράτη µέλη να
χρησιµοποιούν τις βέλτιστες, ως προς την υγεία του πληθυσµού,
µεθόδους αειφόρου διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων των
αναλωµένων καυσίµων ή άλλων πηγών ραδιενέργειας. Η οδηγία
περιλαµβάνει και προτάσεις για την κατάρτιση δεσµευτικού χρονοδιαγράµµατος εντός του οποίου όλα τα κράτη µέλη οφείλουν
να διαθέτουν εγκαταστάσεις τελικής αποθήκευσης, χωρίς να
αποκλείεται η κοινή χρήση των εγκαταστάσεων αυτών από πολλά
κράτη µέλη. Σύµφωνα µε το σηµερινό επίπεδο γνώσεων, πρόκειται
για την ταφή σε κατάλληλα γεωλογικά στρώµατα, τα οποία
µπορούν να αποµονώσουν µακρόβια ραδιενεργά απόβλητα κατά
το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα, ώστε να µην κινδυνεύουν ο
πληθυσµός και η βιόσφαιρα, και να διασφαλίζεται η προστασία της
υγείας του πληθυσµού. Συγχρόνως, τονίζεται ότι είναι αναγκαίο να
συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί η έρευνα τόσο σε κοινοτικό όσο
και σε εθνικό επίπεδο και ότι χρειάζεται απόλυτη διαφάνεια κατά
την ανεύρεση λύσεων ώστε να διασφαλιστεί η εµπιστοσύνη της
κοινής γνώµης.

3.

Γενικές παρατηρήσεις

3.1.
Και οι δύο πτυχές, δηλαδή αφενός ο ενεργειακός εφοδιασµός και η ένταξή του στην ενιαία αγορά ως αποτέλεσµα της
πολιτικής βούλησης των κρατών µελών και αφετέρου, οι επιπτώσεις
ενδεχόµενων ατυχηµάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και η
ραδιενεργός µόλυνση ως φυσικό τους αποτέλεσµα, αποτελούν
διασυνοριακά θέµατα που αφορούν όλα τα κράτη µέλη και
υπερβαίνουν µάλιστα το κοινοτικό έδαφος. Είναι, εποµένως λογικό
και σκόπιµο να θεωρηθούν και οι δύο αυτές πτυχές ως κοινοτικοί
στόχοι. Γενικά, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τη σχετική πρωτοβουλία της
Επιτροπής όσον αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων καθώς και τους
στόχους των δύο προτεινόµενων οδηγιών. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ιδιαίτερα
σηµαντική την πτυχή της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων
στα υποψήφια κράτη µέλη και την ένταξή τους σε ένα κοινοτικό
ρυθµιστικό πλαίσιο. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ εκφράζει ενδοιασµούς ως
προς το περιεχόµενο ορισµένων σηµείων και θεωρεί ότι ορισµένα
άλλα σηµεία χρειάζεται να διευκρινισθούν περισσότερο.

3.4.
Συνεπώς, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή, κυρίως λόγω της
σηµασίας της προβληµατικής αυτής και παρά την ύπαρξη πιθανών
διαφορών, να προσεγγίσει το θέµα αυτό µε αποφασιστικότητα και
επιµονή αλλά και µε την απαραίτητη ευελιξία, και να προβλέψει
ικανοποιητικά χρονικά περιθώρια ( 2) για τη διεξαγωγή συζήτησης
στους κόλπους των κοινωνικών οµάδων, µεταξύ των οργάνων της
Κοινότητας αλλά και µεταξύ των κρατών µελών. Συγχρόνως, θα
πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα µέτρα που προτείνει η Επιτροπή
δεν θίγουν τις βασικές θέσεις των κρατών µελών σχετικά µε την
πυρηνική ενέργεια ή τον αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ των κρατών
µελών όσον αφορά τις θέσεις αυτές.

3.5.
Ένα σηµείο που θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο
αντιπαραθέσεων, είναι η νοµική θεµελίωση των µέτρων που
προτείνει η Επιτροπή ως κοινοτική αποστολή, την οποία επί του
παρόντος στηρίζει στα υφιστάµενα κείµενα, όπως στο άρθρο 2β) (3)
και άρθρο 30 της Συνθήκης ΕΚΑΕ. Μολονότι το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο, µε την απόφαση (4) που εξέδωσε στις 10 ∆εκεµβρίου
2002, υποστηρίζει την θέση αυτή της Επιτροπής και η ΕΟΚΕ δεν
την αµφισβητεί, η ΕΟΚΕ συνιστά να θεµελιωθεί ρητά την κατάλληλη στιγµή η αρµοδιότητα της Κοινότητας για την ασφάλεια των
πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση των αναλωµένων
καυσίµων.

(1 ) Γνωµοδότηση για την «Πράσινη Βίβλο»ΕΕ C 221 της 7.8.2001, σ. 6
και γνωµοδότηση για τις ερευνητικές ανάγκες ΕΕ C 241 της 7.8.2001,
σ. 3.
(2 ) Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Επιτροπή όρισε
µια υπερβολικά σύντοµη προθεσµία για την έκδοση γνωµοδότησης
για ένα τόσο σηµαντικό θέµα.
(3 ) «Για την εκπλήρωση της αποστολής της η Κοινότητα οφείλει κατά
τους όρους της παρούσας Συνθήκης να θεσπίζει οµοιόµορφους
κανόνες ασφαλείας για την προστασία της υγείας του πληθυσµού και
των εργαζοµένων και να µεριµνά για την εφαρµογή τους.»
(4 ) Υπόθεση C–29/99.
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3.5.1.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ αµφιβάλλει αν από την αρµοδιότητα
αυτή µπορεί να εξαχθεί ανάλογη αρµοδιότητα της Κοινότητας
όσον αφορά τη ρύθµιση της πρόβλεψης χρηµατοοικονοµικών
πόρων για τον παροπλισµό πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η ρύθµιση
που προτείνει η Επιτροπή περιλαµβάνει αποκλειστικά διατάξεις
διοικητικού και οργανωτικού χαρακτήρα µε τις οποίες καθορίζεται
µόνον ο τρόπος και η µορφή της χρηµατοδότησης του
παροπλισµού, χωρίς να θίγεται η πρακτική πτυχή της προστασίας
της υγείας του πληθυσµού.

4.

Ειδικές παρατηρήσεις

Η ΕΟΚΕ, µολονότι, όπως τόνισε στις προηγούµενες παραγράφους,
υποστηρίζει βασικά τους στόχους της Επιτροπής, επιθυµεί να
προσθέσει ορισµένες διευκρινίσεις και να διατυπώσει ενδοιασµούς.

4.1.
Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, η ΕΟΚΕ συνιστά να µην θεσπιστούν νέοι, ανεξάρτητοι
ορισµοί και νέες ρυθµίσεις αλλά να εφαρµοστούν οι ορισµοί και οι
ρυθµίσεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας (ΙΑΕΟ),
που έχει την έδρα του στη Βιέννη, ως κοινό σύστηµα αναφοράς
και συγχρόνως η Κοινότητα να ελέγχει την πλήρη και αυστηρή
εφαρµογή τους από τα κράτη µέλη. Η ΕΟΚΕ συνιστά, όµως, επίσης
να συµµετάσχει η Κοινότητα ενεργά και µε εµπειρογνωµοσύνη
στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των ρυθµίσεων του ΙΑΕΟ.
Παρόµοια συµµετοχή θα αποτελούσε άλλωστε σηµαντική συµβολή
στο γενικότερο στόχο της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης της
πυρηνικής ενέργειας. Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει και την πρόθεση της
Επιτροπής να επιτύχει τη συνεκτίµηση των αποτελεσµάτων του
WENRA (1) και του ΝRWG. ( 2)

4.2.
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι οι οδηγίες για την ασφάλεια των
πυρηνικών εγκαταστάσεων και η διαδικασίες ελέγχου που προβλέπουν πρέπει να καθιστούν σαφές ότι η έκταση και ο τοµέας των
αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών ασφαλείας των κρατών µελών θα
διασφαλιστούν στο ακέραιο καθώς και ότι ο φορέας εκµετάλλευσης
πυρηνικών εγκαταστάσεων θα εξακολουθεί να φέρει την πλήρη
ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων.
Άλλωστε, αυτό επιβάλλεται και από την εφαρµογή της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει», αρχή στην οποία η ΕΟΚΕ αποδίδει ιδιαίτερη
σηµασία.
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ελέγχου (3). Η ΕΟΚΕ προτείνει σχετικά να συµπληρωθεί το
άρθρο 12.1 της πρότασης οδηγίας ως εξής: «...προκειµένου να
διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας η Επιτροπή
διενεργεί έλεγχο στις αρχές εποπτείας της ασφάλειας, µε βάση
τις κοινές προδιαγραφές ασφαλείας που περιλαµβάνονται στο
άρθρο 7.1 µετά την έναρξη της ισχύος τους».

4.4.
Σχετικά µε την υλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην οδηγία ή τις οποίες συνιστά η ΕΟΚΕ καθώς και
σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα της εφαρµογής τους, είναι ωστόσο
απαραίτητο να διευκρινιστεί και να διασφαλισθεί ότι οι πυρηνικές
εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν ή σχεδιάζονται στα κράτη
µέλη και οι οποίες ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ήδη πολύ υψηλά
πρότυπα ασφαλείας των σηµερινών κρατών µελών, δε θα πρέπει να
περιοριστούν, να τύχουν δυσµενούς µεταχείρισης ή να εµποδιστεί
η λειτουργία ή κατασκευή τους χωρίς σοβαρό λόγο. Παρόµοια
προσέγγιση ανταποκρίνεται άλλωστε και στην επιδιωκόµενη ισορροπία µεταξύ της αρχής της διατήρησης κεκτηµένων δικαιωµάτων
και της ασφάλειας του προγραµµατισµού καθώς και της νοµικής
ασφάλειας αλλά και της εγγύησης του ανώτατου δυνατού επιπέδου
ασφάλειας. Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η Επιτροπή δεν λαµβάνει θέση
στην πρότασή της σχετικά µε το σηµαντικό αυτό θέµα και προτείνει
γι αυτό ανάλογη συµπλήρωση του άρθρου 7.1 της πρότασης
οδηγίας µε το ακόλουθο περιεχόµενο: «Τα κράτη µέλη επιβάλλουν
στις επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται πυρηνικές εγκαταστάσεις,
....την εφαρµογή των σχετικών κοινών προδιαγραφών ασφαλείας.
Οι προθεσµίες εντός των οποίων θα πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή
οι κοινές προδιαγραφές ασφαλείας καθώς και οι λεπτοµερείς
διατάξεις εφαρµογής, θα καθοριστούν στα πλαίσια µελλοντικών
συµπληρώσεων της πρότασης οδηγίας».

4.5.
Κρίνεται επιπλέον σκόπιµο, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και τα µέτρα που προβλέπονται για τον έλεγχο της
εφαρµογής τους να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να προκαλεί και
να ευνοεί (ι) την ανάπτυξη µιας ορισµένης καινοτοµίας όσον αφορά
την εξέλιξη των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των διατάξεων
ασφαλείας και (ιι) την ανάπτυξη ανταγωνισµού στα πλαίσια των
κανόνων της ενιαίας αγοράς και της αναζήτησης των βέλτιστων
σχεδίων και τεχνικών λύσεων. Στόχος πρέπει να είναι τόσο η τήρηση
των προτύπων ασφαλείας όπως περιγράφονται στο σηµείο 4.3
όσο και η συνεχής περαιτέρω εξέλιξη της επιστηµονικής και
τεχνολογικής πτυχής των πυρηνικών εγκαταστάσεων, των διατάξεων ασφαλείας και των διαδικασιών εξάλειψης αποβλήτων προκειµένου να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή προστασία της υγείας
του πληθυσµού και να περιοριστούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι.

4.3.
Επίσης, οι διαδικασίες ελέγχου που προβλέπει η Επιτροπή
δε θα πρέπει να επιβαρύνουν επιπλέον την εποπτεία των πυρηνικών
εγκαταστάσεων αλλά να επικεντρώνονται στον έλεγχο και τη
διαπίστωση ότι τα κράτη µέλη και οι αρµόδιες αρχές τους
ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους όσον αφορά τα
κοινά πρότυπα ασφαλείας µόλις τεθούν σε ισχύ. Ενδεχοµένως η
Επιτροπή θα µπορεί να προβεί προηγουµένως στη διενέργεια

4.5.1.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει σχετικά ότι ο ασαφής όρος που
χρησιµοποιεί η Επιτροπή στην πρότασή της (άρθρο 1, σηµείο 1,
ψηφίο α) «να προστατεύονται κατάλληλα» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «σύµφωνα µε τους στόχους προστασίας που
περιλαµβάνει η οδηγία 96/29/ΕΚΑΕ (4) του Συµβουλίου».

( 1) Ένωση Επιτροπών Εποπτείας της Πυρηνικής Ενέργειας της ∆υτικής
Ευρώπης
( 2) Οµάδα εργασίας των Επιτροπών Εποπτείας της Πυρηνικής Ενέργειας.

(3 ) Ιδιαίτερα στα υποψήφια κράτη µέλη, µε γνώµονα τα µέτρα ασφαλείας
που ισχύουν στα σηµερινά κράτη µέλη.
(4 ) ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1.
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4.6.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει καταρχήν την πρόθεση της Επιτροπής
να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα των απαραίτητων χρηµατοοικονοµικών πόρων για τον παροπλισµό πυρηνικών εγκαταστάσεων.
Θεωρεί όµως ότι τα περισσότερα κράτη µέλη ήδη εφαρµόζουν
αποτελεσµατικές ρυθµίσεις για το σκοπό αυτό. Αντιθέτως, οι πόροι
που προτείνει η Επιτροπή ενδέχεται να αφήνουν ελάχιστα περιθώρια
στους φορείς εκµετάλλευσης της εγκατάστασης ή στα κράτη µέλη
όσον αφορά την επιλογή της οικονοµικότερης διαδικασίας.

4.6.1.
Ανεξάρτητα από την ασάφεια που διαπιστώνεται όσον
αφορά τη νοµική βάση (βλ. επίσης 3.5.1) της αρµοδιότητας της
Κοινότητας σε αυτό το ειδικό θέµα χρηµατοδότησης, η ΕΟΚΕ
συνιστά και για αντικειµενικούς λόγους να ανήκει και στο µέλλον
η αρµοδιότητα αυτή αποκλειστικά στα κράτη µέλη. Συνιστά,
επίσης, να διατίθεται στους φορείς εκµετάλλευσης ελευθερία
επιλογής όσον αφορά την εξεύρεση του οικονοµικότερου και
ασφαλέστερου τρόπου συγκέντρωσης αποθεµατικού κεφαλαίου
εντός των κρατών µελών, στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου
ανταγωνισµού. Με αυτή την έννοια η εξασφάλιση κεφαλαίων
παροπλισµού, που προτείνει η Επιτροπή, δε µπορεί να αποτελεί
παρά µια από τις δυνατότητες επιλογής. Επίσης, η ΕΟΚΕ επιθυµεί
να επαναλάβει όσα διατύπωσε στο σηµείο 4.4, και να τονίσει ότι
και σχετικά µε το θέµα αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει ισορροπία
µεταξύ αφενός της διασφάλισης κεκτηµένων δικαιωµάτων και των
πτυχών της ασφάλειας του προγραµµατισµού και της νοµικής
ασφάλειας και αφετέρου της διασφάλισης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφαλείας.

4.6.2.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί επίσης µε την πρόταση της Επιτροπής
(άρθρο 2 σηµείο 10) ότι τα «συµβατικά απόβλητα», δηλαδή τα µη
ραδιενεργά απόβλητα που προκύπτουν κατά τον παροπλισµό
πυρηνικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αποµακρυνθούν µε βάση τις σχετικές ισχύουσες
διατάξεις. Συνεπώς, η διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων δεν
αποτελεί κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ αντικείµενο των άρθρων που
εξετάζονται στα σηµεία 4.6 και 4.6.1.

4.7.
Οι οδηγίες που προτείνει η Επιτροπή για τη διαχείριση
πυρηνικών αποβλήτων προβλέπουν επίσης ορισµένα χρονοδιαγράµµατα για την έκδοση αδειών λειτουργίας των τόπων αποθήκευσης και ιδίως προβλέπουν ότι όλα τα κράτη µέλη στα οποία
απαιτείται η εξάλειψη αναλωµένων ραδιενεργών καυσίµων, πρέπει
να έχουν εκδώσει την άδεια λειτουργίας του τόπου τελικής
αποθήκευσης έως το 2018 το αργότερο. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε
την Επιτροπή ότι σε καµία περίπτωση η χρονικά απεριόριστη
αποθήκευση στην επιφάνεια του εδάφους ή σε µικρό βάθος
(υψηλά) ραδιενεργών αναλωµένων καυσίµων, που δεν προορίζονται
για επεξεργασία, δεν µπορεί να αποτελεί κατάλληλη ή εναλλακτική
µέθοδο σε σχέση µε την ταφή αποβλήτων.

4.8.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το χρονοδιάγραµµα που
προτείνει η Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι η προθεσµία του
2018 φαίνεται µακρά, µπορεί να είναι υπερβολικά σύντοµο, µε
αποτέλεσµα τα κράτη µέλη και τα υποψήφια κράτη µέλη να µην
είναι εγκαίρως σε θέση όχι µόνο να βρουν κατάλληλη λύση αλλά
και να επιτύχουν την πολιτική αποδοχή της λύσης αυτής. Η
σύντοµη εξεύρεση ορθής λύσης αυξάνει και το µέτρο της εφικτής

C 133/73

ασφάλειας. Κάθε κράτος µέλος που διαθέτει πυρηνικές εγκαταστάσεις θα πρέπει καταρχήν να ορίσει στην επικράτειά του τουλάχιστον
έναν κατάλληλο χώρο αποθήκευσης. Συγχρόνως, όµως πρέπει
οµάδες κρατών µελών ή κρατών που έχουν κοινά σύνορα να
µπορούν να ενεργούν από κοινού ή να ορίζουν εθελούσια κοινό
χώρο αποθήκευσης. Παρόµοιες κοινές ενέργειες θα πρέπει να
προβλέπονται ρητά στα προγράµµατα διαχείρισης ραδιενεργών
αποβλήτων που καταρτίζουν από κοινού δύο ή περισσότερα κράτη
µέλη. Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει σχετικά την οδηγία του Συµβουλίου
92/3 Ευρατόµ ( 1) στην οποία τονίζεται ότι η εισαγωγή ραδιενεργών
αποβλήτων σε κράτος µέλος είναι δυνατή µόνο µε την έγκριση του
κράτους αυτού. Η διάταξη αυτή αφορά µεν µόνο την εποπτεία και
τον έλεγχο της αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων, ωστόσο η
ΕΟΚΕ συνιστά να διατυπωθεί ρητά στο άρθρο 4.1. ότι κανένα
κράτος µέλος δεν υποχρεούται να εισαγάγει ή να εξαγάγει
οποιαδήποτε ραδιενεργά απόβλητα όταν αυτό είναι αντίθετο µε
την σχετική εθνική του νοµοθεσία.

4.9.
Σε αναλογία µε το σηµείο 4.1, η ΕΟΚΕ θεωρεί ό,τι όσον
αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, είναι αφενός απαραίτητο να
εναρµονισθούν οι ορισµοί που χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη και
αφετέρου ότι θα ήταν σκόπιµο να χρησιµοποιούνται, όπου αυτό
είναι εφικτό, οι ορισµοί και οι τεχνικές διατάξεις του ∆ιεθνούς
Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας (ΑΙΕΑ). Πριν από τη θέσπιση
νέων ορισµών ή ρυθµίσεων διαφορετικών από αυτές του ΙΑΕΟ, θα
ήταν σκόπιµο να εξετασθεί προπαντός πώς θα µπορούσαν να
συµπληρωθούν ή να εξαλειφθούν τα κενά ή οι ανεπάρκειες που
παρουσιάζουν οι διατάξεις του Οργανισµού.

4.10.
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η διαδικασία χορήγησης αδειών θα
πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να επιτρέπει την
κατάλληλη συµµετοχή ενδεχόµενων ενδιαφεροµένων µέσω της
εφαρµογής ελάχιστων διαδικαστικών κανόνων. ∆ιαπιστώνει µε
ικανοποίηση ότι το θέµα αυτό ήδη ρυθµίζεται στην οδηγία 97/11
ΕΟΚ του Συµβουλίου (της 27ης Μαρτίου 1997) (2) και συνιστά
να ενεργούν τα κράτη µέλη ανάλογα, εάν δεν το πράττουν ήδη (3).

4.11.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την
πρόθεση της Επιτροπής να υποστηρίξει και να συντονίσει στο
µέλλον σε κοινοτικό επίπεδο την έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας
των πυρηνικών εγκαταστάσεων και της διαχείρισης ραδιενεργών
αποβλήτων. Έχει υπογραµµίσει επανειληµµένα (4) την ανάγκη να
τύχουν τα προγράµµατα αυτά κατάλληλης και µαζικής υποστήριξης. Παρόµοια υποστήριξη αποτελεί ουσιαστική συµβολή στην
επίτευξη της βέλτιστης δυνατής προστασίας της υγείας του
πληθυσµού. Καλεί συνεπώς τα κράτη µέλη να συµµετάσχουν
ουσιαστικά και µε εντατικότερο τρόπο στην επιδίωξη του στόχου
αυτού και βάσει των εθνικών προγραµµάτων.

(1 ) ΕΕ L 35 της 12.2.1992, σ. 24.
(2 ) EE L 73 της 14.3.1997, σ. 5.
(3 ) Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει επίσης σχετικά τη δεσµευτική, από άποψη
διεθνούς δικαίου, Σύµβαση ΕSPOO των Ηνωµένων Εθνών της
25ης Φεβρουαρίου 1991, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Σεπτεµβρίου
1997.
(4 ) ΕΕ C 260 της 17.9.2001, σ. 6 και ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 3.
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Συµπεράσµατα

—

συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής σύµφωνα µε την
οποία κάθε κράτος µέλος οφείλει να φροντίζει για την
αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων που παράγονται στην
επικράτειά του σε κατάλληλα γεωλογικά στρώµατα µεγάλου
βάθους, χωρίς αυτό να αποκλείει την εθελοντική συνεργασία
γειτονικών κρατών µελών. Συνιστά, ωστόσο, να διαµορφωθεί
µε µεγαλύτερη ελαστικότητα το χρονοδιάγραµµα για την
χορήγηση άδειας λειτουργίας των τόπων τελικής αποθήκευσης εκ µέρους των κρατών µελών και να προσαρµοστεί στις
ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας,

—

υποστηρίζει την Επιτροπή στην πρόθεσή της να διασφαλίσει
τη διάθεση ικανοποιητικών πόρων εκ µέρους των κρατών
µελών για τον παροπλισµό πυρηνικών εγκαταστάσεων αλλά
συνιστά να επαφίεται η αρµοδιότητα αυτή αποκλειστικά στα
κράτη µέλη,

—

συνιστά να διευκρινισθεί και να διασφαλισθεί, µέσω της
αναδιατύπωσης των άρθρων 7 παράγραφος 1 και 12,
παράγραφος 1, ότι κατά την υλοποίηση των διαδικασιών που
προτείνονται στην οδηγία καθώς και κατά την εφαρµογή του
χρονοδιαγράµµατος της υλοποίησής της, οι υφιστάµενες ή
προγραµµατισµένες πυρηνικές εγκαταστάσεις, στο βαθµό
που ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα ασφαλείας των
σηµερινών κρατών µελών, δε θα εµποδιστούν, τύχουν δυσµενούς µεταχείρισης, ή περιοριστούν και ότι εποµένως πρέπει
να ληφθούν µε ισορροπηµένο τρόπο υπόψη και οι αρχές της
διατήρησης κεκτηµένων δικαιωµάτων καθώς και η ασφάλεια
προγραµµατισµού και η νοµική ασφάλεια,

—

υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει
εντατικά και στο µέλλον την έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας πυρηνικών εγκαταστάσεων και διαχείρισης πυρηνικών
αποβλήτων και να συντονίσει την έρευνα αυτή σε κοινοτικό
επίπεδο. Κρίνει ότι η προσέγγιση αυτή αποτελεί σηµαντική
συµβολή στην επίτευξη της βέλτιστης δυνατής προστασίας
της υγείας του πληθυσµού στο µέλλον. Καλεί επίσης τα
κράτη µέλη να συµµετάσχουν εντατικότερα και µε ουσιαστικό
τρόπο στην προσπάθεια αυτή.

Η ΕΟΚΕ
—

τονίζει το θεµελιώδες καθήκον των κρατών µελών να διασφαλίζουν την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και της
διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων,

—

επιδοκιµάζει καταρχήν την πρωτοβουλία της Επιτροπής
προς αυτή την κατεύθυνση και ιδιαίτερα όσον αφορά την
εναρµόνιση των ρυθµίσεων και ενόψει της ένταξης των νέων
κρατών µελών,

—

δεν αµφισβητεί την αρµοδιότητα της Κοινότητας στον τοµέα
αυτό, αρµοδιότητα που απορρέει σαφώς από την αρµοδιότητά της για την προστασία της υγείας του πληθυσµού και
των εργαζοµένων, αµφισβητεί όµως την εν λόγω αρµοδιότητα
όσον αφορά την προτεινόµενη σύσταση κεφαλαίων
παροπλισµού,

—

συνιστά να διατηρηθούν ακέραιες οι αρµοδιότητες των
κρατών µελών και των εθνικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας
και να φέρουν και στο µέλλον οι φορείς εκµετάλλευσης
πυρηνικών εγκαταστάσεων την πλήρη και αποκλειστική
ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία τους, («ο ρυπαίνων
πληρώνει»)

—

συνιστά να µην θεσπισθούν νέες τεχνικές ρυθµίσεις και νέοι
ορισµοί, αλλά να διασφαλιστεί η εφαρµογή των ρυθµίσεων
του ∆ΟΑΕ και να συµµετάσχει η Κοινότητα στην περαιτέρω
ανάπτυξή τους,

—

προτείνει να ερµηνεύονται οι ρυθµίσεις και να διασφαλίζεται
η εφαρµογή τους κατά τρόπο που να ενθαρρύνει και να
προκαλεί την καινοτοµία όσον αφορά την περαιτέρω εξέλιξή
των επιµέρους συστηµάτων ασφάλειας και διαχείρισης
αποβλήτων και να ενθαρρύνεται ο ανταγωνισµός µεταξύ των
συστηµάτων αυτών,

6.6.2003

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Για έναν ΠΟΕ µε
ανθρώπινο πρόσωπο: οι προτάσεις της ΕΟΚΕ»
(2003/C 133/16)
Στις 17 Ιανουαρίου 2002 και σύµφωνα µε το άρθρο 23, παράγραφος 3, του Εσωτερικού Κανονισµού της, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε το ανωτέρω θέµα.
Το τµήµα «Εξωτερικών σχέσεων», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ
υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 12 Μαρτίου 2003, µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ. ∆ηµητριάδη.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 89 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 1 αποχή
την παρούσα γνωµοδότηση.
1.

Σύνοψη

1.1.
Έναν χρόνο µετά την Υπουργική ∆ιάσκεψη της Ντόχα ο
ΠΟΕ αναζητεί λύσεις στα κρίσιµα προβλήµατα που απασχολούν
τα Κράτη — Μέλη του και τους λαούς τους και προέρχονται
από την απελευθέρωση του παγκόσµιου εµπορίου. Έχοντας την
εµπειρία των πολύχρονων γύρων εµπορικών διαπραγµατεύσεων της
Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου (General Agreement on
Τariffs and Trade — GATT) και τις κατευθυντήριες αρχές των
αποφάσεων των Υπουργικών ∆ιασκέψεων (Σιγκαπούρη, Γενεύη ( 1),
Σεάτλ (2), Ντόχα) βρίσκεται µπροστά σε µία στιγµή αποφάσεων οι
οποίες θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις νέες συνθήκες
που επικρατούν στην παγκόσµια οικονοµία (προβλήµατα από την
απελευθέρωση του εµπορίου, περιβαλλοντολογικά προβλήµατα,
αγροτικές αναδιαρθρώσεις, κ.λπ.) αλλά και τις αντιδράσεις της
παγκόσµιας κοινότητας στα κρίσιµα ανθρωπιστικά — κοινωνικά
προβλήµατα (κοινωνικές ανισότητες, διεύρυνση φτώχειας, επικίνδυνες επιδηµίες κ.λπ.).
1.2.
Μετά την 4η Υπουργική ∆ιάσκεψη (Ντόχα) η οποία έθεσε
στο επίκεντρο των εµπορικών διαπραγµατεύσεων την αειφόρο
ανάπτυξη και ενόψει της 5ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης (Κανκούν —
Μεξικό) ο ΠOE καλείται ως προς τις εξωτερικές δραστηριότητές
του να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις λιγότερο ανεπτυγµένες
χώρες — µέλη του (ΛΑΧ) µε τη µεταφορά πόρων και τεχνογνωσίας
και ως προς τις εσωτερικές λειτουργίες του να προχωρήσει στην
κατάργηση στεγανών (όπου αυτά υφίστανται) και να επιτρέψει τη
δηµιουργία κοινοβουλευτικής εποπτείας µε παράλληλη διαβούλευση — ενηµέρωση µε τους φορείς της οργανωµένης Κοινωνίας
των Πολιτών, σύµφωνα µε το παράδειγµα του ΟΗΕ και της
Επιτροπής.
1.3.
Η παρούσα γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για τον ΠΟΕ έρχεται
να συµπληρώσει προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της, οι οποίες
προετοιµάσθηκαν ενόψει των διαφόρων Υπουργικών ∆ιασκέψεών

( 1)

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998
σχετικά µε δεύτερη ∆ιάσκεψη Υπουργών του ΠΟΕ — EE C 210 της
6.7.1998.
( 2) Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1999
για την τρίτη Υπουργική ∆ιάσκεψη του ΠΟΕ στο Seattle — EE C 296
της 18.10.2000.

του και ασχολήθηκαν κατ κύριο λόγο µε την ηµερήσια διάταξη και
τα τεχνικά θέµατα που περιλαµβάνονταν στους διάφορους γύρους
διαπραγµατεύσεων. Σκοπός της είναι να συµβάλλει εποικοδοµητικά στον παγκόσµιο διάλογο και στις προσπάθειες της Επιτροπής
που βρίσκονται σε εξέλιξη ώστε να αποκτήσει ο διεθνής αυτός
οργανισµός ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο και να ικανοποιήσει έτσι
τα δίκαια αιτήµατα των υπό ανάπτυξη χωρών αλλά και των
φορέων της οργανωµένης Κοινωνίας των Πολιτών οι οποίοι τον
κατηγορούν για έλλειψη ευαισθησίας, διαφάνειας, προσαρµοστικότητας και ευελιξίας.

1.4.
Για την καλύτερη θεσµοθέτηση των παραπάνω η ΕΟΚΕ
προτείνει:

1.4.1.
Τη δηµιουργία µίας κοινοβουλευτικής διάστασης του
ΠΟΕ παρά τις υφιστάµενες δυσκολίες µίας τέτοιας πρότασης, µε
σκοπό να διευρυνθεί ο δηµοκρατικός διάλογος αλλά και να
υπάρξει ουσιαστική παρέµβαση εκλεγµένων εκπροσώπων στις
λειτουργίες του.

1.4.2.
Την καθιέρωση θεσµοθετηµένου διαλόγου µεταξύ ΠΟΕ
και των φορέων της οργανωµένης Κοινωνίας των πολιτών, αφού
γίνει η αναγκαία επιβεβαίωση — αναγνώριση των φορέων αυτών
και αφού καθιερωθεί ένα συγκεκριµένος — διαρθρωµένος κώδικας
επικοινωνίας.

1.4.3.
Την καθιέρωση θεσµοθετηµένου διαλόγου µεταξύ του
ΠΟΕ και των λοιπών διεθνών Οργανισµών (ΟΗΕ, ∆Τ, ∆ΝΤ, ΟΟΣΑ,
∆ΟΕ κ.λπ.) αλλά και περιφερειακών διακρατικών οργανισµών ώστε
να υπάρξει συντονισµός δράσεων για την επίτευξη καλύτερων
αποτελεσµάτων και την αποφυγή αλληλοσυγκρουόµενων προγραµµάτων και κατασπατάληση πόρων.

1.4.4.
Τη συνεχή και αδιάλειπτη ενίσχυση των ΛΑΧ ώστε να
καταστεί ουσιαστική και γόνιµη η συµµετοχή τους στις διαδικασίες
του ΠΟΕ µε τη µεταφορά πόρων και τεχνογνωσίας. Αναγνωρίζεται
ότι µια σηµαντική συνιστώσα είναι ότι µεταξύ των ΛΑΧ υφίστανται
σοβαρές οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες έτσι ώστε να
απαιτείται περιστασιακά η δηµιουργία κατηγοριών και διαχωρισµού µεταξύ αυτών.
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1.4.5.
Να επιδειχθεί ιδιαίτερη ευαισθησία στα κρίσιµα θέµατα
που αντιµετωπίζουν οι υπό ανάπτυξη χώρες και αφορούν τη
φτώχεια ( 1), τις επιδηµίες, το περιβάλλον και τις γεωργικές καλλιέργειες όταν αυτά άπτονται εµπορικών πολιτικών και βρίσκονται
εντός των σκοπών του ΠΟΕ.

αυτή καλύπτει ο ΠΟΕ ο οποίος ιδρύθηκε µετά από µακροχρόνιες
διεθνείς διαπραγµατεύσεις και στον οποίο συµµετέχουν οικειοθελώς η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών µελών του πλανήτη.

1.5.
Η ΕΟΚΕ τονίζει την άµεση ανάγκη χάραξης µίας διεθνούς
στρατηγικής που θα οδηγήσει σε µία ισόρροπη ανάπτυξη και
ευηµερία των λαών µε ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέµατα περιβάλλοντος και συνθηκών εργασίας.

2.3.
Παρά την ύπαρξη καλών προθέσεων (∆ιάσκεψη ΟΗΕ
Χιλιετίας, ∆ιάσκεψη ΟΗΕ για την Πείνα, ∆ιάσκεψη ΟΗΕ για την
Αειφόρο Ανάπτυξη) και την παρουσία διαφόρων πρωτοβουλιών
και προγραµµάτων παγκόσµια, το ένα πέµπτο της ανθρωπότητας (3)
βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας (το όριο απόλυτης
φτώχειας ορίζεται σε USD 1 ηµερησίως) και αυτό αποδεικνύει το
τεράστιο µέγεθος της πρόκλησης για τους ισχυρούς της
παγκόσµιας οικονοµίας και την ανεπάρκεια των µέχρι σήµερα
εξελισσόµενων πολιτειών. Η απελπιστική κατάσταση διαβίωσης (1)
µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού της γης, δηµιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις ανεξέλεγκτων συνεπειών.

1.6.
Η ΕΟΚΕ επίσης τονίζει την ανάγκη χάραξης µιας διεθνούς
στρατηγικής για την προστασία των καταναλωτών.

2.

∆ιεθνής Οικονοµική κατάσταση — Οικονοµική εξέλιξη
των αναπτυσσόµενων και λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών

2.1.
Η κατάργηση των εµπορικών και µη φραγµών σε
παγκόσµιο επίπεδο οδήγησε σταδιακά στη δηµιουργία µιας νέας
τάξης πραγµάτων στο διεθνές εµπόριο µε σηµαντικές θετικές
και αρνητικές επιπτώσεις. Η σηµαντικότερη συνέπεια αυτής της
εξέλιξης είναι αναµφίβολα η αυξανόµενη αλληλεξάρτηση των
εθνικών οικονοµιών από τις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές. Αυτή
η αλληλεξάρτηση των οικονοµιών συνδυαζόµενη µε τη χρήση των
νέων τεχνολογικών εργαλείων, τα οποία έδωσαν ταχύτατους
ρυθµούς στις διεθνείς συναλλαγές, καθιστά ιδιαίτερα επιτακτική
την ανάγκη ελέγχου των παγκόσµιων συναλλαγών µέσω της
ύπαρξης και λειτουργίας θεσµοθετηµένων ∆ιεθνών Οργανισµών.
Επίσης απαιτεί τη στενή συνεργασία µεταξύ τους ώστε να µη
δηµιουργούνται αλληλοσυγκρουόµενες δράσεις και στρατηγικές
ιδιαίτερα σε περιοχές οι οποίες εξαρτούν την οικονοµική τους
ανάπτυξη από τη διεθνή βοήθεια και τα προγράµµατα των ∆ιεθνών
Οργανισµών.

2.2.
Η ανάπτυξη του εµπορίου χωρίς σύνορα και η αύξηση
των συναλλαγών µπορεί να αποφέρει µακροπρόθεσµα οφέλη
παγκόσµια (2), ωστόσο η παρουσία των διεθνών οργανισµών και οι
διεθνείς ρυθµίσεις καθίστανται αναγκαίες για να αποφευχθούν
αφενός οι βραχυχρόνιες αρνητικές επιδράσεις της άνευ κανόνων
φιλελευθεροποίησης στις ασθενέστερες οικονοµικά χώρες και
αφετέρου για να αποτρέπουν τις µεµονωµένες µονοµερείς, διµερείς
η πολυµερείς ρυθµίσεις οι οποίες επαναφέρουν σύνορα και εµπόδια
στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών. Την αναγκαιότητα

( 1) Ψήφισµα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκρίζωση της φτώχειας
— P5–TA(2002) 0389.
( 2) α) Η ∆ιεθνής Τράπεζα θεωρεί ότι η αποµάκρυνση όλων των εµπορικών
εµποδίων θα αυξήσει το παγκόσµιο εισόδηµα κατά 2,8 τρις. USD
ΗΠΑ και θα βγάλει 320 εκ. ανθρώπους από τη φτώχεια µέχρι το
2015.
β) Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο που αφορά την προσέγγιση της ΕΕ για τον επονοµαζόµενο Γύρο της Χιλιετίας του ΠΟΕ — Α5-0062/1999 — ΕΕ
C 189 της 7.7.2000.

2.4.
Οι αντιδράσεις της οργανωµένης Κοινωνίας των Πολιτών,
συµπεριλαµβανοµένων των ΜΚΟ και των κοινωνικών εταίρων, σε
όλες τις διασκέψεις των ∆ιεθνών Οργανισµών, δείχνουν το τεράστιο
µέγεθος του προβλήµατος σε όλο τον πλανήτη. Τα µηνύµατα που
άρχισαν πλέον να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη από όλους τους
∆ιεθνείς Οργανισµούς και κυρίως από τον ΠΟΕ είναι η ανάγκη
χάραξης µιας διεθνούς στρατηγικής που θα οδηγήσει σε µια
ισόρροπη ανάπτυξη και ευηµερία των λαών καθώς και στην
επικράτηση και εµβάθυνση της δηµοκρατίας σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Πραγµατικά οι δύσκολες σηµερινές συγκυρίες, οικονοµικές και κοινωνικές, οδηγούν στην ανάγκη παγκόσµιας συνεργασίας
µεταξύ των αναπτυγµένων και των αναπτυσσόµενων χωρών, είτε
µέσω των υπαρχόντων διεθνών οργάνων είτε µε τη δηµιουργία
νέων όπου υφίσταται κενό.

2.5.
Η απελευθέρωση των αγορών και του διεθνούς εµπορίου,
την τελευταία δεκαετία, προσέφερε µία ευκαιρία σε ορισµένες
ΛΑΧ (4) να βελτιώσουν το εισόδηµα των πολιτών τους µε πολύ
ταχύτερους ρυθµούς από ό,τι τα προηγούµενα 50 χρόνια (5).
Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα τονίζουν τα οφέλη που

(3 ) World Bank — Annual Report 2002 — Chapter 1 — Meeting the
Poverty Challenge: the World Bank’s Goals and Strategies.
(4 ) Τριάντα από τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες σε σύνολο σαράντα
εννέα µέλη των Ην. Εθνών είναι µέλη του ΠΟΕ, οι εξής: Ανγκόλα,
Μπαγκλαντές, Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Μπορουντί, Κεντρική Αφρικανική ∆ηµοκρατία, Τσαντ, Τζιµπουτί, Γκάµπια, Γουινέα, Μπισάου,
Αϊτή, Λεσότο, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαλδίβες, Μάλι, Μαυριτανία,
Μοζαµβίκη, Μιανµάρ, Νιγηρία, Ρουάντα, Σιέρα Λεόνε, Σενεγάλη,
Νήσοι του Σολοµώντος, Τανζανία, Τόγκο, Ουγκάντα, Ζαΐρ και Ζάµπια
(WT/COMTD/LCD/W/26, 8 Μαΐου 2002).
Εννέα ακόµη λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες βρίσκονται σε διαδικασίες
ένταξης, οι εξής: Μπουτάν, Καµπότζη, Πράσινο Ακρωτήριο, Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Λάος, Νεπάλ, Σαµόα, Σουδάν, Βανουάτου και Υεµένη
(WT/COMTD/LCD/W/26, 8 Μαΐου 2002).
(5 ) Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το άνοιγµα και
τη δηµοκρατία στο διεθνές εµπόριο Α5-0331/2001, ΕΕ C 112E της
9.5.2002.
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αποκόµισαν οι αναπτυσσόµενες χώρες από την ελεύθερη διακίνηση
των εµπορευµάτων. Η µείωση των εµπορικών φραγµών τόσο στις
ανεπτυγµένες όσο και στις ΛΑΧ θα αποφέρει από το 2002 κέρδη
ύψους USD 250 δις. έως USD 620 ετήσια, από τα οποία το ένα
τρίτο θα προστεθεί στα εισοδήµατα των ΛΑΧ ( 1). Επίσης η µείωση
των αγροτικών επιδοτήσεων θα αυξήσει το παγκόσµιο εισόδηµα
περισσότερο από USD 128 δις. ετήσια από τα οποία USD 30 δις.
θα µεταφερθούν στις ΛΑΧ.

2.6.
Μία οµάδα 18 αναπτυσσόµενων χωρών, µεταξύ των
οποίων το Μπαγκλαντές, η Κίνα, η Ινδία, η Γκάνα, το Νεπάλ, η
Ουγκάντα και το Βιετνάµ, αύξησαν τις εξαγωγές τους ως ποσοστό
του ΑΕγχΠ τους µε ταχείς ρυθµούς, µετά το 1980, Πολλοί
µελετητές πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στην απελευθέρωση των
αγορών τους στον διεθνή ανταγωνισµό ( 2), αλλά και για το θέµα
αυτό υπάρχουν και αντίθετες θεωρητικές απόψεις.

2.7.
Η αύξηση του εισοδήµατος των περισσότερο φτωχών —
το φτωχότερο 20 % — στις αναπτυσσόµενες χώρες είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση του υπόλοιπου 80 %. Αυτό
καταδείχθηκε στην Ανατολική Ασία, µία περιοχή µε περισσότερο
από το ένα τρίτο του πληθυσµού των αναπτυσσόµενων χωρών. Η
περιοχή αυτή, στη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών, µεταµορφώθηκε στη δυναµική µορφή του σήµερα από µία εκ των φτωχότερων
περιοχών του κόσµου.

2.8.
Παρόλη τη βελτίωση των οικονοµικών δεικτών τους οι
χώρες αυτές έχουν ακόµη πολύ δρόµο να διανύσουν. Από την
άλλη πλευρά είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι ο λόγος του ΑΕγχΠ
του 5 % των πλουσιοτέρων χωρών προς το ΑΕγχΠ του 5 % των
φτωχότερων χωρών του πλανήτη ανήλθε από 30:1 που ήταν κατά
την έναρξη της ΓΣ∆Ε (GATT) στα τέλη της δεκαετίας του 1940,
σε 78:1 σήµερα. Αυτό είναι περισσότερο εµφανές στον κοινωνικό
τοµέα. Η οικονοµική τους ανάπτυξη δεν συνοδεύτηκε από την
κοινωνική πρόοδο, την εδραίωση και εµβάθυνση των δηµοκρατικών
θεσµών και των ατοµικών δικαιωµάτων. Η βελτίωση των ∆εικτών
Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Indicators), που
µετρούν τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την εκπαίδευση
και την αναµενόµενη διάρκεια ζωής, είναι πολύ χαµηλή.

2.9.
Η συνεχιζόµενη άµεση εξάρτηση των οικονοµιών περισσότερων αναπτυσσόµενων χωρών από τα γεωργικά προϊόντα (3)
αλλά και τα σηµαντικά προβλήµατα εξαγωγών στα µεταποιηµένα
γεωργικά προϊόντα, αποτελούν ένα βασικό πρόβληµα του διεθνούς
εµπορικού και οικονοµικού συστήµατος µε άµεσες επιδράσεις στα

( 1) α) WTO — Overview of Developments in the International
Trading Environment — WT/TPR/OV/8-15 Νοεµβρίου 2002.
β) IMF και World Bank, Market Access for Developing Country
Exports, Selected Issues, 27 Σεπτεµβρίου 2002, σ. 5.
( 2) David Dollar, Aart Kraay, «Growth is Good for the Poor», World
Bank.
( 3) Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση
της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
που αφορά την προσέγγιση της ΕΕ για τον επονοµαζόµενο Γύρο της
Χιλιετίας — Α5-0062/1999, ΕΕ C 189 της 7.7.2000.
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κοινωνικά θέµατα, λόγω της ρευστότητας των παγκοσµίων τιµών
αλλά και της µείωσης των τιµών των προϊόντων αυτών σε
µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βάση ( 4). Τουλάχιστον πενήντα
αναπτυσσόµενες χώρες στηρίζουν το ένα τρίτο των εξαγωγικών
τους εσόδων στον πρωτογενή τοµέα, ενώ σε σαράντα από αυτές
αποτελεί το ήµισυ των εσόδων αυτών ( 5).

2.10.
Η ΕΕ καταβάλλει σηµαντικές και ουσιαστικές προσπάθειες να ενσωµατώσει τις αναπτυσσόµενες και ΛΑΧ στην παγκόσµια
οικονοµία (6). Η συµφωνία του Κοτονού (23.6.2000) που συνήφθη
µεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού, αποτελεί µία σοβαρή πρωτοβουλία που συνδυάζει
το εµπόριο και την ανάπτυξη, όπως και η δέσµη µέτρων για την
απελευθέρωση του εµπορίου «Τα πάντα εκτός όπλων», η οποία θα
επιτρέπει σε ορισµένα χρόνια χωρίς δασµολογικές επιβαρύνσεις, τις
εξαγωγές όλων των ΛΑΧ στην ΕΕ (εκτός των όπλων). Παροµοίως, η
αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήµατος γενικευµένων προτιµήσεων (2002 – 2004) επέτεινε τις δασµολογικές µειώσεις προς
όφελος των ΛΑΧ και θέσπισε µία πραγµατική ρήτρα πρωτοβουλίας
(η οποία περιλαµβάνει και κυρωτικές διατάξεις) σχετικά µε την
τήρηση των θεµελιωδών κανόνων για την εργασία και το περιβάλλον.

2.11.
Η ΕΕ χρησιµοποιεί όλες τις ευκαιρίες των πολυµερών
συναντήσεων για να προωθήσει µία συνεχή αναπτυξιακή πορεία
για τις ΛΑΧ. Η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για την Χρηµατοδότηση της
Ανάπτυξης που διεξήχθη στο Μοντερρέυ (Μεξικό) στις 1822 Μαρτίου 2002 αποτέλεσε ένα επιπλέον βήµα, ενώ η ΕΕ και οι
Ηνωµένες Πολιτείες δεσµεύτηκαν ότι θα προσθέσουν για την
ανάπτυξη από το 2004 επιπλέον 30 δις. USD ποσό που αποτελεί
την µεγαλύτερη αύξηση για βοήθεια µέχρι στιγµής. Η δέσµευση
αυτή αποτέλεσε και τη µεγάλη πρόκληση — πρόσκληση για την
Παγκόσµια Σύνοδο Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη που
πραγµατοποιήθηκε στο Γιοχάνεσµπουργκ τον Αύγουστο 2002
όπου όµως δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει µία σαφής δέσµευση
των ανεπτυγµένων χωρών για τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων που
θα αποσκοπούν στη µείωση του χάσµατος Βορρά — Νότου, αλλά
και για τη θέσπιση κανόνων που θα συµβάλουν στην αειφόρο
ανάπτυξη.

2.12.
Η παγκόσµια αειφόρος ανάπτυξη προϋποθέτει αρχικά
άµβλυνση ή ακόµη και εξάλειψη του προβλήµατος των χρεών των
χωρών του Τρίτου Κόσµου (7), µείωση της ανεργίας και εφαρµογή
των διεθνών προδιαγραφών εργασίας ως αντικειµενικού στόχου µε
ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα του οικοσυστήµατος του πλανήτη και
της προστασίας της δηµοσίας υγείας.

(4 ) WTO — Annual Report 2002, § 17.
(5 ) UNCTAD, 2002 — The least-developed Countries Report 2002:
Escaping the Poverty Trap, Part II, Chapter 3. Trade Part II,
Chapter 3-4, UNCTAD, Geneva.
(6 ) Trade Policy Review of the European Union 2002 — σ. 20 επ.
Rigged Rules and double Standards-trade globalisation and the
fight against poverty — (Comments from the Commission —
17.4.2002).
(7 ) A Genuine Development Agenda for the Doha round of WTO
negotiations, Joint Statement, 28.1.2002, From: Save the children,
(Oafod, Oxfam, Actionaid, Worldvision, Christian Aid, Fairtrade,
Traidcraft § 14).
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2.13.
Για όλα τα παραπάνω είναι πλέον αναγκαίο οι ανεπτυγµένες χώρες οι οποίες έχουν την κύρια ευθύνη: α) να ανοίξουν τις
αγορές τους στα προϊόντα των ΛΑΧ, β) να µεταφέρουν ουσιαστικά
πόρους και τεχνογνωσία προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, γ) να
βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση και στην αντιπροσωπευτικότερη
λειτουργία της διοικητικής δοµής των ∆ιεθνών Οργανισµών, ενώ
οι αναπτυσσόµενες πρέπει: α) να υιοθετήσουν τις αρχές της
διαφάνειας, β) την αποτελεσµατική διακυβέρνηση, γ) τις βασικές
αρχές της δηµοκρατίας, δ) την πάταξη της εσωτερικής διαφθοράς,
ε) τις πλήρως λειτουργικές αγορές, στ) την ενσωµάτωση των
διεθνών κανόνων για την εργασία και ζ) την καθιέρωση εφικτών
µακροοικονοµικών στόχων. Η απελευθέρωση του εµπορίου µπορεί
να φέρει στις ΛΑΧ ( 1) οικονοµική πρόοδο υπό την προϋπόθεση
όµως ότι οι µεν ισχυρές οικονοµικά χώρες θα λάβουν ουσιαστικά
µέτρα που θα ξεπερνούν την πενιχρή οικονοµική βοήθεια που
παρέχεται ήδη µε την παραδοσιακή της έννοια και θα επενδύσουν
στις αναγκαίες δοµικές και διαρθρωτικές αλλαγές, κυρίως στα
θέµατα των βασικών υποδοµών, οι δε αναπτυσσόµενες θα
αναπτύξουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε ανταγωνιστικό
περιβάλλον µέσα από προγράµµατα που στηρίζουν την επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη των µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων και θα
εξασφαλίσουν κανόνες διαφάνειας για τη χρήση της παγκόσµιας
οικονοµικής βοήθειας ώστε να µειωθούν τα φαινόµενα διαφθοράς.

2.14.
Ο ΠΟΕ ως διεθνής οργανισµός διαθέτει πολλά σηµαντικά
πλεονεκτήµατα για να παρεµβαίνει όπως:

—

Προάγει την απελευθέρωση του εµπορίου και εκφράζει τη
βούληση για διεθνή ρύθµιση των παγκόσµιων εµπορικών
πράξεων στις σηµερινές συνθήκες της παγκοσµιοποίησης.

—

Είναι συγκροτηµένος θεσµικά ως διακυβερνητικός — πολυεθνικός οργανισµός.

—

Ο τρόπος λήψης αποφάσεων που έχει υιοθετήσει, ο οποίος
καθορίζεται από τη συναίνεση (2) των µελών ενώ εν απουσία
της η προσφυγή στην ψήφο προϋποθέτει την εξασφάλιση
µιας διευρυµένης πλειοψηφίας των µελών, δίνει ένα σοβαρό
δηµοκρατικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων διεθνών οργανισµών
όπως του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας.

( 1) α) COM(2002) 513 τελικό — 18.9.2002 — Communication
From the Commission to the Council and the European
Parliament: Trade and Development: assisting developing
countries to benefit from trade.
β) Council of the European Union: Trade and Development:
Council conclusions, 20 Nov. 2002, No 14514/02.
( 2) Ιδρυτική Συνθήκη Μαρακές — άρθρο ΙΧ παράγραφος 1.
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—

Ο µεγάλος και σηµαντικά διαφοροποιηµένος οικονοµικά και
κοινωνικά αριθµός µελών χωρών (144 χώρες) καλύπτει όλη
την πολυµορφία του πλανήτη.

—

Με τη δοµή αυτή ο ΠΟΕ µπορεί και πρέπει να προωθήσει
πέραν από την προώθηση των εµπορικών διαπραγµατεύσεων
και την επίλυση των εµπορικών διαφορών, α) την ενίσχυση
των υπό ανάπτυξη χωρών, β) τη δίκαιη και ισότιµη κατανοµή
εργασίας παγκοσµίως, γ) τη θέσπιση κανόνων προστασίας
του περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων,
πάντοτε σύµφωνα µε τους κανόνες και τους σκοπούς λειτουργίας του.

2.15.
Τα οφέλη από τη µέχρι σήµερα µείωση του προστατευτισµού στο εµπόριο δεν έγιναν ορατά στο µεγαλύτερο ποσοστό
του πληθυσµού του πλανήτη. Γι' αυτό και οι αντιδράσεις των
φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών απέναντι στους ∆ιεθνείς
Οργανισµούς και κυρίως στον ΠΟΕ, που αποτελεί τον κύριο
εκφραστή της απελευθέρωσης του εµπορίου, συνεχώς αυξάνονται.
Η πρόκληση για όλους και κυρίως για τις κυβερνήσεις των
αναπτυσσοµένων και ΛΑΧ είναι να καταστούν το εµπόριο και οι
διεθνείς επενδύσεις τροχός ανάπτυξης και µείωσης της φτώχειας.

2.16.
Η ΕΟΚΕ ως θεσµικός και κύριος εκπρόσωπος σε επίπεδο
ΕΕ των φορέων της οργανωµένης Κοινωνίας των Πολιτών, συµµετέχει ενεργά στον παγκόσµιο διάλογο και λαµβάνει υπόψη της όλα
τα σύγχρονα µηνύµατα. Για το λόγο αυτό προτείνει για τον
ΠΟΕ την ανάγκη θέσπισης ενός πιο «ανθρώπινου προσώπου». Η
αναγκαιότητα αυτή προέρχεται αφενός από το ότι σήµερα πια σε
µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία οι διεθνείς εµπορικές συµφωνίες
έχουν επιπτώσεις στην εργασία, στην υγεία, στο περιβάλλον και
αφετέρου οι οποιεσδήποτε παρεµβάσεις πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε τη συναίνεση και τη συµβολή των κοινωνικών εταίρων,
ακολουθώντας πρακτικές συµµετοχικών διαδικασιών.

3. Εξελίξεις στον Παγκόσµιο Εµπορικό ∆ιάλογο (Αναπτυξιακό Σχέδιο Ντόχα)

3.1.
Το Αναπτυξιακό Σχέδιο της 4ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης
της Ντόχα (Doha Development Agenda) αποτέλεσε ένα θετικό
βήµα για το µέλλον του παγκόσµιου εµπορίου και δηµιούργησε
ορισµένες ελπίδες για το νέο γύρο διαπραγµατεύσεων που άρχισε
τον Ιανουάριο 2003 και θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του
2005 θέτοντας ως βασικούς στόχους: α) την αειφόρο ανάπτυξη
στο επίκεντρο των εµπορικών διαπραγµατεύσεων (3) β) τη στήριξη

(3 ) Υπολογίζεται ότι η µείωση των δασµών στο εξαγωγικό εµπόριο τόσο
στις βιοµηχανικές όσο και στις υπό ανάπτυξη χώρες εάν επιτευχθούν
οι στόχοι του Αναπτυξιακού Σχεδίου της Ντόχα θα κυµανθούν
παγκόσµια από 250 δις. USD ΗΠΑ έως 620 δις. USD ΗΠΑ ετήσια,
από τα οποία το ένα τρίτο έως το ένα δεύτερο θα επωφεληθούν οι
υπό ανάπτυξη χώρες (IMF and World Bank, market Access for
Developing Country Export — Selected Issues, 27.9.2002, §. 5).
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της ανάπτυξης των αναπτυσσόµενων χωρών και ΛΑΧ και γ) την
αντιµετώπιση της µάστιγας των επιδηµιών στις ΛΑΧ. Η απόφαση
για παροχή αναπτυξιακής βοήθειας για την οικονοµική και
θεσµική πρόοδο των αναπτυσσοµένων χωρών ουσιαστικά αποτελεί
υλοποίηση των ήδη υπαρχόντων συµφωνιών του ΠΟΕ ( 1). Επίσης
αποφασίστηκε να τεθεί σε εφαρµογή η συµφωνία Προστασίας της
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΤRIPS) χωρίς να εµποδίζονται τα κράτη
µέλη να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της
δηµόσιας υγείας (πατέντες φαρµακευτικών προϊόντων).

3.2.
Η ΕΟΚΕ, στη γνωµοδότησή της, τον Οκτώβριο του
2001 (2), για την προετοιµασία της ∆ιάσκεψης της Ντόχα,
εξέφρασε την επιθυµία της να ληφθούν υπόψη, σε µεγαλύτερο
βαθµό από ό,τι έγινε στο Σιάτλ, οι προσδοκίες και τα προβλήµατα
των αναπτυσσόµενων χωρών. Η ΕΟΚΕ επισήµανε ότι ο διάλογος
για τα κοινωνικά ζητήµατα και το περιβάλλον συναντά σηµαντικά
εµπόδια εξαιτίας της επικέντρωσης του ενδιαφέροντος των
αναπτυσσόµενων χωρών σε άλλα ζητήµατα, όπως η εφαρµογή, η
ανάπτυξη και η πρόσβαση στις αγορές.

3.3.
Στην Ανακοίνωση µετά τη συνάντηση που είχε ο Επίτροπος
P. Lamy στις 14 ∆εκεµβρίου 2001 µε τους αντιπροσώπους της
Κοινωνίας των Πολιτών επισηµάνθηκε ότι — εξαιρουµένου του
προβλήµατος των κοινωνικών θεµάτων που σχετίζονται µε την
εργασία — οι κύριοι στόχοι που είχε η Επιτροπή για την Doha
επιτεύχθηκαν και τόνισε µεταξύ άλλων ότι στα πλαίσια του
Αναπτυξιακού Σχεδίου της Doha (Doha Development Agenda )
ελήφθη µια σηµαντική απόφαση δέσµευσης παροχής τεχνικής
βοήθειας (Technical assistance) και ανάπτυξης παραγωγικής
ικανότητας (capacity building) των αναπτυσσόµενων χωρών. Η
υλοποίηση αυτή θα γίνει σε πλήρη συνεργασία µε όλους τους
χρηµατοδοτικούς οργανισµούς (donors) όπως η Π.Τ. και η
UNCTAD, καθώς και µέσα από την Κοινοτική Αναπτυξιακή
Πολιτική και τα Αναπτυξιακά Προγράµµατα (3).

3.4.
Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την προσπάθεια της Επιτροπής να πείσει
το Γενικό Συµβούλιο του ΠΟΕ να δηµιουργήσουν ένα παγκόσµιο
ταµείο (Global Trust Fund), το οποίο να διαχειρίζεται την
τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόµενες χώρες, µε σκοπό αυτές να
συµµετέχουν πλήρως στις διαπραγµατεύσεις.

3.5.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει τον έντονο προβληµατισµό της για τις
καθυστερήσεις που εµφανίζονται στην προώθηση των θεµάτων που
περιλαµβάνονται στο Αναπτυξιακό Σχέδιο της Ντόχα και καλεί
ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες να προχωρήσουν άµεσα
στην ολοκλήρωση των αναγκαίων διαπραγµατεύσεων.

( 1) Overview of Developments in the International Trading
Environment — § 97 — WT/TPR/OV/8 — 15.11.2002.
( 2) ΕΕ C 36 της 8.2.2002.
( 3) Communication — April 2000/Council Conclusions —
10.11.2002.
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4.1. Κοινωνικά δικαιώµατα στο χώρο της Εργασίας
4.1.1.
Η κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωµάτων στον χώρο
της εργασίας αποτέλεσε για πρώτη φορά θέµα συζήτησης στην
Υπουργική ∆ιάσκεψη της Σιγκαπούρης ( 4) και επιβεβαιώθηκε και
στην Υπουργική ∆ιάσκεψη της Ντόχα (5), παρά τον προβληµατισµό
πολλών αναπτυσσόµενων χωρών.
4.1.2.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαία την επίσπευση του παγκόσµιου
διαλόγου για τα κοινωνικά δικαιώµατα και εκφράζει την απογοήτευσή της για το µειωµένο ενδιαφέρον και τον αρνητικό προβληµατισµό από τις αναπτυσσόµενες χώρες που ανεπτύχθη κατά την
Υπουργική ∆ιάσκεψη της Ντόχα.
4.1.3.
Επισήµανση: Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το καταλληλότερο
πεδίο επίλυσης των κοινωνικών προβληµάτων εργασίας είναι η
∆ΟΕ, όπως ήδη έχει τονίσει στη γνωµοδότηση της µε θέµα «Τα
ανθρώπινα δικαιώµατα στο χώρο εργασίας» (6). Ο ΠΟΕ θα πρέπει
να βοηθήσει προς την κατεύθυνση επίλυσης τέτοιων προβληµάτων
µε την ενθάρρυνση θετικών µέτρων και την ενσωµάτωση στους
κανόνες των διατάξεων αποκλεισµού από τα πλεονεκτήµατα
συµµετοχής, σε µέλη που παραβαίνουν τους διεθνείς κανονισµούς
εργασίας.
4.1.4.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίηση της για την Ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2001 σχετικά µε τα
πρότυπα εργασίας της κοινωνικής διαχείρισης στο πλαίσιο της
παγκοσµιοποίησης.
4.1.5.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σταθερά το έργο της ∆ΟΕ (ILO)
και χαιρετίζει την δηµιουργία της Παγκόσµιας Επιτροπής µε θέµα
«Η κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης» καλεί δε τον ΠΟΕ
να συνεργασθεί µε την Επιτροπή αυτή συµµετέχοντας ουσιαστικά.
Η Παγκόσµια Επιτροπή µπορεί να βοηθήσει τη διεθνή κοινότητα
στην κατανόηση των σύνθετων προβληµάτων της παγκοσµιοποίησης στα θέµατα εργασίας και κοινωνικής ανάπτυξης.
4.1.6.
Επίσης η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι είναι έτοιµη να ξεκινήσει µια
θεσµοθετηµένη συνεργασία µε τον ΠΟΕ, την ∆ΟΕ και τις Εθνικές
ΟΚΕ για τα υπό εξέλιξη κοινωνικά ζητήµατα.
4.1.7.
Η ΕΟΚΕ τονίζει την ανάγκη, κατά τη διάρκεια των νέων
εµπορικών διαπραγµατεύσεων, να περιληφθούν οι θεµελιώδεις
κανόνες για την εργασία και να ενισχυθούν οι κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Επιπρόσθετα, τονίζει την
ανάγκη να ληφθούν αποτρεπτικά µέτρα στις αναπτυσσόµενες
χώρες για την παιδική εργασία.

(4 ) Υπουργική ∆ιακήρυξη Σιγκαπούρης.
(5 ) Υπουργική ∆ιακήρυξη Ντόχα αρθ. 8 – WT/MIN(01)/DEC/120.12.2001.
(6 ) EE C 260 της 17.9.2001, σ. 14.
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4.1.8.
Η ΕΟΚΕ θα επιδιώξει την καθιέρωση µιας σταθερής
διαδικασίας διαβούλευσης µεταξύ αυτής και της Παγκόσµιας
Επιτροπής της ∆ΟΕ µε θέµα «Η κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης», και καλεί τον ΠΟΕ να καλέσει τη ∆ΟΕ ως παρατηρητή
όχι µόνο στις υπουργικές διασκέψεις αλλά και στα λοιπά όργανά
του ( 1).

4.2.

Η ΕΟΚΕ:

—

θεωρεί ότι το δικαίωµα στην υγεία είναι το υπέρτατο
ανθρώπινο αγαθό και δικαίωµα,

—

επισηµαίνει ότι οι χώρες που δεν παράγουν φάρµακα έχουν
σηµαντικότατα µειονεκτήµατα έναντι εκείνων που παράγουν,

—

εκφράζει την ικανοποίησή της για την ειδική δήλωση της
Υπουργικής ∆ιακήρυξης της Ντόχα ( 4) για το δικαίωµα των
Κρατών να προστατεύουν τη ∆ηµόσια Υγεία τους,

—

εκφράζει την ικανοποίησή της για τις αποφάσεις του Συµβουλίου TRIP’s (27.6.2002) µε την οποία δίνεται παράταση της
προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων µέχρι το 2016 για τις
ΛΑΧ,

—

θεωρεί ότι είναι αναγκαία µία ευέλικτη παγκόσµια συµφωνία
η οποία αφενός θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ∆ηµόσιας
Υγείας των ΛΑΧ από τις µεταδιδόµενες επιδηµίες και αφετέρου θα κατοχυρώνει τα πνευµατικά δικαιώµατα ώστε να µην
διακοπεί η αναγκαία έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη,

—

τονίζει τον ιδιαίτερο ρόλο που καλείται να παίξει ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ως ο καθ' ύλην αρµόδιος
για την παρακολούθηση και αντιµετώπιση ασθενειών οι
οποίες εξελίσσονται σε επιδηµίες και απειλούν µεγάλους
πληθυσµούς,

—

θεωρεί άµεσα συνδεδεµένο το θέµα της ∆ηµόσιας Υγείας µε
τη µείωση της φτώχειας που αποτελεί ένα εξίσου κορυφαίο
πρόβληµα του πλανήτη,

—

συµφωνεί µε το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 12ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά µε τα φάρµακα
κοινόχρηστης ονοµασίας (p5-TA-PROV (2003) 0052/
12.2.2003),

—

θεωρεί ότι οι νέες ιατρικές ανακαλύψεις θα πρέπει να είναι
εύκολα προσβάσιµες στις ΛΑΧ.

Εµπόριο και Περιβάλλον

4.2.1.
Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει τις διεθνείς προσπάθειες για την
προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις παραµέτρους του και
εκφράζει την έντονη επιθυµία της για επιτάχυνση και εµβάθυνση
των διαπραγµατεύσεων και προγραµµάτων και άρση των επιφυλάξεων ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσµα.
4.2.2.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την ευθυγράµµιση της ανάπτυξης
του διεθνούς εµπορίου µε το στόχο επίτευξης της αειφόρου
ανάπτυξης καθώς µία από τις τρεις συνιστώσες της αειφόρου
ανάπτυξης είναι και η αποδοτική οικονοµική ανάπτυξη. Οι µεγάλες
οικολογικές προκλήσεις και οι σηµαντικές αλλαγές του περιβάλλοντος σε παγκόσµιο επίπεδο επιβάλλουν την επικέντρωση της
προσοχής των ∆ιεθνών Οργανισµών στην επιτυχία του στόχου
αυτού. Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτικότερη µετά την σχετική
πρόοδο που συντελέσθηκε κατά τη ∆ιάσκεψη του Γιοχάνεσµπουργκ στα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος.
4.2.3.
Επισήµανση: Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει το γεγονός ότι στη
∆ιακήρυξη της Ντόχα ( 2) υπήρξε συµφωνία µεταξύ των µελών
του ΠΟΕ να συζητήσουν τα ζητήµατα του περιβάλλοντος που
επηρεάζονται από το εµπόριο. Η συζήτηση που επακολούθησε
έδωσε τη δυνατότητα να εξαχθούν ορισµένα πρώτα συµπεράσµατα
τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν µελλοντικά, παρά τον προβληµατισµό που εκφράζεται από διάφορες πλευρές.

4.3.

4.3.2.
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Πνευµατικά δικαιώµατα και ∆ηµόσια Υγεία

4.3.1.
Οι µεγάλες επιδηµίες (HIV/AIDS, Μαλάρια, ελονοσία)
οι οποίες συνεχίζουν να πλήττουν κυρίως τους λαούς των ΛΑΧ
και ιδίως τις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής αποτελούν ένα
µεγάλο στίγµα του σύγχρονου πολιτισµού και διαχωρίζουν την
ανθρωπότητα σε αυτήν που έχει δυνατότητα πρόσβασης στις
βασικές θεραπευτικές αγωγές και σε αυτήν που λόγω οικονοµικών
δεδοµένων δεν έχει (3).

( 1) Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την Ανακοίνωση
της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
που αφορά την προσέγγιση της ΕΕ για τον επονοµαζόµενο Γύρο της
Χιλιετίας του ΠΟΕ Α5 — 0062/1999, ΕΕ C 198 της 7.7.2000.
( 2) Υπουργική ∆ιακήρυξη Ντόχα αρθ. 31-33 — WT/MIN(01)/DEC/120.11.2001.
( 3) Περισσότερο από 15 εκ. άνθρωποι πεθαίνουν από µεταδοτικές
ασθένειες και 40 εκ. έχουν ΗΙV/AIDS, εκ των οποίων οι περισσότεροι
δεν µπορούν να προµηθευτούν τα αναγκαία φάρµακα τα οποία
µπορούν να σώσουν τη ζωή τους ή να την επιµηκύνουν — Oxfam
News.

4.3.3.
Η ΕΟΚΕ στηρίζει τις σοβαρές προσπάθειες της Επιτροπής
για την επίτευξη συµφωνίας το ταχύτερο δυνατόν µεταξύ των
µελών του ΠΟΕ για τον καθορισµό: α) του καταλόγου των κρατών
που έχουν το δικαίωµα να παρακάµπτουν τις συµφωνίες του
ΠΟΕ (5) για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων για

(4 ) ∆ιακήρυξη για τη Συµφωνία Προστασίας Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων
και τη ∆ηµόσια Υγεία — WT/MIN(01)DEC/2-20.11.2001.
(5 ) WTO TRIP’s Agreement — Art 31.
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λόγους δηµόσιας υγείας, β) συµπληρωµατικής διατύπωσης του
άρθρου 31 (f) της Συνθήκης TRIP’s του ΠΟΕ µε την οποία
υπεισέρχεται ρήτρα εξαίρεσης για τα φαρµακευτικά προϊόντα και
γ) για τον εννοιολογικό προσδιορισµό του όρου «φαρµακευτικά
προϊόντα» (1).
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4.4.2.
Επισήµανση: Η ΕΟΚΕ αποδέχεται τη θέση του
Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) ότι η
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων διαχείρισης
των υδάτων σε συνδυασµό µε τη βελτίωση της αποδοτικότητας
των καλλιεργειών (more crops per drop) και την ανάπτυξη νέων
πηγών νερού αποτελούν τη λύση για την ικανοποίηση της συνεχώς
αυξανόµενης ζήτησης τροφίµων ( 3).

4.3.4.
Η ΕΟΚΕ καλεί όλα τα µέλη του ΠΟΕ και ιδιαίτερα τις
ΗΠΑ, να ξεπεράσουν άµεσα τα εµπόδια στις διαπραγµατεύσεις για
την τροποποίηση του άρθρου 31 (f) της Συνθήκης TRIP’s του
ΠΟΕ και να καταλήξουν σε µία παγκόσµια συµφωνία.
5. Ανάγκη εκσυγχρονισµού των λειτουργιών του ΠΟΕ
4.3.5.
Η ΕΟΚΕ σχετικά µε το µείζον θέµα, της προστασίας της
δηµόσιας υγείας και των πνευµατικών δικαιωµάτων, προτείνει:
α) η έλλειψη προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων στις πατέντες
φαρµάκων να επεκτείνεται εκτός του ΑΙDS/HIV, της µαλάριας και
της ελονοσίας και σε άλλες µεγάλες επιδηµίες, όπως έχει προτείνει
η Επιτροπή, β) να διευρυνθεί ο κατάλογος των ΛΑΧ από 49 που
είναι σήµερα στις 72, πλην της Κίνας, η οποία έχει τη δυνατότητα
παραγωγής πρωτογενών φαρµακευτικών ουσιών, γ) να µην
υφίστανται κυβερνητικές — πολιτικές παρεµβάσεις στις εξαγωγές
φαρµάκων όταν τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια υγεία µεγάλων
ποσοστών πληθυσµού, δ) να λαµβάνονται αυστηρά µέτρα από τις
ΛΑΧ για την παράνοµη επιστροφή φαρµάκων τα οποία έχουν
πωληθεί στις διεθνείς αγορές για την αντιµετώπιση των επιδηµιών
σε τιµές χωρίς το κόστος των πνευµατικών δικαιωµάτων, και ε) να
υπάρχει ευελιξία στο όλο σύστηµα και στις ερµηνείες των
Συνθηκών ώστε να αντιµετωπίζονται µε αποτελεσµατικότητα οι
κίνδυνοι των επιδηµιών.

4.4.

Ισορροπία παγκόσµιων αναγκών σε τρόφιµα

4.4.1.
Επισήµανση: Η ΕΟΚΕ τονίζει την ανάγκη να εξευρεθεί
ισορροπία µεταξύ της συνεχιζόµενης αύξησης των παγκόσµιων
αναγκών σε τρόφιµα και της µεγάλης άνισης κατανοµής αυτών
στον πλανήτη (2), και την ανάγκη ευρύτερης διεθνούς συναίνεσης
για τα σηµαντικά θέµατα της γεωργίας.

( 1) α) DG Trade: Contribution to the WTO: Communication from
the European Committees and their Member States to the
TRIP’s Council Relating to Paragraph 6 of the Doha
Declaration on the TRIPS Agreement and public Health,
18.6.2002.
β) WTO TRIP’s Council — 16.12.2002 — Draft compromise
decision (Perex Motta text).
γ) Επιστολή επιτρόπου P. Lamy προς τους υπουργούς των κρατών
µελών ΠΟΕ — 7.1.2003 — 5/6.
δ) WTO TRIP’s Council — 4.3.2002 (IP/C/W/339).
ε) WTO Committee on Trade and Development: The WTO
Work Programme on Special and Differential Treatment —
Communication from the European Committees — TN/CTD/
W/26 — 11.12.2002.
στ) WTO Committee on Trade and Development: Monitoring
Mechanism for Special and Differential (S&D) Treatment
Provisions — Joint Communication for the African Group in
the WTO — TN/CTD/W/23-11.12.2002.
( 2) Υπουργική ∆ιακήρυξη Ντόχα αρθ. 13 — WT/MIN(01)/DEC/120.11.2001.

5.1. Θέσεις ΠΟΕ για τη λειτουργία του

5.1.1.
Ο ΠΟΕ εξελίχτηκε από ένα φόρουµ τεχνικών εµπορικών
διαπραγµατεύσεων σε έναν ∆ιακυβερνητικό Οργανισµό ο οποίος
µέσω των Υπουργών Εµπορίου των Κρατών – Μελών ασκεί
παγκόσµια εµπορική πολιτική. Οι εκάστοτε εµπορικές συµφωνίες
αφενός επιβλέπονται για την εφαρµογή τους µέσω του Μηχανισµού
Ελέγχου Εµπορικών Πολιτικών (TPRM) αφετέρου δε επιβάλλονται
µέσω ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού επίλυσης διαφορών που
διαθέτει ο ΠΟΕ και, αν είναι αναγκαίο, µέσω της επιβολής
εµπορικών κυρώσεων. Είναι λοιπόν απόλυτα προφανής η αναγκαιότητα λειτουργίας του ΠΟΕ σε παγκόσµιο επίπεδο υπό καθεστώς
πλήρους διαφάνειας.
5.1.2.
Ο ΠΟΕ σήµερα υποστηρίζει (4): α) πως έγινε αρκετή
πρόοδος στο τοµέα της διαφάνειας µετά την GATT, β) ότι διαθέτει
ένα καλά οργανωµένο web site µέσω του οποίου το δηµόσιο κοινό
έχει πρόσβαση στα αρχεία και στις αποφάσεις του, γ) ότι
έχει αναπτύξει µέσω των Συµποσίων έναν σοβαρό διάλογο µε
κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, επιµελητήρια, εργατικές
ενώσεις, και την οργανωµένη Κοινωνία των Πολιτών και δ) ότι
θεσµοθέτησε εκπαιδευτικά προγράµµατα µικρής ή µεγάλης διάρκειας ( 5)και τις «Εβδοµάδες της Γενεύης» στις οποίες καλούνται
ανά εξάµηνο οι πτωχότερες εκ των ΛΑΧ να ενηµερωθούν για
τις διεθνείς εµπορικές εξελίξεις και τις διαπραγµατεύσεις του
αναπτυξιακού σχεδίου της Ντόχα µε κάλυψη όλων των αναγκαίων
εξόδων από τον προϋπολογισµό του ΠΟΕ. Επίσης σκοπός του
προγράµµατος αυτού είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων εµπορικών
διαπραγµατεύσεων στους εκπροσώπους των ΛΑΧ και ε) ότι ο ΠΟΕ
συνεργάζεται στενά µε άλλους πολυεθνικούς Οργανισµούς για να
προωθήσει πρόσθετη τεχνική βοήθεια προς τις ΛΑΧ όπως το
Υποστηρικτικό Πλαίσιο (Integrated Framework — IF), το οποίο
είναι µία κοινή προσπάθεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
του ∆ιεθνούς Κέντρου Εµπορίου, της UNCTAD, του UNDP, της
∆ιεθνούς Τράπεζας και του Κοινού Υποστηρικτικού Προγράµµατος Βοήθειας (Joint Integrated Technical Assistance Programme
— JITAP) το οποίο δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει τις φτωχότερες

(3 ) 26th FAO Regional Conference for the Near East, 9-13.3.2002.
(4 ) Annual Report 2002.
(5 ) α) WT/COMTD/W/89/Rev. 1, 14.1.2002.
β) WTO Training Institute, WTO Trade Policy Courses: A
proposal for Expansion.
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από τις ΛΑΧ να ενταχθούν στις παγκόσµιες εµπορικές διαπραγµατεύσεις. Παρόλα αυτά όµως η διοίκησή του αναγνωρίζει ότι
υπάρχει ανάγκη µεγαλύτερης διεύρυνσης της δηµοκρατικής του
λειτουργίας και ανάγκη υποστήριξης των αναπτυσσοµένων χωρών
για πλήρη συµµετοχή στις διεργασίες του και στον τρόπο λήψης
αποφάσεων.

5.2.

Θέσεις Επιτροπής για τη λειτουργία του ΠΟΕ

5.2.1.
Η Επιτροπή δια του Επιτρόπου P. LAMY έχει συστήσει
ειδικές οµάδες µελέτης µε τους κοινωνικό-επαγγελµατικούς
κύκλους και τις ΜΚΟ και έχει διατυπώσει, πριν από την Υπουργική
∆ιάσκεψη της Ντόχα, συγκεκριµένες προτάσεις για την αναµόρφωση των διαδικασιών και λειτουργιών του ΠΟΕ, ενώ επισηµαίνει
συνεχώς την ανάγκη παροχής µεγαλύτερης τεχνικής βοήθειας
στις αναπτυσσόµενες χώρες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων
συµµετοχής τους στις διαδικασίες. Η Επιτροπή θέτει ως κύρια
προβλήµατα που χρήζουν άµεσης λύσης το θέµα της διαφάνειας,
της πληρέστερης πληροφόρησης και ενηµέρωσης και της ουσιαστικής συµµετοχής των αναπτυσσοµένων χωρών, εφόσον ο αριθµός
τους στο σύνολο των 144 µελών φθάνει τις 100. Με την έναρξη
του νέου γύρου διαπραγµατεύσεων η Επιτροπή πρότεινε µεταξύ
άλλων στον τοµέα των ανεπίσηµων λειτουργιών και µηχανισµών
του ΠΟΕ για το µέλλον τα εξής:
α)

Τη διεξαγωγή ετήσιας ανοιχτής συνάντησης µε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των µελών του ΠΟΕ (parliamentarians
of WTO members) και το κοινό η οποία θα βοηθούσε στην
υπογράµµιση των θεµάτων πολιτικής που επηρεάζουν το
εµπορικό σύστηµα τους.

β)

Ανάπτυξη διαδικασιών καλύτερης διαβούλευσης για τη
δηµιουργία συναίνεσης σε θέµατα όπως η διαφάνεια και η
συµµετοχικότητα, εξασφαλίζοντας βέβαια και την αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών του οργανισµού.

γ)

∆ηµιουργία µιας συµβουλευτικής οµάδας µε περιορισµένα
µέλη η οποία δεν θα έχει δικαίωµα λήψης αποφάσεων παρά
θα µπορεί να συµβουλεύει τον Γενικό ∆ιευθυντή όπου
είναι απαραίτητο για τρέχουσες συστάσεις προς το Γενικό
Συµβούλιο.

Η ΕΟΚΕ κατ' αρχήν συµφωνεί µε τις απόψεις της Επιτροπής, αλλά
στην πρόταση για τη δηµιουργία συµβουλευτικής οµάδας θεωρεί
ότι θα πρέπει πρώτα να θεσπιστούν τα αναγκαία κριτήρια επιλογής
προσώπων ώστε να υπάρχει, η κατά το δυνατόν, πιο αδιάβλητη και
αποτελεσµατική επιλογή τους µε τη µεγαλύτερη δυνατή ευελιξία
και στη συνέχεια να γίνει η θεσµοθέτηση του οργάνου µε σαφείς
και διακριτές αρµοδιότητες.

5.3.

Θέσεις ΕΟΚΕ για τη λειτουργία του ΠΟΕ

5.3.1.
Η ΕΟΚΕ έχει συνεισφέρει σηµαντική βοήθεια στις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δηµιουργία ενός διαρθρωµένου
διαλόγου µε την ΚτΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσµιο
επίπεδο µε την προώθηση του διαλόγου µε τους φορείς της ΚτΠ
όπως πχ. στις χώρες της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας, τις Χώρες
ΑΚΕ, τη Λατινική Αµερική, την Κίνα, και την Ινδία, κ.λπ.
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Η ΕΟΚΕ στηρίζει θερµά τις απόψεις της Επιτροπής και τη συγχαίρει
για τις σηµαντικές προσπάθειές της να αποκτήσει ο ΠΟΕ ένα
ανθρώπινο πρόσωπο και για να δηµιουργηθεί ένας διαρθωµένος
και ουσιαστικός διάλογος µε την ΚτΠ.
5.3.2.
Η ΕΟΚΕ έχοντας εκφράσει επανειληµµένα τις απόψεις
της για τη διαφάνεια και την ενεργότερη συµµετοχή των φορέων
της Κοινωνίας των Πολιτών, παρά τις έντονες αντιρρήσεις πολλών
ΛΑΧ οι οποίες έχουν ισχυρό «έλλειµµα δηµοκρατίας», στις
διαδικασίες του ΠΟΕ (1) (2), θεωρεί ώριµη πλέον τη διαδικασία
αναµόρφωσης των λειτουργιών του ώστε να καταστεί περισσότερο
διαφανής και δηµοκρατικός διατηρώντας τον διακυβερνητικό του
χαρακτήρα.
5.3.3.
Ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που θέτουν οι
κοινωνικοεπαγγελµατικοί φορείς και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι ο βαθµός εξωτερικής και εσωτερικής διαφάνειας των
διαδικασιών και λειτουργιών του ΠΟΕ. Μεγαλύτερη πρόοδος στο
θέµα της διαφάνειας θα µπορούσε να εξασφαλίσει και περισσότερη
αποτελεσµατικότητα για όλα τα µέλη του ΠΟΕ ιδίως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Στο θέµα αυτό η ΕΟΚΕ αποδέχεται τα εξής:

5.3.3.1. Πρόσβαση στα έγγραφα και τα αρχεία του ΠΟΕ
5.3.3.1.1.
Μία από τις σοβαρότερες επικρίσεις που δέχεται ο
ΠΟΕ, ως προς τη διαφάνεια λειτουργίας του, αφορά στην ελεύθερη
πρόσβαση και στον τρόπο διακίνησης και κυκλοφορίας των
εγγράφων του. Με µια σηµαντική απόφαση που έλαβε το Γενικό
Συµβούλιο ( 3) πρόσφατα, όλα τα έγγραφα του ΠΟΕ θα είναι
διαθέσιµα, χωρίς περιορισµούς ή διαβαθµίσεις στην κυκλοφορία
τους, εκτός ορισµένων περιπτώσεων όπου ένα κράτος µπορεί να
ζητήσει περιορισµούς στην κυκλοφορία ενός εγγράφου µέχρι
µέγιστης προθεσµίας 90 ηµερών.
5.3.3.1.2.
Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την απόφαση αυτή και ζητεί από
το Γενικό Συµβούλιο να επανεξετάζει συνεχώς τη διεύρυνση της
διαφάνειας στις γραφειοκρατικές λειτουργίες.

5.3.3.2. Συµβουλευτική υποστήριξη του ΠΟΕ από την Κοινωνία
των Πολιτών (Consultation of Civil Society) — Ο
ρόλος των ΜΚΟ
5.3.3.2.1.
Η εξωτερική διαφάνεια στα θέµατα του ΠΟΕ (4)
µπορεί να επιτευχθεί πρωτίστως σε εθνικό επίπεδο. Ο διάλογος

(1 ) ΕΕ C 368 της 20.12.1999.
(2 ) ΕΕ C 36 της 8.2.2002.
(3 ) WTO — Procedures for the circulation and derestriction of WTO
documents (14 May 2002) — WT/L/452 — 16.5.2002.
(4 ) G. Marceau and P. Pedersen, Is the WTO open and Transparent?
A discussion of the Relationship of the WTO with NonGovernmental Organisations and Civil Society’s Claim for more
Transparency and Public Participation, J.W.T, Vol. 33 No 1, pp 549 (1999).
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των εθνικών κυβερνήσεων µε τους αντιπροσώπους της Κοινωνίας
των Πολιτών για τα θέµατα του ΠΟΕ θα βοηθήσει όχι µόνο στην
εξεύρεση συναίνεσης αλλά θα αυξήσει ταυτόχρονα την ενηµέρωση
και τη γνώση και των λοιπών κύκλων που τους αφορούν οι
αποφάσεις του ΠΟΕ όπως είναι οι επιχειρήσεις, οι εργαζόµενοι, οι
καταναλωτές, τα χρηµατιστήρια, οι εισαγωγείς και οι προµηθευτές.
Αυτή η ενηµέρωση θα προωθήσει ακόµη περισσότερο την
παγκοσµιοποίηση και την απελευθέρωση του εµπορίου. Παράλληλα οι κυβερνήσεις θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν
σηµαντική βοήθεια από την εξειδικευµένη συµβουλευτική υποστήριξη των ενδιαφερόµενων οµάδων ή οργανώσεων όπως είναι π.χ.
οι εθνικοί σύνδεσµοι εµπορίου και βιοµηχάνων. Αναµφίβολα
σηµαντικό πρόβληµα υφίσταται σε ορισµένες από τις ΛΑΧ όπου
υπάρχει «δηµοκρατικό έλλειµµα» και η αντιπροσώπευση της
Κοινωνίας των Πολιτών βρίσκεται σε χαµηλότατο επίπεδο και
ουσιαστικά απουσιάζει η διαβούλευση µεταξύ των κοινωνικών
φορέων και των ΜΚΟ. Σε διεθνές επίπεδο την ίδια διαδικασία
πρέπει να ακολουθήσει ο ΠΟΕ σε συνεργασία µε τους διεθνείς
φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών ακολουθώντας ως παράδειγµα
την επιτυχηµένη συνεργασία της Επιτροπής µε την ΚτΠ σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέµατα ΠΟΕ.

5.3.3.2.2.
Ο ρόλος των ΜΚΟ αποτέλεσε αντικείµενο συχνών
συζητήσεων µεταξύ των κρατών µελών του ΠΟΕ. Ο ΠΟΕ έχει
επανειληµµένα δηλώσει ότι τα συµφέροντα όλων των πολιτών
µίας χώρας εκφράζονται µόνο από την επίσηµη κυβέρνηση.
Αυτός ο περιορισµός όµως δεν αποκλείει τις σχέσεις των µελών
του ΠΟΕ µε τους εκπροσώπους των ΜΚΟ (1). Κατά την πρώτη
Υπουργική ∆ιάσκεψη της Σιγκαπούρης, το 1996, συµµετείχαν
αντιπρόσωποι 108 ΜΚΟ. Στη διάσκεψη της Ντόχα οι
αντιπρόσωποι των ΜΚΟ που δήλωσαν τη συµµετοχή τους
ξεπέρασαν τους 600.

5.3.3.2.3.
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει τον ιδιαίτερο ρόλο που
διαδραµατίζουν οι ΜΚΟ ( 2) στις οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται
οι κοινωνικοί εταίροι δηλαδή οι εργοδότες και εργαζόµενοι,
στην κάλυψη ιδιαίτερα ευαίσθητων κοινωνικών θεµάτων και
αναγνωρίζει ότι τα συµφέροντα των πολιτών στα κράτη πρέπει
να αντιπροσωπεύονται από κάποιους φορείς που δεν εξαρτώνται
από τις κυβερνήσεις των κρατών. Απαραίτητη προϋπόθεση,
όµως, για να είναι αυτή η αντιπροσώπευση γνήσια και
αποτελεσµατική είναι η δηµοκρατική επιλογή των αντιπροσώπων
από σηµαντικά τµήµατα των πολιτών και η διαφάνεια στη
διαχείριση των οικονοµικών.

5.3.3.2.4.
Η ΕΟΚΕ έχοντας προσδιορίσει σε προηγούµενες
γνωµοδοτήσεις της ( 3) τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας για τις
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ΜΚΟ σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτείνει τα εξής κριτήρια που
µπορούν θα ισχύσουν και στις σχέσεις ΜΚΟ και ΠΟΕ:
—

να υφίστανται µόνιµα σε παγκόσµιο επίπεδο, ή σε µεγάλο
µέρος του πλανήτη,

—

να διασφαλίζουν στα µέλη τους άµεση πρόσβαση στην
εµπειρογνωµοσύνη και να προβαίνουν σε ταχείες και εποικοδοµητικές διαβουλεύσεις,

—

να εκπροσωπούν γενικά ενδιαφέροντα που να αντιστοιχούν
στα συµφέροντα της παγκόσµιας κοινωνίας,

—

να απαρτίζονται από οργανώσεις που να αναγνωρίζονται σε
εθνικό επίπεδο ως αντιπροσωπευτικές των οµάδων τους,

—

να διαθέτουν οργανώσεις που εκπροσωπούνται στα περισσότερα κράτη µέλη του ΠΟΕ,

—

να λογοδοτούν στα µέλη τους,

—

να διαθέτουν εντολή εκπροσώπησης και να δρουν σε
παγκόσµιο επίπεδο,

—

να είναι ανεξάρτητες και αυτόνοµες.

5.3.3.2.5.
Τα µοναδικά επίσηµα κανάλια πρόσβασης της
Κοινωνίας των Πολιτών στις αποφάσεις του ΠΟΕ αποτελούν µέχρι
σήµερα µόνον τα Συµπόσια — Συνέδρια που οργανώνονται
παράλληλα µε τις Υπουργικές ∆ιασκέψεις στα οποία εκπροσωπούν
τον ΠΟΕ οι διαπιστευµένοι οικονοµικοί διπλωµάτες των Κρατών
Μελών. Οι εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών θεωρούν ότι
αυτή η συµµετοχή είναι χαµηλού επιπέδου διότι µεταξύ των
Υπουργικών ∆ιασκέψεων µεσολαβεί πάρα πολύ µεγάλο διάστηµα
και επίσης παραµένει µακριά από την καθηµερινή λειτουργία του
ΠΟΕ.
5.3.3.2.6.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υιοθετήσει ο ΠΟΕ συγκεκριµένη
διαδικασία συµβουλευτικής υποστήριξης µε τους κοινωνικούς
εταίρους και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τίθεται στη
διάθεση της Επιτροπής για να ενισχύσει την επίτευξη του στόχου
αυτού. Επίσης προτείνει για τη διασφάλιση, σε ενισχυµένη και
βιώσιµη βάση, του αµφίδροµου διαλόγου την κατάρτιση ενός
συγκεκριµένου κώδικα διαπίστευσης, ώστε να δηµιουργηθεί ένα
αξιόπιστο θεσµικό πλαίσιο.
5.3.3.2.7.
Η ΕΟΚΕ προτείνει την πρόσβαση των φορέων της
ΚτΠ στην καθηµερινή λειτουργία του ΠΟΕ µε τη συµµετοχή τους
στα Γενικά Συµβούλια ως παρατηρητών.
5.3.3.3. Πρόσβαση των Κοινοβουλίων και της Κοινωνίας των
Πολιτών στις διαδικασίες διαβούλευσης αποφάσεων
και στον Μηχανισµό Ελέγχου Εµπορικών Πολιτικών
(TPRM)

( 1) Οι σχέσεις του ΠΟΕ µε τις ΜΚΟ εξειδικεύονται στο άρθρο V:2 της
συµφωνίας του Μαρακές και στις οδηγίες του Γενικού Συµβουλίου,
18 Ιουνίου 1996 (WT/L/162).
( 2) International Centre for Trade and Sustainable Development —
ICTSD — Association Schemes and Other Arrangement for Public
Participation in International Fora.
( 3) EE C 125 της 27.5.2002.

5.3.3.3.1.
Ο σκοπός του Μηχανισµού Ελέγχου Εµπορικών
Πολιτικών («ΜΕΕΠ») ( 4) ( 5) εκ του καταστατικού του ΠΟΕ είναι να
παρακολουθεί και να συνεισφέρει στη βελτίωση της τήρησης από
(4 ) Ιδρυτική Συνθήκη ΠΟΕ άρθρο ΙΙΙ παράγραφος 4.
(5 ) Ιδρυτική Συνθήκη ΠΟΕ άρθρο ΙΙΙ παράρτηµα 3.
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όλα τα µέλη των κανόνων, των ρυθµίσεων και των ανειληµµένων
υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται στις εµπορικές πολυµερείς
συµφωνίες και να εξετάζει σε τακτικά χρονικά διαστήµατα τις
επιπτώσεις των εµπορικών πολιτικών και πρακτικών τόσο στις
οικονοµίες των µελών όσο και στο πολυµερές εµπορικό σύστηµα.
Στην πράξη όµως έχουν παρατηρηθεί αρκετά προβλήµατα ειδικά
στην εξέταση των επιπτώσεων των εµπορικών πολιτικών στα κράτη
µέλη και στην αξιοπιστία των αναφορών των Κρατών όσον αφορά
όχι τόσο στα οικονοµικά όσο στα κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά δεδοµένα.

5.3.3.3.2.
Η ΕΟΚΕ προτείνει την υποχρεωτική συµµετοχή —
διαβούλευση των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων και των
φορέων της ΚτΠ στη διαµόρφωση των αποφάσεων των εµπορικών,
πολιτικών και εθνικών εκθέσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια
του ΜΕΕΠ, πριν από τη δηµοσίευση των επίσηµων κειµένων.
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5.3.3.6. ∆ηµιουργία συγκεκριµένου κώδικα επικοινωνίας µε την
Κοινωνία των Πολιτών
5.3.3.6.1.
Οι περισσότεροι ∆ιεθνείς Οργανισµοί όπως τα
Ηνωµένα Έθνη, η Παγκόσµια Τράπεζα, ο Οργανισµός Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης διαθέτουν, µε κάποιες διαφορές,
µηχανισµούς διαβούλευσης µε τις οργανώσεις της Κοινωνίας των
Πολιτών καθώς και της αµφίδροµης πληροφόρησης. Ο ΠΟΕ
υποστηρίζει ότι διαφέρει από τους άλλους Οργανισµούς γιατί οι
αποφάσεις του δεν είναι απλώς δεσµευτικές, αλλά επιβάλλονται
και µάλιστα µε αντίποινα µερικές φορές, όπως µε εµπορικές
κυρώσεις, επιχείρηµα που καταρρίπτεται εφόσον και άλλοι ∆ιεθνείς
Οργανισµοί έχουν παρόµοιες διαδικασίες όπως δηµιουργία συνθηκών, έλεγχο αυτών και επίλυση διαφορών.
5.3.3.6.2.
Η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει τις διατυπωθείσες σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις (1) βασικές αρχές του κώδικα συµπεριφοράς
που θα µπορούσε επίσης να αφορά τα εξής:
—

µία σαφή δήλωση απόρριψης κάθε µορφής βίας και προώθησης του αµοιβαίου διαλόγου

—

τις δεσµεύσεις των υπογραφουσών κοινωνικο-επαγγελµατικών οργανώσεων και των ΜΚΟ να συµµορφωθούν προς
ορισµένους κανόνες διαφάνειας (αποστολή, µέλη, οργάνωση,
χρηµατοδότηση κ.λπ.)

—

τις δεσµεύσεις της Γραµµατείας του ΠΟΕ όσον αφορά τη
λειτουργική οργάνωση των διαβουλεύσεων αυτών (ενηµέρωση και πρόσβαση στα έγγραφα, διαβουλεύσεις, πληροφόρηση, αξιολογήσεις, φόρουµ για το ιντερνετ κ.λπ.), που θα
µπορούσε συγκεκριµένα να προβλέπει την πραγµατοποίηση
µιας ετήσιας δηµόσιας ακρόασης

—

5.3.3.5.2.
Η ΕΟΚΕ προτείνει µεγαλύτερη συµµετοχή των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων, στις χώρες όπου υφίστανται,
στις εργασίες του ΠΟΕ, αλλά και τη δηµιουργία ανάλογων
οργάνων στις αναπτυσσόµενες χώρες όπου υφίσταται σοβαρό
«δηµοκρατικό έλλειµµα» και έλλειµµα κοινωνικής διαβούλευσης.

µια πρόσκληση προς τους εκπροσώπους της κοινωνίας των
πληροφοριών και τις ΜΚΟ να συµµετέχουν σε ενηµερωτικές
εκστρατείες, σε αναλύσεις καταστάσεων και προκλήσεων,
αναλαµβάνοντας ευθύνες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων
του ΠΟΕ, όπως την υποβολή κάθε χρήσιµης πρότασης στα
όργανα του ΠΟΕ για θέµατα που έχουν σχέση µε τις
δραστηριότητες του ΠΟΕ, την υποστήριξη της υλοποίησης
των δεσµεύσεων και των προγραµµάτων του ΠΟΕ, τη χρήσιµη
συµµετοχή σε οµάδες και τη συµβολή στην εξακρίβωση των
προβληµάτων εφαρµογής και της πορείας υλοποίησης των
σχεδίων

—

µια πρόσκληση στα κράτη µέλη του ΠΟΕ να εφαρµόσουν
παρόµοιες διατάξεις διαβουλεύσεων µε τους εκπροσώπους
της Κοινωνίας των Πολιτών και τις ΜΚΟ σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

5.3.3.5.3.
Η ΕΟΚΕ προτείνει την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ
µέρους της για τον συντονισµό των Οικονοµικών και Κοινωνικών
Συµβουλίων όπου αυτά υφίστανται παγκόσµια (π.χ. Οικονοµικά
και Κοινωνικά Συµβούλια Αφρικής, ΟΚΕ Κίνας κ.λπ.) στα θέµατα
του ΠΟΕ µε την κατάρτιση κοινών γνωµοδοτήσεων οι οποίες θα
παρουσιάζονται στις Υπουργικές ∆ιασκέψεις ως συνεισφορά της
ΚτΠ.

(1 ) Γνωµοδότηση της EOKE: «Προετοιµασία της 4ης ∆ιάσκεψης του
ΠΟΕ: η θέση της ΕΟΚΕ» παρ. 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5,
ΕΕ C 36 της 8.2.2002.

5.3.3.4. ∆ιαδικασία πληροφόρησης της Κοινωνίας των Πολιτών
για την εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων

5.3.3.4.1.
Η πληροφόρηση της Κοινωνίας των Πολιτών για την
εξέλιξη του νέου γύρου διαπραγµατεύσεων µπορεί να επιτευχθεί
µε συγκεκριµένη διαδικασία σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και
φυσικά µέσω της γραµµατείας του ΠΟΕ διοργανώνοντας ειδικά
ανοιχτά σεµινάρια σε τακτά χρονικά διαστήµατα ανά περίπτωση.

5.3.3.5. Ο ρόλος των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων

5.3.3.5.1.
Ο ΠΟΕ οφείλει να δηµιουργήσει µία οµάδα συνοµιλητών η οποία να εκπροσωπεί µεγάλο µέρος της κοινωνίας
των πολιτών. Τα Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια, όπου
υφίστανται, αποτελούν έναν πολύ καλό πιθανό συνοµιλητή για την
ανάπτυξη σταθερής συνεργασίας µε τον ΠΟΕ.
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5.3.3.7. Θέσπιση µιας οιονεί κοινοβουλευτικής εποπτείας
5.3.3.7.1.
Η πρόταση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την δηµιουργία µιας πιθανής κοινοβουλευτικής
εποπτείας των εµπορικών πολιτικών θα βοηθούσε στην αύξηση
διαφάνειας του ΠΟΕ, στην πληρέστερη ενηµέρωση των κρατών
µελών αλλά πολύ περισσότερο στον εκδηµοκρατισµό των λειτουργιών και του τρόπου λήψης αποφάσεων του ΠΟΕ.
5.3.3.7.2.
Η κοινοβουλευτική εποπτεία θα συνδράµει επίσης
στην πληρέστερη κατανόηση των επιπτώσεων των εµπορικών
πολιτικών στην οικονοµία και κοινωνία του κάθε κράτους µέλους
χωριστά.
5.3.3.7.3.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη δηµιουργία κοινοβουλευτικής διάστασης στον ΠΟΕ, παρά τις δυσκολίες που ενέχει η ιδέα
αυτή, γιατί εκτός από τις Υπουργικές ∆ιασκέψεις στις ενδιάµεσες
εργασίες που αναλαµβάνει το Γενικό Συµβούλιο, τα κράτη µέλη
συµµετέχουν µόνο µε δηµόσιους εκπροσώπους τους και όχι µε
αιρετούς αντιπροσώπους και καλεί την ΕΕ και τη γραµµατεία του
ΠΟΕ να εργασθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

5.3.3.8. Πρόσβαση της Κοινωνίας των Πολιτών στο σύστηµα
επίλυσης διαφορών
5.3.3.8.1.
Η Οργανωµένη Κοινωνία των Πολιτών δεν έχει
πρόσβαση στις συναντήσεις των ειδικών οµάδων (panels) που
συστήνει το Σώµα Επίλυσης ∆ιαφορών (DSB) ούτε και στις
διαδικασίες ∆εύτερου Βαθµού Κρίσης (Appellate Body). Τα
όργανα αυτά λειτουργούν κατά βάση σύµφωνα µε τους κανονισµούς του ∆ιεθνούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου και οι φορείς της ΚτΠ
υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος να µην υπάρχει ελεύθερη
πρόσβαση και ενηµέρωση για τις εξελίξεις και τις αποφάσεις των
διαφορών των εµπορικών διαπραγµατεύσεων από την στιγµή
µάλιστα που κοινοποιούνται στα ενδιαφερόµενα µέλη.
5.3.3.8.2.
Στο άρθρο 13 § 1, του «Μνηµονίου Συµφωνίας
σχετικά µε τους Κανόνες και τις ∆ιαδικασίες που διέπουν την
Επίλυση των ∆ιαφορών» αναφέρεται ρητά ότι η ειδική οµάδα έχει
το δικαίωµα να ζητεί πληροφορίες και τεχνικές συµβουλές από
οποιοδήποτε άτοµο ή οργανισµό θεωρεί κατάλληλο και ότι οι
εµπιστευτικές πληροφορίες που κοινοποιούνται σε ειδική οµάδα
(panel) δεν ανακοινώνονται χωρίς τη ρητή έγκριση του προσώπου,
οργανισµού ή της αρχής που τις παρέσχε. Επίσης οι ειδικές οµάδες
µπορούν να ζητούν πληροφορίες από οποιαδήποτε σχετική πηγή
και να συµβουλεύονται εµπειρογνώµονες προκειµένου να έχουν
τις απόψεις τους επί ορισµένων πλευρών του θέµατος. Στην πράξη
όµως η συνεισφορά της Οργανωµένης Κοινωνίας των Πολιτών
ήταν µέχρι τώρα ελάχιστη.
5.3.3.8.3.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την άποψη της συµµετοχής
της ΚτΠ στον µηχανισµό επίλυσης διαφορών ως συµβουλευτικού
φορέα σε θέµατα όπου απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις όπως
σε θέµατα εργασίας, περιβάλλοντος και υγείας για τους εξής
λόγους: α) γιατί τα πρόσωπα που µετέχουν στις ειδικές οµάδες και
στον ∆εύτερο Βαθµό Κρίσης — Εφετείο διαθέτουν συνήθως
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νοµικές γνώσεις ∆ιεθνούς Εµπορικού ∆ικαίου, κ.λπ. και β) γιατί
πολλές φορές οι εκάστοτε εµπορικές συµφωνίες επηρεάζουν
άµεσα ή έµµεσα τις κοινωνικές εξελίξεις όπως την κατάσταση
απασχόλησης µιας χώρας, το περιβάλλον, την υγεία, την οικονοµική ανάπτυξη κ.λπ.
5.3.3.8.4.
Η ΕΟΚΕ ζητεί από τις ΛΑΧ να άρουν τις επιφυλάξεις
τους για τη συµµετοχή των εκπροσώπων της ΚτΠ στο Σύστηµα
Επίλυσης ∆ιαφορών και στηρίζει τις θέσεις της Επιτροπής για το
θέµα αυτό το οποίο θα προσδώσει διαφάνεια και δηµοκρατική
ευαισθησία στον ΠΟΕ.

5.4. Ανάπτυξη της ικανότητας συµµετοχής στις θεσµικές διαδικασίες του ΠΟΕ των αναπτυσσοµένων και ΛΑΧ

5.4.1.
Οι περισσότερες αναπτυσσόµενες και ΛΑΧ έχουν
σηµαντική έως πλήρη έλλειψη ικανότητας να συµµετέχουν στους
µηχανισµούς του ΠΟΕ, να κατανοήσουν τις εµπορικές πολιτικές
και τις επιπτώσεις αυτών και να γνωρίζουν τους κανονισµούς όχι
µόνο σε διεθνές αλλά και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Επίσης συχνά αδυνατούν παρά τις σηµαντικές οικονοµικές
ενισχύσεις της Επιτροπής να έχουν σε συστηµατική βάση εκπροσώπους στις διάφορες επιτροπές και συναντήσεις του ΠΟΕ στις
οποίες κρίνονται σοβαρά θέµατα διαπραγµάτευσης γιατί, αφενός,
δεν έχουν τα κατάλληλα άτοµα µε τα απαραίτητα προσόντα
και, αφετέρου, δεν µπορούν να καλύψουν τα έξοδα µόνιµων
αντιπροσωπειών ή αποστολών. Η λειτουργία του αντιπροσωπευτικού Γραφείου (1) των χωρών Καραϊβικής, Αφρικής και Ειρηνικού
(CAP) το οποίο στηρίζει τις χώρες αυτές στις παγκόσµιες εµπορικές
διαπραγµατεύσεις αποτελεί ήδη ένα θετικό πρώτο βήµα.

5.4.2.
Το Αναπτυξιακό Σχέδιο της Ντόχα περιλαµβάνει ειδική
αναφορά στα προβλήµατα των ΛΑΧ να συµµετάσχουν στις διεθνείς
εµπορικές διαπραγµατεύσεις και καθορίζει ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα ενεργειών για την ενίσχυσή τους ( 2).

5.4.3.
Η ΕΟΚΕ συνιστά να διασφαλιστεί ότι θα διαθέτουν οι
αναπτυσσόµενες χώρες τους οικονοµικούς και ανθρώπινους
πόρους µε τους οποίους θα είναι σε θέση να εφαρµόζουν τις
ρυθµίσεις που έχουν εγκρίνει.

5.4.4.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η αύξηση των κονδυλίων του
ΠΟΕ για παροχή τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης προς τις ΛΑΧ
σε συνεργασία µε τα προγράµµατα των άλλων διεθνών οργανισµών
θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη και συνεχής για να µπορούν να
συµµετέχουν ως ισότιµα µέλη στον ΠΟΕ, ταυτόχρονα όµως πρέπει
να αυξηθεί ο έλεγχος των διαθεσίµων πόρων έτσι ώστε να µην
σπαταλώνται ή να υπόκεινται στον κίνδυνο διαφθοράς.

(1 ) Το Γραφείο αυτό χρηµατοδοτείται από την ΕΕ µε 1,4 εκατ. EUR.
(2 ) Υπουργική Απόφαση Ντόχα — Υποστηρικτικά µέτρα — Τ/ΜΙΝ(01) /
17-20.11.2001.
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Μείωση του χάσµατος µεταξύ της καθολικής συµµετοχής
των µελών και της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών
του ΠΟΕ

5.5.1.
Ο µεγάλος αριθµός των µελών δηµιουργεί σηµαντικά
προβλήµατα στην απαραίτητη συµµετοχικότητα και παρουσία στα
επίσηµα και ανεπίσηµα θεσµικά όργανα. Η ΕΟΚΕ προτείνει
παράλληλα µε τη θεσµοθέτηση των µικρών Υπουργικών ∆ιασκέψεων τη δηµιουργία σωµάτων µε περιορισµένη συµµετοχή ενός
χρηστικού αριθµού µελών επιλέγοντας το κατάλληλο µοντέλο
επιλογής και ψήφισης για τους σκοπούς του ΠΟΕ, χωρίς αυτό να
θίγει τη βασική δηµοκρατική αρχή ένα Μέλος — µία ψήφος.

5.6.

Εδραίωση θεσµοποιηµένης συνεργασίας µε άλλους ∆ιεθνείς οργανισµούς

5.6.1.
Στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη οικονοµική και κοινωνική κατάσταση είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητό ότι το εµπόριο
δεν κινείται αυτόνοµα και ότι οι εµπορικές διαπραγµατεύσεις
επηρεάζονται και επηρεάζουν άλλες αποφάσεις — πολιτικές
που ασκούν διεθνείς οργανισµοί. Στα πλαίσια µιας παγκόσµιας
αποτελεσµατικής συνεργασίας είναι απαραίτητη η συνεργασία του
ΠΟΕ µε τους υπόλοιπους ∆ιεθνείς Οργανισµούς.
5.6.2.
Η συνεργασία του ΠΟΕ µε την UNCTAD για τη
δηµιουργία του ∆ιεθνούς Κέντρου Εµπορίου (ITC), το οποίο
σκοπό έχει να βοηθήσει τις υπό ανάπτυξη και τις υπό µετάβαση
οικονοµίες να συµµετάσχουν στο παγκόσµιο εµπόριο, και η
προώθηση του προγράµµατος JITAR αποτελούν χρήσιµες διεθνείς
πρωτοβουλίες. Επίσης ιδιαίτερα χρήσιµη αποδεικνύεται η συνεργασία του ΠΟΕ µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ( 1), το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, τη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, τη ∆ιεθνή
Τράπεζα και τον ∆ιεθνή Οργανισµό Προστασίας Πνευµατικών
∆ικαιωµάτων ( 2).

5.7.

Τροποποίηση του Συστήµατος επίλυσης διαφορών

5.7.1.
Ο ΠΟΕ αναγνωρίζει ότι, µε βάση την εµπειρία των
τελευταίων έξι ετών λειτουργίας του Μηχανισµού Επίλυσης ∆ιαφορών (Dispute Settlement Understanding), παρά τη σηµαντική
συνεισφορά του στον τρόπο επίλυσης εµπορικών διαφορών µεταξύ
των κρατών µελών, το σύστηµα χρειάζεται να βελτιωθεί σε
ορισµένα θέµατα. Στην Υπουργική διάσκεψη της Ντόχα τα Μέλη
δεσµεύτηκαν να ξεκινήσουν διαπραγµατεύσεις για βελτιώσεις και
εκσυγχρονισµό του µηχανισµού µε καταληκτική ηµεροµηνία τον
Μάιο του 2003.
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διαφάνειας, ταχύτερης απονοµής δικαιοσύνης και κανονισµού του
γνωµοδοτικού δικαστικού σώµατος, η δυνατότητα υποβολής
παρατηρήσεων ως παρεµβαίνοντες (amicus curiae), κ.λπ.

5.7.3.
Η ΕΟΚΕ, παρόλο που στηρίζει αυτές τις προτάσεις, θα
ήθελε να επισηµάνει ότι ένα σύστηµα επίλυσης των διαφορών, για
να είναι δίκαιο και αποτελεσµατικό, είναι αναγκαίο να στηρίζεται
στις ακόλουθες αρχές: πρώτον, ότι κάθε κράτος µέλος είναι
ίσο απέναντι στο νόµο, δεύτερον, στη δυνατότητα άµεσης και
ουσιαστικής πρόσβασης στο σύστηµα επίλυσης των διαφορών και
τρίτον στην υπαγωγή του συστήµατος αυτού στο διεθνές δίκαιο.
Ωστόσο, όπως διαµορφώνεται σήµερα το σύστηµα του ΠΟΕ, είναι
πολύ αµφίβολο αν οι ΛΑΧ µπορούν να κάνουν ουσιαστική χρήση
του συστήµατος αυτού. Πρώτον, γιατί η ερµηνεία και εφαρµογή
των διαφόρων κανόνων και συµφωνιών του ΠΟΕ γίνεται ολοένα
και πιο πολύπλοκη και δύσκολη. Η ΕΟΚΕ κρίνει, εποµένως, ότι
είναι απαραίτητο να ενισχυθούν και να διευρυνθούν ακόµη
περισσότερο οι διαδικασίες παροχής βοήθειας τόσο οικονοµικά
όσο και σε γνώσεις και εκπαίδευση στις χώρες αυτές για την
ανάλυση, κατανόηση και σωστή εφαρµογή όλων των συµφωνιών
του ΠΟΕ. ∆εύτερον, η ουσιαστική συµµετοχή και προάσπιση των
συµφερόντων των χωρών αυτών ενώπιον ενός panel ή του εφετείου
είναι σήµερα αµφίβολη, λόγω της πολυπλοκότητας των κανόνων
και του ταχέως ρυθµού µε τον οποίο διεξάγονται οι διαδικασίες.
Για το λόγο, αυτό η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η έναρξη λειτουργίας το
2001 του Συµβουλευτικού Κέντρου για το δίκαιο του ΠΟΕ
(Advisory Centre for WTO Law) ήρθε να καλύψει ένα µεγάλο
κενό. Ήδη οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο αυτό αρχίζουν να
επιφέρουν ουσιαστικά αποτελέσµατα (βλέπε το αποτέλεσµα στη
διαµάχη µεταξύ του Περού και της ΕΕ για την ονοµασία της
σαρδέλας). Εκτός από τα Κράτη — Μέλη της ΕΕ, που έχουν ήδη
προσφέρει σηµαντική βοήθεια για την ίδρυση του Κέντρου, πρέπει
και τα άλλα µέλη του ΠΟΕ να βοηθήσουν στην περαιτέρω
ανάπτυξη και ενίσχυση του Συµβουλευτικού Κέντρου.

5.7.4.
Το Σύστηµα Επίλυσης ∆ιαφορών του ΠΟΕ, παρά τις
σηµαντικές βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί, δεν είναι επαρκώς
υποστηρικτικό και προσβάσιµο στις αναπτυσσόµενες χώρες οι
οποίες λόγω των εύθραυστων οικονοµιών τους έχουν ιδιαιτερότητες και για το λόγο αυτό δεν επιτυγχάνεται η µεγιστοποίηση των
ωφελειών του µηχανισµού αυτού (3). Οι λόγοι µη πρόσβασης ή µη
χρήσης από τις αναπτυσσόµενες χώρες είναι οι εξής: α) ∆εν
υφίστανται εσωτερικοί µηχανισµοί εξωτερικού εµπορίου οι οποίοι
θα διοχετεύουν την αναγκαία πληροφόρηση στις κυβερνήσεις, ή
θα αναγκάζουν τις παρανοµούσες κυβερνήσεις να συνετισθούν,
β) ∆εν έχουν γίνει κατανοητοί εσωτερικά οι κανόνες, οι συνθήκες
και οι µηχανισµοί του ΠΟΕ, γ) ∆εν υφίσταται η αναγκαία γνώση
και εξειδίκευση στις δηµόσιες διοικήσεις, δ) απουσιάζει συχνά η
πολιτική βούληση, ε) υπάρχει έλλειψη οικονοµικών πόρων για τη
χρήση εξειδικευµένων συµβούλων.

5.7.2.
Η Επιτροπή έχει υποβάλει συγκεκριµένες προτάσεις
αναµόρφωσης του µηχανισµού σε θέµατα όπως η απόδειξη µονίµων
προσώπων που θα συµµετέχουν στα panels, από την κατά
περίπτωση επιλογή τους που ισχύει σήµερα, σε θέµατα υλοποίησης,

( 1) WTO Agreements and Public Health — 20.8.2002.
( 2) WT/COMTD/W/102, 16.7.2002.

(3 ) Enforcing Multilateral Commitments: Dispute Settlement and
Developing Countries — B. Hoeckman — P. Mavroidis,
14.9.1999, The WTO/World Bank Conference on Developing
Countries in a Millennium Round.
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5.7.5.
Η ΕΟΚΕ ανησυχεί για την απουσία σαφήνειας σε
αρκετές συνθήκες του ΠΟΕ οι οποίες δηµιουργούν αναγκαστικά
προσφυγές για επίλυση µέσω του Συστήµατος Επίλυσης
∆ιαφορών και καλεί όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να επιδιώξουν
σαφέστερες συµφωνίες.
5.7.5.1.
Η ΕΟΚΕ ανησυχεί ακόµη για τις άµεσες και σοβαρές
συνέπειες των περιπτώσεων διευθέτησης διαφορών για ιδιώτες
τρίτους (κυρίως ΜΜΕ και καταναλωτές). Σε περίπτωση απόσυρσης των παραχωρήσεων από ένα µέλος του ΠΟΕ, δεν είναι το
υπαίτιο κράτος ή όργανο που υφίσταται τις κυρώσεις, αλλά
επιχειρήσεις που δεν έχουν άµεση σχέση µε αυτό, µε συχνά
καταστροφικές συνέπειες για την ύπαρξή τους. Επειδή οι
ρυθµίσεις του ΠΟΕ δεν είναι άµεσα εφαρµόσιµες, οι επιχειρηµατίες αυτοί δεν διαθέτουν, επί του παρόντος, ένδικα µέσα µε τα
οποία θα µπορούσαν να προστατευθούν από τις επιπτώσεις που
υφίστανται, λόγω των πράξεων οργάνων του κράτους (κοινότητας
κρατών) που υπάγονται, εξαιτίας της παραβίασης κανόνων, η
οποία προκύπτει από τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών του
ΠΟΕ. Αυτό δεν συµβιβάζεται µε τις βασικές νοµοθετικές αρχές
της ΕΕ. Εντός του πνεύµατος της αυξανόµενης αποδοχής και
της προοδευτικής ενίσχυσης του νοµικού χαρακτήρα των
µηχανισµών διευθέτησης διαφορών του ΠΟΕ, η Επιτροπή οφείλει,
σε συνεργασία µε το Συµβούλιο Υπουργών στο πλαίσιο του
ΠΟΕ, αλλά και στο εσωτερικό της ΕΕ, να επιχειρήσει να καλύψει
άµεσα αυτό το κενό.
5.7.6.
Η ΕΟΚΕ προτείνει για το Σύστηµα Επίλυσης ∆ιαφορών
τα εξής: α) αύξηση της τεχνικής και νοµικής βοήθειας προς τις
ΛΑΧ, β) επιτάχυνση των διαδικασιών και ιδιαίτερα του χρόνου
επίλυσης διαφορών µε το διαχωρισµό των υποθέσεων σε µεγάλου
οικονοµικού εύρους και σε µικρότερου οικονοµικού εύρους
(λιγότερο από 1 εκ. USD) στις οποίες να µη χρησιµοποιείται το
σύνολο των µηχανισµών, γ) περαιτέρω ενίσχυση του Γραφείου
Γενεύης των χωρών ΑΚΕ, ώστε να καλύψει σοβαρά τις αδυναµίες
των χωρών αυτών και δ) µεγαλύτερη παρουσία εξειδικευµένων
εκπροσώπων της ΚτΠ στα Πάνελς όπου διεξάγονται οι πρωτοβάθµιες εξετάσεις παραβιάσεων.
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5.8. Κυρώσεις
5.8.1.
Οι κυρώσεις αποτελούν το έσχατο όπλο του ΠΟΕ για
την επιβολή των συµπεφωνηµένων κανόνων και διαδικασιών, όπως
αυτοί έχουν περιγραφεί στις πολυµερείς και πλειοµερείς εµπορικές
συµφωνίες και εφαρµόζονται όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι
προβλεπόµενες ενέργειες του µηχανισµού Επίλυσης ∆ιαφορών και
συνεχίζει να υφίσταται παράβαση.
5.8.2.
Η επιβολή κυρώσεων προς ένα ή περισσότερα από
τα συµβαλλόµενα Κράτη επηρεάζει πολλές φορές µια µεγάλη
κατηγορία κρατών ενώ πολλάκις επιφέρει σηµαντικά εµπορικά
πλήγµατα σε τρίτους εταίρους ή στις ΛΑΧ.
5.8.3.
Είναι ωστόσο γνωστό ότι η επιβολή κυρώσεων, ως µέσο
πίεσης για τη συµµόρφωση προς τις αποφάσεις ενός panel, του
Εφετείου και του Σώµατος ∆ιευθέτησης των ∆ιαφορών (DSB),
είναι ουσιαστικά αδύνατη από τις αναπτυσσόµενες και λιγότερο
αναπτυγµένες χώρες. Οι χώρες αυτές είναι στο σύνολό τους άµεσα
εξαρτηµένες από τις εισαγωγές, µε αποτέλεσµα η δυνατότητα
επιβολής κυρώσεων να µην αποτελεί στην πράξη βιώσιµη εναλλακτική λύση. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση
της Επιτροπής να παρέχεται η δυνατότητα στις χώρες αυτές να
ζητούν, υπό ορισµένους όρους, την άµεση καταβολή αποζηµίωσης
ή την παροχή άλλου είδους αντισταθµιστικού εµπορικού πλεονεκτήµατος αντί του δικαιώµατος να επιβάλουν εµπορικές
κυρώσεις.
5.8.4.
Η ΕΟΚΕ ανησυχεί για τον αυξανόµενο αριθµό προσφυγών και θεωρεί ότι στις εµπορικές σχέσεις είναι προτιµότερη η
συµβιβαστική επίλυση των διαφορών από τη χρήση δικαστικών
µέσων και κυρώσεων. Καλεί τα Κράτη Μέλη του ΠΟΕ να
προχωρήσουν σε ουσιαστικό διάλογο για τις εφαρµοζόµενες
από τις ιδρυτικές διακηρύξεις του ΠΟΕ κυρώσεις και για την
προτεινόµενη από την Επιτροπή ενδιάµεση διαδικασία προ των
κυρώσεων, η οποία θα επιτρέπει σε ένα κράτος προ των κυρώσεων
να προσφέρει αντισταθµιστικά µέτρα σε περιπτώσεις παραβάσεων.
Ο διάλογος αυτός πρέπει να διευκρινίσει όλες τις παραµέτρους
εφαρµογής τους, (ποιος, πότε και πώς εφαρµόζονται οι κυρώσεις),
ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία και διαφάνεια.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την παραγωγή ετήσιων κοινοτικών στατιστικών
χάλυβα για τα έτη αναφοράς 2003-2009»
(COM(2002) 584 τελικό — 2002/0251 (COD))
(2003/C 133/17)
Στις 20 Νοεµβρίου 2002 και σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Η συµβουλευτική επιτροπή βιοµηχανικών µεταλλαγών επιφορτίστηκε µε την προετοιµασία των σχετικών
εργασιών (εισηγητής: κ. Pezzini — συνεισηγητής: κ. Moffat).
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή όρισε τον κ. Pezzini ως γενικό εισηγητή και υιοθέτησε οµόφωνα
την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Πρόλογος

1.1.
Η Συνθήκη ΕΚΑΧ, που έληξε στις 23 Ιουλίου 2002, έθεσε
τις βάσεις για την οργάνωση καθεστώτων παραγωγής και διανοµής
άνθρακα και χάλυβα στην Κοινότητα και για τη θέσπιση αυτόνοµου
θεσµικού συστήµατος για τη διαχείριση της οργάνωσης αυτής.
Κυρίως σε ό,τι αφορά τον χάλυβα, οι οργανισµοί που δηµιουργήθηκαν βάσει της Συνθήκης, επέτρεψαν στην κοινοτική χαλυβουργία
να επιτύχει υψηλό επίπεδο αριστείας, χάρις επίσης στις διαδικασίες
και τις παραγωγικές τεχνολογίες καθώς και τους ανθρώπινους
πόρους που απασχολούνται σ' αυτές.

1.2.
Σήµερα, µετά από µια σειρά αναδιαρθρώσεων και εξορθολογισµών, που έδωσαν σηµαντική ώθηση στον εκσυγχρονισµό του
τοµέα, η κοινοτική παραγωγή σιδήρου και χάλυβα κυµαίνεται,
στην Ευρώπη των 15, περίπου στα 160 εκατοµµύρια τόνους το
χρόνο, (σε σχέση µε τα περίπου 40 εκατοµµύρια της Ευρώπης των
6 το 1953). Ο αριθµός των απασχολούµενων ατόµων είναι περίπου
277 χιλιάδες άτοµα (ΕΕ-15) (έναντι άνω των 400 χιλιάδων της
ΕΕ-6 το 1953). Επιπλέον, στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, η
κοινοτική βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα κατόρθωσε να µειώσει
πάνω από 40 % την ενέργεια που απαιτείται για κάθε παραγόµενο
τόνο, συνέβαλε στην περιβαλλοντική βιωσιµότητα, προσφεύγοντας
για πάνω από το 40 % στην ανακύκλωση παλαιοσιδηρικών
(καθιστώντας έτσι το χάλυβα το πιο ανακυκλωµένο υλικό στον
κόσµο), και µείωσε κατά 20 % την τελευταία δεκαετία τις εκποµπές
CO 2.

1.3.
Η πρόοδος αυτή ήταν αποτέλεσµα µιας ανοικτής και
ανταγωνιστικής αγοράς, που κατήργησε όλους τους εσωτερικούς
τελωνειακούς δασµούς, της βελτίωσης της ποιότητας και της
αποδοτικότητας των προϊόντων της χαλυβουργίας καθώς και των
επενδύσεων που απέβλεπαν στον εκσυγχρονισµό. Το αποτέλεσµα
είναι να συγκαταλέγεται σήµερα η ευρωπαϊκή χαλυβουργία µεταξύ
των πιο εδραιωµένων βιοµηχανιών παγκοσµίως.

1.4.
Οι στρατηγικές εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού,
όπως επίσης η καλή ποιότητα και παραγωγική ικανότητα του

τοµέα, έχουν καταστεί δυνατές χάρη σε καθεστώτα παραγωγής και
διανοµής, που βασίζονται σε ένα σύστηµα στατιστικής επισήµανσης, που είναι προσαρµοσµένο στις κοινοτικές βιοµηχανικές
και επενδυτικές πολιτικές, καθώς και στο διάλογο µεταξύ των
κοινωνικών εταίρων που δίδει ιδιαίτερη σηµασία στα προσόντα και
την επανειδίκευση των ανθρώπινων πόρων, στη δια βίου κατάρτιση,
στις ίσες ευκαιρίες και στην προσαρµογή της οργάνωσης εργασίας
στις κοινωνικές αλλαγές.
1.5.
Η πιο σηµαντική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
στις αρχές της τρίτης χιλιετίας είναι βεβαίως η διεύρυνση προς την
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που θα αυξήσει τα κράτη µέλη
από 15 σε 25. Η χαλυβουργία των υποψήφιων χωρών παρουσιάζει
βεβαίως σηµαντικά ισχυρά σηµεία, όπως είναι το σχετικά χαµηλό
κόστος εργασίας και καλό επίπεδο ανθρώπινων πόρων, αλλά επίσης
σηµεία αδυναµίας σε ό,τι αφορά τις τεχνικές παραγωγής, τις
ποιοτικές προδιαγραφές, την κατανάλωση ενέργειας, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, την υπεραφθονία εργατικού δυναµικού και τις
πραγµατικές δυνατότητες επενδύσεων.
1.6.
Για να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισµός και υψηλές ποιοτικές
προδιαγραφές της χαλυβουργίας των υποψήφιων χωρών, πέρα από
έναν αποτελεσµατικό κοινωνικό διάλογο, που θα βασίζεται σε ένα
οργανικό πλαίσιο στατιστικών επισηµάνσεων και στις καλύτερες
εµπειρίες, θα πρέπει να αναπτυχθεί στενή συνεργασία µε τους
διάφορους παράγοντες της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών,
που θα διασφαλίζει ικανοποιητικά επίπεδα οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και βιώσιµης ανάπτυξης.
1.7.
Όπως η ΕΟΚΕ είχε την ευκαιρία να υπογραµµίσει στις
πρόσφατες γνωµοδοτήσεις της (1), «διάφορες πολύ ειδικευµένες
διαρθρώσεις που τοπικά επικεντρώνονται στις βαριές βιοµηχανίες»
ειδικότερα στον τοµέα του άνθρακα και του χάλυβα, αποδείχθηκαν
(1 ) Γνωµοδότηση για τα «Αποτελέσµατα της διεύρυνσης της Ενώσεως
στην Ενιαία Αγορά», EE C 85 της 8.4.2003. Γνωµοδότηση για τον
«Οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο της διεύρυνσης στις υποψήφιες
χώρες », EE C 85 της 8.4.2003. Γνωµοδότηση για την «Απασχόληση
και κοινωνική κατάσταση στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης», ΕΕ C 193 της 10.7.2001, σ. 87.
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µη ανταγωνιστικές. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τη χαλυβουργία
στην Πολωνία, την ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβακία και
την Ουγγαρία. Συχνά οι επιχειρήσεις αυτές επικεντρώνονται σε
καθορισµένες περιοχές και αυτό προκαλεί, ως συνέπεια της
διαδικασίας αναδιάρθρωσης, σηµαντικές επιπτώσεις από οικονοµική και κοινωνική άποψη.

2.4.
Στην πρόταση προβλέπονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση περισυλλογής στοιχείων για τα κράτη µέλη των οποίων η
χαλυβουργία αντιπροσωπεύει κάτω από το 1 % της συνολικής
αξίας της χαλυβουργίας της Κοινότητας, όπως επίσης προβλέπεται
η εξαίρεση από την παροχή στοιχείων των επιχειρήσεων µε λιγότερο
από 50 άτοµα.

1.8.
Η ΕΟΚΕ είχε επίσης τη δυνατότητα να υπογραµµίσει στις
γνωµοδοτήσεις αυτές ότι «είναι για το λόγο αυτό αναγκαίο να
προσανατολισθούν τα µέτρα οικονοµικής πολιτικής στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας, στην υποστήριξη των ΜΜΕ, του
ανταγωνισµού, της τεχνολογίας, ειδικότερα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, της ενεργού πολιτικής για την
απασχόληση και µιας στοχοθετηµένης µακροοικονοµικής πολιτικής ...».

2.5.
Προβλέπεται επίσης η ενίσχυση της Επιτροπής από την
επιτροπή στατιστικού προγράµµατος, που συγκροτήθηκε µε την
απόφαση 89/382/ΕΟΚ-Euratom. Επιπλέον, εντός 5 ετών (άρθρο 9
της πρότασης Κανονισµού) από την έναρξη ισχύος του κανονισµού,
προβλέπεται η υποβολή στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
ενδιάµεσης έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσµάτων και ενδεχόµενων προτάσεων για νέες δράσεις.

2.

Η πρόταση της Επιτροπής

2.1.
Η πρόταση κανονισµού της Επιτροπής αποβλέπει στο να
περιορίσει την ετήσια συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε
την παραγωγή χάλυβα στην Ένωση, στην περίοδο 2003-2009. Η
πρόταση προτείνει την κατάρτιση και ανάλυση του αντικτύπου των
κοινοτικών πολιτικών, βάσει τεσσάρων ερωτηµατολογίων που
αφορούσαν τους ακόλουθους τοµείς:
—

ισοζύγιο απορριµµάτων σιδήρου, χυτοσιδήρου και χάλυβα,

—

κατανάλωση καυσίµων και ενέργειας, κατανοµή ανά τύπο
εγκατάστασης, και ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας στη
χαλυβουργία,

—

επενδυτικές δαπάνες στη χαλυβουργία,

—

ικανότητα παραγωγής.

2.2.
Έως τις αρχές του 2000, είχαν καταµετρηθεί 17 µηνιαία
ερωτηµατολόγια, ένα τριµηνιαίο ερωτηµατολόγιο και περίπου
δώδεκα ετήσια ερωτηµατολόγια, που περιορίστηκαν ωστόσο ουσιαστικά µετά το 2000. Σύµφωνα µε τη νέα πρόταση: οι στατιστικές
για την παραγωγή και τις πωλήσεις θα πρέπει να ενσωµατωθούν
στο σηµερινό κοινοτικό σύστηµα στατιστικών της παραγωγής
(ProdCom), οι µηνιαίες στατιστικές σειρές για την απασχόληση θα
πρέπει να εγκαταλειφθούν, τα ετήσια στοιχεία για την απασχόληση
στη χαλυβουργία θα πρέπει να παρέχονται από το γενικό σύστηµα
κοινοτικών διαρθρωτικών ερευνών επί των επιχειρήσεων.

2.3.
Οι κοινοτικές στατιστικές για τις επενδύσεις και τις
παραγωγικές ικανότητες (1), θα πρέπει να έχουν µορφή που θα
επιτρέπει να ενσωµατωθούν στο σφαιρικό δίκτυο ενηµέρωσης του
ΟΟΣΑ, για τις παγκόσµιες ικανότητες παραγωγής χάλυβα.

( 1) Ως παραγωγική ικανότητα εννοείται η µέγιστη δυνατή παραγωγή.

3. Πλαίσιο αναφοράς

3.1.
Μετά τη λήξη της Συνθήκης ΕΚΑΧ, στις 23 Ιουλίου 2002,
το σύστηµα συλλογής των στοιχείων παραγωγής χάλυβα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, που έως τώρα διέπετο από στατιστικό σύστηµα,
που οριζόταν σε στενή συνεργασία µε τις οργανώσεις των
παραγωγών, των καταναλωτών και των εµπόρων χάλυβα, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις πρόβλεψης των παραγωγικών
τάσεων και της αγοράς, πρόκειται να καταργηθεί.

3.2.
Παραµένει ωστόσο η αναγκαιότητα ενός συστήµατος
επισήµανσης της παραγωγής αυτής, που να βασίζεται σε στατιστικές έρευνας. Αυτή η αναγκαιότητα προκύπτει ειδικότερα από:

3.2.1.
την σπουδαιότητα της παραγωγής και τη σηµασία της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, που διασφαλίζει το ένα πέµπτο της
παγκόσµιας παραγωγής δηλαδή περίπου 160 εκατοµµύρια τόνους
το χρόνο (ΕΕ-15), µε περίπου 300 παραγωγικές επιχειρήσεις και
σχεδόν 280 000 άτοµα προσωπικό,

3.2.2.
την απαίτηση για αξιολόγηση των ενδεχόµενων ανεπαρκών ή υπερβολικών παραγωγών (για τον χαλυβουργικό τοµέα
γενικά, ή για ειδικές κατηγορίες προϊόντων), είτε για την παροχή
έγκυρων στοιχείων στους επενδυτές, για τον εκσυγχρονισµό και
τον εξορθολογισµό της βιοµηχανίας, είτε για να επιτραπεί η
συνειδητή δράση κατά τις διεθνείς εµπορικές διαπραγµατεύσεις,

3.2.3.
τα ειδικά χαρακτηριστικά της χαλυβουργίας, η οποία
χαρακτηρίζεται από σηµαντικές κυκλικές διακυµάνσεις και ειδικότερα από την εµφάνιση ταχύτατων διακυµάνσεων της ζήτησης
έναντι µιας αυστηρής διάρθρωσης της προσφοράς, που συχνά στο
παρελθόν οδήγησαν σε κρίση της ίδιας της βιοµηχανίας,

3.2.4.
την αναγκαιότητα για αξιολόγηση της ενεργειακής
κατανάλωσης, και των σχετικών εκποµπών CO 2, που αντιδιαστέλλει
τα διαφορετικά συστήµατα παραγωγής χάλυβα,
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3.2.5.
την σηµασία της τροφοδότησης και επαλήθευσης του
δικτύου ελέγχου των παγκόσµιων ικανοτήτων παραγωγής χάλυβα,
βάσει στοιχείων του ΟΟΣΑ, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κοινοτικά
στατιστικά στοιχεία µπορούν πλήρως να ενσωµατωθούν στα
αντίστοιχα του ΟΟΣΑ,

3.2.6.
την διεύρυνση της Ένωσης σε δέκα υποψήφιες χώρες,
ειδικότερα εκείνες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που
είναι ιδιαίτερα δραστήριες στον τοµέα αυτό, όπως η Πολωνία, η
Ουγγαρία και η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
η κατάσταση διαφέρει αισθητά από χώρα σε χώρα και χρειάζεται
συνεπώς να προσδιορισθεί µια στρατηγική αναδιάρθρωσης που
θα οδηγήσει σε επίπεδο βιώσιµης οικονοµικής παραγωγής, ως
προϋπόθεση για την επιβίωση της χαλυβουργίας, χωρίς κρατικές
παρεµβάσεις,

3.2.7.
το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν δείκτες δραστηριότητας, όχι µόνο από την άποψη της παραγωγής αλλά επίσης του
όγκου και των τάσεων κατανάλωσης, καθώς και του εσωτερικού
και εξωτερικού εµπορίου και της αξίας των αποθεµάτων,

3.2.8.
την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, που
έχει αναγνωρίσει ως κυρίαρχο στόχο τον εκσυγχρονισµό της
ευρωπαϊκής οικονοµίας, την επιστροφή στην πλήρη απασχόληση
και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Εάν η ειδίκευση και
επανειδίκευση των ανθρώπινων πόρων είναι ουσιαστική για την
ανταγωνιστικότητα της χαλυβουργίας, άλλο τόσο σηµαντικός είναι
και ο κοινωνικός διάλογος καθώς και η αµοιβαία εµπιστοσύνη σε
κοινές ενέργειες που µπορούν να βασίζονται σε ένα συνεκτικό
πλαίσιο αξιόπιστων και συστηµατικών στατιστικών επισηµάνσεων,
από την άποψη επίσης της απασχόλησης προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι αλλαγές και οι εξελίξεις της χαλυβουργίας σε µια
ανοιχτή και προωθηµένη τεχνολογικά αγορά,

3.2.9.
την απαίτηση να µην επιβαρύνονται, µε υπερβολικές
δαπάνες επισήµανσης, συλλογής και µεταβίβασης των στατιστικών
στοιχείων, οι ήδη αυξηµένες δεσµεύσεις των παραγωγών, των
χρηστών, των εµπόρων χάλυβα και των εθνικών και κοινοτικών
αρχών, εφαρµόζοντας πλήρως την αρχή της αναλογικότητας όσον
αφορά τις ανάγκες στατιστικών δεδοµένων.

3.3.
Βάσει όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, είναι αναγκαίο, χρησιµοποιώντας συνεκτικά στατιστικά στοιχεία, να διασφαλιστεί ένα
ενιαίο και κατάλληλο οργανικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να
συµπεριληφθούν όλες οι στατιστικές σειρές που αφορούν τον
τοµέα της χαλυβουργίας, προκειµένου να καταρτιστεί και να
εφαρµοστεί µια στρατηγική εκσυγχρονισµού του τοµέα, ενόψει της
Ευρώπης των 25, που θα διαθέτει τη δυνατότητα να αντιπαραταχθεί
θετικά στο διεθνή ανταγωνισµό, µε πλήρη εφαρµογή των στόχων
της Λισαβόνας, κυρίως όσον αφορά το περιβάλλον, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.
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4. Γενικές παρατηρήσεις
4.1.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη γενική διατύπωση της πρότασης
της Επιτροπής και τους λόγους που προβάλλει, που αποβλέπουν
στη διασφάλιση της διάθεσης σηµαντικών στατιστικών στοιχείων
για τον χαλυβουργικό τοµέα, που θα ικανοποιούν πλήρως τις
ανάγκες των θεσµικών υπευθύνων, της βιοµηχανίας, του
παγκόσµιου δικτύου παραγωγής, του κοινωνικού διαλόγου και
των διαδικασιών εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού, ειδικότερα
στις υποψήφιες χώρες.
4.2.
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, χρειάζεται ωστόσο να επαληθευθούν οι λειτουργικές δυνατότητες της προτεινόµενης απλοποιηµένης επισήµανσης, σε σχέση επίσης µε τον κυκλικό χαρακτήρα σε
όλο και πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα της ζήτησης χάλυβα, την
επακόλουθη αναγκαιότητα έγκυρης διάθεσης των στοιχείων και τις
απαιτήσεις των επιχειρήσεων, από την άποψη της επιλογής των
επενδύσεων και των παραγωγικών ικανοτήτων στην παγκόσµια
αγορά.
4.3.
Θα χρειαστεί συνεπώς µια επαρκώς ευρεία µεταβατική
φάση (2003 – 2009) προκειµένου να προσδιορισθούν οι δυνατότητες ενσωµάτωσης των διαφόρων στατιστικών συστηµάτων
(ProdCom, διαρθρωτικοί δείκτες, ετήσια ερωτηµατολόγια) σε ένα
πλήρες, οργανικό, συνεκτικό και πρόσφορο πλαίσιο, που να είναι
επίσης λειτουργικό όσον αφορά τις στρατηγικές για τις µελλοντικές
πολιτικές στον τοµέα.
4.4.
Η αντιστοιχία των προτεινόµενων ερωτηµατολογίων ειδικότερα στο θέµα των καταναλώσεων και του ενεργειακού ισοζυγίου, µε τους στόχους καταµέτρησης της αποτελεσµατικότητας,
εξοικονόµησης και περιβαλλοντικής βιωσιµότητας, µπορεί να είναι
ανεπαρκής. Συµπληρωµατικές στατιστικές πληροφορίες µπορούν
να χορηγηθούν για τον τοµέα αυτό, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων επισήµανσης, από την ευρωπαϊκή υπηρεσία περιβάλλοντος.
Αυτές οι συµπληρωµατικές επισηµάνσεις θα πρέπει να συγκροτηθούν στο οργανικό πλαίσιο για το οποίο γίνεται λόγος στο
σηµείο 4.3.
4.4.1.
Οι πληροφορίες για την κατανάλωση χάλυβα εκ µέρους
των τοµέων χρήσης είναι ουσιαστικές τόσο για τους καταναλωτές
όσο και για τους παραγωγούς. Ένα πιο σαφές πλαίσιο προοπτικών
για την κατανάλωση και την παραγωγή χάλυβα θα συµβάλει στην
ύπαρξη δεικτών που είναι ικανοί να προβλέψουν την εξέλιξη του
τοµέα, καθιστώντας έτσι δυνατή την λήψη έγκαιρων αποφάσεων
από τους πολιτικούς υπεύθυνους. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν
και ορισµένοι δείκτες δραστηριότητας, κατανεµηµένοι ανά χώρα
και τύπο προϊόντος, καθώς και δείκτες που σχετίζονται µε τους
τοµείς απορρόφησης της πωλούµενης παραγωγής καθώς και µε τα
στοιχεία πρόβλεψης των παραγγελιών.
4.4.2.
Η συλλογή των στοιχείων αυτών µπορεί να µην επιβαρύνει το Εurostat αλλά να πραγµατοποιηθεί µέσω της δραστηριότητας επισήµανσης και ανάλυσης των υπηρεσιών της Επιτροπής,
ειδικότερα της Γενικής ∆ιεύθυνσης «Επιχειρήσεις» που κατά τη
γνώµη της η ΕΟΚΕ θα πρέπει να προβαίνει σε περιοδική και
συντονισµένη ανάλυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής
χαλυβουργίας, ειδικότερα στις νέες χώρες µέλη. Στην ανάλυση
αυτή θα µπορούν επίσης να περιέχονται και η εξέλιξη της πορείας
και οι ανάγκες του τοµέα σε ό,τι αφορά την απασχόληση.
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4.5.
Ο συγχρονισµός των διαφόρων συστηµάτων ανάλυσης και
στατιστικής επισήµανσης, είναι αναγκαίος για να υπάρξει ένα
αποτελεσµατικό πλαίσιο επισήµανσης και πρόβλεψης για τον
κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τις κοινές δράσεις των κοινωνικών εταίρων, και γι' αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί ρητώς.
4.6.
Οι χώρες πρόσφατης ένταξης και οι στατιστικές για τις
µελλοντικές κοινοτικές πολιτικές που τις αφορούν, δεν αναφέρονται στην πρόταση. Ως προς το θέµα αυτό είναι αναγκαία µια
στοχοθετηµένη δράση, λαµβάνοντας υπόψη ότι από τις αρχές της
δεκαετίας '90 το στατιστικό «corpus» των χωρών της κεντροανατολικής Ευρώπης υπέστη τα αποτελέσµατα της µετάβασης από
προγραµµατισµένες οικονοµίες σε µεταβατικές οικονοµίες και θα
πρέπει να αποκτήσει νέες διαρθρώσεις: η ανάπτυξη των διοικητικών
ικανοτήτων των χωρών νέας ένταξης αποτέλεσε εξάλλου αντικείµενο προσοχής και χορήγησης πρόσθετων πόρων εκ µέρους του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης το ∆εκέµβριο του 2002.

5.

Γενικές παρατηρήσεις

5.1.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την αναγκαιότητα να υποβληθεί
ενδιάµεση έκθεση εντός πέντε ετών από την υιοθέτηση του
Κανονισµού, θεωρώντας ότι η περίοδος αυτή είναι επαρκώς
εκτεταµένη για να είναι ουσιαστική. Το περιεχόµενο της έκθεσης
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο προληπτικής επαλήθευσης από
κοινού µε τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τους
ενδιαφερόµενους χρήστες. Η έκθεση αυτή δεν θα πρέπει να
υποβληθεί µόνο στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αλλά επίσης
στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
5.2.
Σύµφωνα µε την ΕΟΚΕ είναι σηµαντικό να προσδιοριστούν
µε σαφήνεια και να αναφερθούν τα κριτήρια των στοιχείων που
αναφέρονται στα ερωτηµατολόγια τα οποία οι εθνικές στατιστικές
υπηρεσίες θα πρέπει να χειριστούν και µεταβιβάσουν στο Εurostat
προκειµένου να διασφαλιστεί η οµοιογένεια, η αξιοπιστία και ο
έγκαιρος χαρακτήρας των δεδοµένων, κυρίως σε σχέση µε την
αναγκαία αναβάθµιση των δηµόσιων διοικήσεων των χωρών νέας
ένταξης.
5.3.
Στο παράρτηµα σχετικά µε τις «ετήσιες στατιστικές του
ισοζυγίου απορριµµάτων, χάλυβα και χυτοσιδήρου» σε ορισµένες
µεταφράσεις γίνεται αναφορά (υποπαράγραφος 1010 και υποπαράγραφος 1070) σε «µηνιαία» στοιχεία αποθεµάτων ενώ αντιθέτως
πρόκειται για ετήσια στοιχεία: κατά την άποψη της ΕΟΚΕ αυτό
πρέπει να διορθωθεί και να ενοποιηθεί από γλωσσική άποψη. Το
ίδιο ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις (βλέπε κώδικα 3210 στα
αγγλικά και στα γαλλικά).
5.4.
Τα στοιχεία για την παραγωγή και τις πωλήσεις που είναι
ενσωµατωµένα στο σύστηµα ProdCom και τα αντίστοιχα στοιχεία
για τις νέες παραγγελίες (που δεν είναι αλλά θα πρέπει να
αποτελέσουν αντικείµενο της ετήσιας έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα του τοµέα που αναφέρεται στο σηµείο 4.4.1) όπως επίσης
τα στοιχεία για τους δείκτες δραστηριότητας σχετικά µε τις
προβλέψεις των τοµέων χρήσης χάλυβα, θα πρέπει να συγχρονισθούν και να τεθούν στη διάθεση των υπευθύνων για τις οικονοµικές και κοινωνικές αποφάσεις του τοµέα καθώς και των διαφόρων
παραγόντων του κοινωνικού διαλόγου όπως και της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών.
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5.5.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις στατιστικές για την απασχόληση και την αγορά εργασίας στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης
οι «χρονολογικές σειρές ανά χώρα» θα πρέπει να συµπεριλάβουν
στη στήλη «απασχόληση ανάλογα µε την οικονοµική δραστηριότητα» ειδική στήλη για τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα. Τα
στοιχεία για την απασχόληση στον τοµέα θα πρέπει στη συνέχεια
να αναλυθούν επαρκώς προκειµένου να επιτραπούν οι αναγκαίες
παρεµβάσεις για την ειδίκευση και επανειδίκευση των ανθρώπινων
πόρων εκ µέρους των κοινοτικών διαρθρωτικών ταµείων.
5.6.
Η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιµο να ενταχθούν δύο νέες αιτιολογικές σκέψεις µε τα ακόλουθα κείµενα:
5.6.1.
«λαµβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα ύπαρξης
πλήρους, οργανικού, πρόσφορου και λειτουργικού πλαισίου στις
στρατηγικές για τις µελλοντικές πολιτικές του τοµέα µε στόχο
επίσης τον κοινωνικό διάλογο, που θα περιλαµβάνει τα βασικά
στατιστικά δεδοµένα σύµφωνα µε σαφή και προσδιορισµένα
κριτήρια, και µε ικανοποιητικό επίπεδο αποσύνδεσης, κυρίως για
τις χώρες νέας ένταξης»
5.6.2.
«λαµβάνοντας υπόψη τη σκοπιµότητα σύνταξης συντονισµένης περιοδικής ανάλυσης για την ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας σιδήρου και χάλυβα στην οποία θα
πρέπει να περιλαµβάνονται συµπληρωµατικά στοιχεία µε δείκτες
δραστηριότητας και προβλέψεις, για την πορεία της απασχόλησης
και της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας, σύµφωνα µε τη στρατηγική
της Λισαβόνας· η ανάλυση αυτή πρέπει να συνταχθεί και χωρίς
επιβάρυνση του Εurostat αλλά κυρίως µέσω της δραστηριότητας
ανίχνευσης και ανάλυσης των υπηρεσιών και των οργάνων της
Επιτροπής, όπως επίσης µε την συµβολή που µπορεί να παρέχει η
συµβουλευτική επιτροπή βιοµηχανικών µεταλλαγών της ΕΟΚΕ µε
τον κατάλληλο συντονισµό και συγχρονισµό».

6. Συµπεράσµατα
6.1.
Η ΕΟΚΕ κρίνει ουσιαστική τη σηµαντική παρακαταθήκη
µεθόδου και θετικών εµπειριών που έχουν ωριµάσει στα πλαίσια της
Συνθήκης ΕΚΑΧ και ειδικότερα στα πλαίσια της συµβουλευτικής
επιτροπής ΕΚΑΧ, για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στα θέµατα του
άνθρακα και χάλυβα, συµπεριλαµβανοµένου του στατιστικού
τοµέα (1).
6.2.
Είναι ουσιαστικό να υπάρξει πλήρης εκµετάλλευση αυτής
της παρακαταθήκης εµπειριών για την προώθηση του εκσυγχρονισµού και των ανταγωνιστικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων
απασχόλησης του χαλυβουργικού τοµέα της διευρυµένης σε
25 µέλη ΕΕ προκειµένου το ευρωπαϊκό παραγωγικό σύστηµα όλο
και περισσότερο να βασίζεται στη γνώση και την περιβαλλοντική
βιωσιµότητα, στα πλαίσια µιας ανταγωνιστικής οικονοµικής
ανάπτυξης, µεγαλύτερης και καλύτερης απασχόλησης καθώς
και µεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής, όπως αναφέρεται στη
στρατηγική της Λισαβόνας.

(1 ) Βλέπε το ψήφισµα της Συµβουλευτικής Επιτροπής ΕΚΑΧ για τις
στατιστικές άνθρακα και χάλυβα της 10ης Απριλίου 2002.
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6.3.
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι, για να υπάρξει αποτελεσµατική δράση
στην κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίο να µπορεί κανείς να βασιστεί
σε ένα πλήρες, συνεκτικό και αξιόπιστο σύστηµα στατιστικών
επισηµάνσεων και προβλέψεων, προκειµένου επίσης να προωθηθεί
ο ανοιχτός κοινωνικός διάλογος, µε τον οποίο θα µπορούν να
συνδεθούν οι διάφοροι παράγοντες της οργανωµένης κοινωνίας
των πολιτών, καθώς και αποτελεσµατικές κοινές δράσεις, από την
σκοπιά της παραγωγής και της απασχόλησης και στις υποψήφιες
χώρες.
6.4.
Σχετικά η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία του ρόλου που
µπορεί να διαδραµατίσει η δική της συµβουλευτική επιτροπή
βιοµηχανικών µεταλλαγών, εκµεταλλευόµενη την εµπειρία των
δικών της µελών και ειδικότερα των εκπροσώπων των επαγγελµατικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων του τοµέα που συµµετέχουν σ' αυτήν για την κατάρτιση και εφαρµογή από κοινού µε
τις αρµόδιες ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές αρχές µιας
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στρατηγικής ανταγωνιστικού εκσυγχρονισµού του χαλυβουργικού
τοµέα της διευρυµένης Ευρώπης.
6.5.
Ο ανταγωνιστικός αυτός εκσυγχρονισµός έχει ως τώρα
επιτυχώς υλοποιηθεί µέσω των κοινών προσπαθειών των οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων του τοµέα αλλά και των κυβερνητικών αρχών, χάρις επίσης στους µηχανισµούς που η Συνθήκη
ΕΚΑΧ, η οποία λήγει τώρα, έθεσε στη διάθεσή τους. Η ΕΟΚΕ
υποδεικνύει ότι τα µέσα διαρθρωτικής πολιτικής και συνοχής
όπως επίσης τα άλλα µέσα που ενεργοποιούνται βάσει επίσης
διαρθρωµένων και έγκαιρων στατιστικών επισηµάνσεων, πρέπει να
είναι ανάλογα µε τις στρατηγικές που θα πρέπει να εφαρµοστούν,
όπως επίσης ότι πρέπει να υπάρξει όλο και µεγαλύτερος συντονισµός µεταξύ των πολιτικών, των µέσων και των υπηρεσιών της
Επιτροπής προκειµένου το σύστηµα παραγωγής σιδήρου και
χάλυβα της Ευρώπης των 25 να είναι όλο και πιο ανταγωνιστικό
στην παγκόσµια αγορά στα πλαίσια µιας βιώσιµης ανάπτυξης που
δηµιουργεί απασχόληση.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµµετοχή της Κοινότητας σε
πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης µε σκοπό την ανάπτυξη νέων κλινικών παρεµβάσεων για την
καταπολέµηση των ασθενειών ΗΙV/AIDS, της ελονοσίας και της φυµατίωσης, χάρις σε µακροπρόθεσµη
σύµπραξη µεταξύ της Ευρώπης και των αναπτυσσοµένων χωρών, από σειρά κρατών µελών και από
τη Νορβηγία»
(COM(2002) 474 τελικό — 2002/0211 (COD))
(2003/C 133/18)
Στις 19 Σεπτεµβρίου, και σύµφωνα µε το άρθρο 172, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο
αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω
πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του, στις 5 Μαρτίου 2003 µε βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. Bedossa).
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου) η
ΕΟΚΕ υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Με την ευκαιρία της εκπόνησης του έκτου προγράµµατος
– πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την ανάπτυξη (ΠΠΕΑ), που
θα ισχύει για τέσσερα χρόνια από την 1η Ιανουαρίου 2003 —
πρώτιστος στόχος του οποίου θα είναι η υλοποίηση ενός πραγµατικά ευρωπαϊκού χώρου έρευνας — ο Επίτροπος κ. Philippe
Busquin δήλωσε: «Ακόµη περισσότερο από τον προηγούµενο, ο
21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της γνώσης. Για να αντιµετωπίσει
όµως την πρόκληση αυτή η Ευρώπη πρέπει να οργανωθεί».
1.2.
Προσθέτει επίσης ότι στόχος του προγράµµατος αυτού
είναι «η δηµιουργία µιας πραγµατικά εσωτερικής αγοράς της
γνώσης όπου θα υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία των ερευνητών,
των γνώσεων και των τεχνολογιών· η θέσπιση ενός πλαισίου στο
εσωτερικό του οποίου οι περιφερειακές και οι εθνικές κυβερνήσεις
θα µπορούν να συντονίζουν τις πολιτικές έρευνας και να ολοκληρώνουν τις δραστηριότητές τους».
1.3.
Φαίνεται ότι το σχέδιο απόφασης που παρουσιάζει η
Επιτροπή ανταποκρίνεται γενικά σε αυτό τον ορισµό.

2.

2.4.
Σε αυτό το ευρύ πολιτικό πλαίσιο η προσέγγιση πρέπει να
είναι οικουµενική, συνολική και πολυτοµεακή, και, εδώ και αρκετά
χρόνια, οι φτωχές χώρες θέτουν το πρόβληµα της τιµής των
βασικών φαρµάκων, που είναι πολύ ακριβά, και επισηµαίνουν την
ανάγκη να συµµετέχουν, ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξής τους,
σε τέτοιου είδους προγράµµατα µε την ανάπτυξη αποτελεσµατικών
και προσιτών προϊόντων στον τοµέα της υγείας.
2.5.
Τα κράτη µέλη και οι συνδεδεµένες χώρες επιλέγουν µε
κοινή συµφωνία την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας αυτών των
τριών παθολογιών: του ΗΙV/AIDS, της ελονοσίας και της φυµατίωσης, διότι τα ισχύοντα θεραπευτικά πρωτόκολλα είναι πολυδάπανα,
δύσχρηστα και όχι ιδιαίτερα ευέλικτα για να ανταποκριθούν στις
επιτόπιες ανάγκες.
2.5.1.

Τούτο οφείλεται κυρίως:

—

στον κατακερµατισµό της ευρωπαϊκής κλινικής έρευνας

—

σε σηµαντικά οργανωτικά και οικονοµικά προσκόµµατα στη
διεξαγωγή κλινικών δοκιµών για την επίτευξη αξιόλογων
αποτελεσµάτων σε αυτές τις αναπτυσσόµενες χώρες

—

στην έλλειψη αρµοδιοτήτων και εξοπλισµού των αναπτυσσόµενων χωρών.

Οι αρχές

2.1.
Οι ασθένειες που ευθύνονται για τις µεγάλες ενδηµίες
(ελονοσία, φυµατίωση) και οι σεξουαλικά µεταδιδόµενες ασθένειες
όπως το ΗΙV/AIDS, έχουν αυξηθεί σηµαντικά στις φτωχές χώρες,
ιδιαίτερα δε στην Αφρική.
2.2.
Η ασθένεια και η φτώχεια είναι άρρηκτα συνδεδεµένες:
είναι συνεπώς επείγουσα ανάγκη τόσο σε επίπεδο δηµόσιας υγείας
όσο και σε οικονοµικό επίπεδο να εξαλειφθεί αυτός ο φαύλος
κύκλος.
2.3.
Το πρόβληµα αυτό είναι παγκόσµιο, η πολιτική συζήτηση
διεθνής, κι εδώ και αρκετά χρόνια, όλες οι διεθνείς αρχές
ανανεώνουν τις εκκλήσεις τους.

3. Ο στόχος
3.1.
∆εκατέσσερα κράτη µέλη της ΕΕ και η Νορβηγία συµφώνησαν να θέσουν στη διάθεση της έρευνας και της ανάπτυξης
για την καταπολέµηση του ΗΙV/AIDS, της ελονοσίας και της
φυµατίωσης, ένα πολύ σηµαντικό µέσο: την «EDCTP» ή τη
Σύµπραξη Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσοµένων Χωρών (ΑΧ) ιδιαίτερα
δε των χωρών της Αφρικής που βρίσκονται νοτίως της Σαχάρας.
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3.2.
Πρέπει να αναπτυχθούν εµβόλια, φάρµακα και άλλα µέσα
για την καταπολέµηση αυτών των παθολογιών και, ει δυνατόν, να
διοχετευθούν γρήγορα στην αγορά.

3.3.
—

—

—

—

Τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι:
η ενίσχυση των βασικών γνώσεων, η ανάπτυξη των οποίων
είναι απολύτως απαραίτητη·
η δικτύωση των εθνικών προγραµµάτων και η αυξηµένη
συνεργασία µεταξύ τους·
η επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων προϊόντων οι κλινικές
δοκιµές των οποίων θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν στις
αναπτυσσόµενες χώρες·
η ενίσχυση των ερευνητικών δυνατοτήτων ανάπτυξης για την
καταπολέµηση των ασθενειών που σχετίζονται µε τη φτώχεια
µέσω της συνεργασίας ΕΕ/ΑΧ.
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4.2.
Αυτά τα 200 εκατοµµύρια ευρώ θα χρησιµεύσουν ως
µοχλός για τη συγκέντρωση κεφαλαίων που θα προέλθουν είτε
από τα ίδια τα κράτη είτε από ιδιώτες. Όπως δηλώνει η Επιτροπή,
η κοινοτική συνεισφορά πρέπει να θεωρηθεί ως καταλύτης για την
πραγµατοποίηση των πρώτων δοκιµών, τη δηµιουργία της νοµικής
δοµής που είναι απαραίτητη για την θέσπιση του ΕDCTP, και την
αύξηση των αρµοδιοτήτων των ΑΧ.

4.3.
Το άρθρο 169 χρησιµοποιείται για να διασφαλιστεί η
εφαρµογή αυτού του προγράµµατος-πλαίσιο που αντιστοιχεί:
—

στη δηµιουργία αυτής της κοινής βάσης ανάπτυξης της
κλινικής έρευνας·

—

στη δέσµευση της ευρωπαϊκής έρευνας έναντι του υπόλοιπου
κόσµου, για την καταπολέµηση αυτών τριών ασθενειών σε
ένα συνεκτικό πλαίσιο µε την πολύ οργανωµένη συµµετοχή
των ΑΧ·

—

στην υιοθέτηση χρονοδιαγράµµατος για την ταχεία σύσταση
της δοµής και την πραγµατοποίηση των πρώτων κλινικών
δοκιµών περί τα τέλη του 2003.

3.4.
Το πρόγραµµα ΕDCTP θα συµβάλει στην προώθηση
συµπράξεων δηµόσιου — ιδιωτικού τοµέα για την προαγωγή νέων,
προσιτών και αποτελεσµατικών φαρµάκων, µε την ανάπτυξη
κλινικών δοκιµών στις ΑΧ.
5. Γενικές παρατηρήσεις
3.5.
Η συµµετοχή των χωρών αυτών είναι σηµαντική για δύο
κυρίως λόγους:
—

—

ο προς επίτευξη στόχος πρέπει να τις κινητοποιήσει όσο το
δυνατό περισσότερο διότι µόνον αυτές µπορούν να προβούν
στις κατάλληλες επιλογές για την καλύτερη αντιµετώπιση
των αναγκών τους.
εφόσον εκπροσωπούνται στο ΕDCTP, µπορούν να συµµετέχουν στον έλεγχο του έργου και να διασφαλίζουν τις
στρατηγικές προτεραιότητες.

Τα 2/3 του προϋπολογισµού διατίθενται στις κλινικές έρευνες. Ένα
άλλο σηµαντικό τµήµα διατίθεται στη δηµιουργία δοµών, στην
Αφρική, που θα εξυπηρετούν την έρευνα αυτή και την αναγκαία
κατάρτιση των οµάδων που θα προσληφθούν στην αφρικανική
ήπειρο.

4.

5.1.
Η ΕΟΚΕ αναλύει µε ενδιαφέρον τη λεπτοµερή περιγραφή
και τους στόχους που προβλέπονται από το πρόγραµµα ΕDCTP,
δηλαδή:
—

τη δικτύωση και το συντονισµό των εθνικών προγραµµάτων
και των δραστηριοτήτων των ΑΧ·

—

την αυξηµένη ζήτηση για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
καταπολέµησης αυτών των τριών ασθενειών·

—

την προβολή και τη διάρκεια του προγράµµατος ΕDCTP.

5.2.
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι το υφιστάµενο γενικό πλαίσιο,
πολύ άτονο σήµερα, αξίζει νέας ενεργοποίησης. Πράγµατι:
—

Οι δεσµοί µεταξύ των υφιστάµενων εθνικών προγραµµάτων
είναι πολύ χαλαροί·

—

Οι συνέπειες και ο συντονισµός των εθνικών δραστηριοτήτων
έρευνας δεν συµπίπτουν, παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Λισαβόνας του 2000·

—

Η ενεργοποίηση εξαρτάται από την κοινή εκτέλεση των
προγραµµάτων ή µέρους των προγραµµάτων έρευνας, που
είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί εάν πρέπει να περιµένουµε
την εφαρµογή των ολοκληρωµένων σχεδίων ή των δικτύων
αριστείας που απαιτούν πολύ διαφορετικά µέσα και προσπάθειες που είναι δύσκολο να συνδυαστούν.

Η κοινοτική χρηµατοδότηση

4.1.
Η ανάπτυξη εµβολίων και νέων µορίων είναι ιδιαίτερα
δαπανηρή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει επένδυση ύψους
200 εκατοµµυρίων ΕUR για τα πέντε πρώτα χρόνια: είναι βέβαια
πολλά αλλά απαραίτητα για να καταδειχθεί ότι η Ευρώπη επιθυµεί
να δώσει εύρος στη δράση της.
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5.3.
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι αυτή η κοινοτική
απόφαση παρέµβασης για τις τρεις αυτές ασθένειες είναι αναγκαία
και επείγουσα.
5.4.
Οι χώρες που µαστίζονται από τις ασθένειες αυτές
πλήττονται σε όλα τα επίπεδα, κυρίως δε στο οικονοµικό, όπου η
φτώχεια γίνεται εντονότερη.
5.4.1.
Η σύµπραξη αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
Αναπτυσσόµενων Χωρών για τις κλινικές δοκιµές θα καταστήσει
αποτελεσµατικότερη την καταπολέµηση της φτώχειας, διότι οι
χώρες αυτές πρέπει να αποκτήσουν τα κατάλληλα µέσα για τη
δηµιουργία των ειδικών εγκαταστάσεων και την κατάρτιση του
απαραίτητου προσωπικού, ειδικότερα µε την εµβάθυνση της
µεταφοράς γνώσεων, που πρέπει να αποκτήσει το συγκεκριµένο
ιατρικό προσωπικό που θα αναλάβει τη διεξαγωγή της κλινικής
έρευνας στην Αφρική.
5.4.2.

Ο στόχος αυτής της παρέµβασης είναι σαφής:

—

Προσπάθεια να τεθεί τέλος στον κατακερµατισµό της ευρωπαϊκής έρευνας·

—

Συµµετοχή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όσον
αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη στην παγκόσµια αγορά·

—

Εφαρµογή ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανάπτυξη και τη
συνεργασία·

—

Μεγαλύτερος ορθολογισµός των εθνικών προγραµµάτων µε
την ένταξή τους στο ΕDCTP.
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6. Ειδικές παρατηρήσεις

6.1.
Σε σχέση µε το προηγούµενο ΠΠΕΑ, οι διοικητικές
διαδικασίες θα είναι απλούστερες: πράγµατι, η πολυπλοκότητα και
η βραδύτητα των ενεργειών ήταν τέτοιες που πολλές οµάδες
έρευνας αποθαρρύνθηκαν.

6.2.
Φαίνεται ότι αυτό το ΕDCTP εισάγει νέες και θετικές
έννοιες: µεγαλύτερη αυτονοµία και περισσότερη ευελιξία.

6.3.
Ο κάθε συµµετέχων στο πρόγραµµα δεν χρειάζεται να
υποβάλει, όπως στο παρελθόν, αναλυτικό έγγραφο για τη
δραστηριότητά του. Εµφανίζεται ο ρόλος του συντονιστή: θα
λειτουργεί ως σύνδεσµος των υπηρεσιών της Επιτροπής µε το
σύνολο των εταίρων. Έχει αναλάβει να ελέγχει την επιστηµονική
αξιοπιστία του σχεδίου ή του δικτύου.

6.4.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης θα είναι πιο ευέλικτες χάρη
στο ∆ιαδίκτυο. Η αξιολόγηση ενός προγράµµατος όπως το ΕDCTP
πρέπει να θεωρείται από τους ερευνητές τιµή και όχι αγγαρεία.

6.5.
Το πρόγραµµα αυτό θα χρησιµεύει ως γέφυρα µεταξύ των
ερευνητών για την ανάπτυξη και των αναπτυσσόµενων χωρών,
αλλά και ως µοχλός στην υπηρεσία ενός οµοσπονδιακού και
φιλόδοξου σχεδίου, που θα εξασφαλίζει κυρίως την µεταφορά
χρήσιµων τεχνολογιών για την ανάπτυξη λύσεων θεραπείας και
πρόληψης των ενδηµιών (ελονοσίας και φυµατίωσης) και των
σεξουαλικά µεταδιδόµενων ασθενειών στις ενδιαφερόµενες χώρες.

5.5.
Η ΕΟΚΕ κατανοεί το ενδιαφέρον του προγράµµατος αυτού
ανακαλύπτοντας την οργάνωση της χρηµατοδότησής του:
—

δικτύωση και συντονισµός των εθνικών προγραµµάτων·

—

στήριξη της ενίσχυσης του δυναµικού στις αναπτυσσόµενες
χώρες·

—

µέτρα για τη διασφάλιση της προβολής και της διάρκειας
του προγράµµατος που έχει αποφασιστεί.

5.6.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της που, σε αυτού του
τύπου τα προγράµµατα, προβλέπεται ρητά:
—

σύστηµα παρακολούθησης·

—

περιοδική αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράµµατος
αυτού·

—

ετήσια έκθεση του προγράµµατος — πλαίσιο, που υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο
(άρθρο 174)·

—

µέτρα καταπολέµησης της απάτης κατά την εφαρµογή του
προγράµµατος.

6.6.
Το πρόγραµµα αυτό προωθεί τις πρωτοβουλίες, αποφεύγει
τον κατακερµατισµό και την αλληλοεπικάλυψη ανθρώπινων και
οικονοµικών πόρων που προκαλούν τα εθνικά προγράµµατα κάθε
κράτους µέλους.

6.7.
Φαίνεται ότι µε το πρόγραµµα αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε
να σταµατήσει τη διάσπαση του προηγούµενου ΠΠΕΑ: περισσότερη ολοκλήρωση, µακροπρόθεσµες αποφάσεις συνεργασίας και,
συνεπώς, λιγότερες περιστασιακές ενώσεις.

6.8.
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η Επιτροπή επέλεξε µόνον τρεις
ασθένειες: το ΗΙV/AIDS, την ελονοσία και τη φυµατίωση. Βέβαια
οι ασθένειες αυτές ως σοβαρές ενδηµικές ασθένειες κάνουν θραύση
σήµερα, κυρίως το ΗΙV/AIDS.

6.9.
Η κατάσταση όµως της δηµόσιας υγείας στην Αφρική,
στις νοτίως της Σαχάρας περιοχές, είναι ακόµη πιο δραµατική. Η
ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι και άλλες σοβαρότατες ασθένειες απαιτούν
παρόµοιο επείγον σχέδιο: η ιλαρά στα παιδιά, η εγκεφαλονωτιαία
µηνιγγίτιδα, η τρυπανοσωµίαση, η φιλαρίαση, η kwashiorkor
(σύνδροµο υποσιτισµού των παιδιών), η κακοήθης αναιµία κ.λπ.
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6.10.
Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι
χώρες της Αφρικής δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να
προµηθευτούν µόρια φαρµάκων που ήδη υπάρχουν και είναι
αποτελεσµατικά.
6.11.
Από την άλλη πλευρά, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι µε βάση τα
µόρια αυτά, η κλινική έρευνα συνίσταται επίσης στην εφαρµογή
νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, προσαρµοσµένων στις κοινωνι-
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κές και οικονοµικές ανάγκες των χωρών της Αφρικής που
βρίσκονται νοτίως στις Σαχάρας.
6.12.
Σε αυτές τις αναπτυσσόµενες χώρες, η ΕΟΚΕ θεωρεί ως
αναπόσπαστο τµήµα της κλινικής έρευνας στις πολιτικές πρόληψης
αυτών των τριών ασθενειών. Οι πολιτικές αυτές, που απαιτούν
πολλά µέσα και κατάλληλο προσωπικό, έχουν ως επακόλουθο
πολύ µακροπρόθεσµες δράσεις στις χώρες όπου η κυκλοφορία
είναι δύσκολη για πολλούς λόγους.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

6.6.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως
αριθ. 417/2002 για την εσπευσµένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού
σχεδιασµού για τα πετρελαιοφόρα µονού κύτους και για την κατάργηση
αριθ. 2978/94 του Συµβουλίου»
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«Πρόταση κανονισµού
του κανονισµού (ΕΚ)
κύτους ή ισοδύναµου
του κανονισµού (ΕΚ)

(COM(2002) 780 τελικό — 2002/0310 (COD))
(2003/C 133/19)
Στις 22 Ιανουαρίου 2003 και σύµφωνα µε το άρθρο 80, παράγραφος 2 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 13 Μαρτίου 2003 µε βάση την
εισηγητική έκθεση της ∆ρος Μπρεδηµά-Σαββοπούλου.
Κατά την 398η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 (συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου), η
ΕΟΚΕ υιοθέτησε µε 100 ψήφους υπέρ 10 ψήφους κατά και 10 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1.

Εισαγωγή

1.1.
Το ναυάγιο του Prestige στις 19 Νοεµβρίου 2002 και η
επακόλουθη οικολογική καταστροφή στις ακτές της Ισπανίας που
εξακολούθησε αργότερα και στις ακτές της Γαλλίας, κινητοποίησαν
την ευρωπαϊκή κοινή γνώµη, τρία χρόνια µετά το παρόµοιο
ατύχηµα του πετρελαιοφόρου Εrika στα ανοιχτά των ακτών της
Γαλλίας. Στην ανακοίνωσή της για τη βελτίωση της θαλάσσιας
ασφάλειας, στη θάλασσα την οποία εξέδωσε ως αντίδραση στο
ατύχηµα του Prestige ( 1), η Επιτροπή εξήγγειλε τη λήψη µιας
σειράς µέτρων µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επέλευσης µελλοντικών ατυχηµάτων σε πλοία όπως το Εrika και το
Prestige. Το Συµβούλιο Μεταφορών στις 6 ∆εκεµβρίου 2002
έκανε έκκληση για την επίσπευση του χρονοδιαγράµµατος της
σταδιακής απόσυρσης των πετρελαιοφόρων µονού κύτους, την
εφαρµογή του Προγράµµατος Εκτίµησης της Κατάστασης (ΠΕΚ)
για τα πετρελαιοφόρα µονού κύτους ηλικίας άνω των 15 ετών και
τη σύναψη διοικητικών συµφωνιών από τα κράτη µέλη µε στόχο
την άρνηση του κατάπλου πετρελαιοφόρων µονού κύτους, που
µεταφέρουν αργό πετρέλαιο βαριάς ποιότητας, στα λιµάνια, στους
σταθµούς ανοικτής θάλασσας και στις περιοχές αγκυροβόλησής
τους. Τα συµπεράσµατα της πρόσφατης συνεδρίασης του Συµβουλίου στις Βρυξέλλες, στις 20 και 21 Μαρτίου, περιλαµβάνουν µια
δέσµη µέτρων τα οποία η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ένθερµα.
2.

Η πρόταση της Επιτροπής

2.1.
Για να εκπληρώσει τους στόχους του Συµβουλίου Μεταφορών, η Επιτροπή πρότεινε τις εξής τροποποιήσεις του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 417/2002 (2):
—

τη θέσπιση της διάταξης ότι το βαρύ αργό πετρέλαιο
επιτρέπεται να µεταφέρεται µόνο µε πετρελαιοφόρα διπλού
κύτους,

—

την αναθεώρηση του κοινοτικού προγράµµατος σταδιακής
απόσυρσης, για να εξασφαλισθεί ιδίως ότι τα πετρελαιοφόρα

( 1) COM(2002) 681 τελικό.
( 2) ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 1 — Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ: ΕΕ C 14 της
16.1.2001, σ. 22.

µονού κύτους της κατηγορίας 1 δεν θα εξακολουθήσουν
να ασκούν τις δραστηριότητές τους πέραν της ηλικίας των
23 ετών και του έτους 2005, της κατηγορίας 2 πέραν της
ηλικίας των 28 ετών και του έτους 2010 και της
κατηγορίας 3 πέραν της ηλικίας των 28 ετών και του
έτους 2015,

—

την ευρύτερη εφαρµογή του καθεστώτος διεξαγωγής ειδικών
ελέγχων για τα πετρελαιοφόρα (του Προγράµµατος Εκτίµησης της Κατάστασης), προορισµός του οποίου είναι η
αποτίµηση της δοµικής καταλληλότητας των πετρελαιοφόρων µονού κύτους ηλικίας άνω των 15 ετών.

2.2.
Η σοβαρή ρύπανση των κοινοτικών υδάτων από την
πετρελαιοκηλίδα του Prestige ανάγκασε την Επιτροπή να αναθεωρήσει το πρόγραµµα σταδιακής απόσυρσης που προβλεπόταν από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 417/2002. Σκοπός της προτεινόµενης
αναθεώρησης είναι η µείωση των ορίων ηλικίας και των προθεσµιών
οριστικής απαγόρευσης της εκµετάλλευσης πετρελαιοφόρων
µονού κύτους στο επίπεδο που είχε προταθεί αρχικά στη δέσµη
µέτρων Εrika I, προκειµένου να διασφαλιστεί η καλύτερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η Επιτροπή έχει επίγνωση του
σηµαντικού οικονοµικού αντικτύπου στον κλάδο των πετρελαιοφόρων και σκοπεύει να παρουσιάσει σχετική οικονοµική ανάλυση όσο
το δυνατόν συντοµότερα.

2.3.
Αποδείχθηκε για άλλη µια φορά, όπως και στο ατύχηµα
του Εrika, ότι το βαρύ αργό πετρέλαιο ανήκει στους πλέον
ρυπογόνους τύπους πετρελαίου. Γι' αυτό, η Επιτροπή προτείνει να
απαγορευθεί η µεταφορά βαρέων κλασµάτων πετρελαίου µε
πετρελαιοφόρα µονού κύτους που πρόκειται να καταπλεύσουν ή
αποπλέουν από λιµένες της ΕΕ. Η Επιτροπή δηλώνει ότι υπάρχει
σήµερα επαρκές διαθέσιµο δυναµικό πετρελαιοφόρων διπλού
κύτους, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει καµία διαταραχή
στην ασφάλεια του εφοδιασµού.
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Γενικές παρατηρήσεις

3.1.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για την
καταστροφή που προκάλεσε το πετρελαιοφόρο Prestige και για
τις συνακόλουθες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές
επιπτώσεις. Είναι ικανοποιηµένη που δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζωών. Υπάρχει εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος
επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων και να αποζηµιωθούν πλήρως
τα θύµατα. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν υποχρέωση να
δώσουν προτεραιότητα στην επείγουσα αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ισχύοντος καθεστώτος για τη θαλάσσια
µεταφορά πετρελαίου. Τα µελλοντικά µέτρα θα πρέπει να είναι
επαρκή και να αντιµετωπίζουν τις πραγµατικές αιτίες αυτών των
ατυχηµάτων.

3.1.1.
Οι συνθήκες και τα αίτια του ατυχήµατος του Prestige
αποτελούν αντικείµενο διερεύνησης. Αν και είναι πιθανό να είχε
λάβει διαφορετικές διαστάσεις η καταστροφή αν το πλοίο είχε
οδηγηθεί εγκαίρως σε αγκυροβόλιο καταφυγής, µπορεί να αποδειχθεί ότι ευθύνεται µία από τις ακόλουθες αιτίες ή ένας συνδυασµός
τους: δοµικές αδυναµίες του πλοίου, που ήταν άνω των 26 ετών·
ελλείψεις στη συντήρηση του πλοίου· οι αποφάσεις που ελήφθησαν
(ή που δεν ελήφθησαν) για την αντιµετώπιση του ατυχήµατος, οι
οποίες επιδείνωσαν το πρόβληµα· ακατάλληλοι ελιγµοί του πλοίου
κ.λπ.

6.6.2003

3.3.
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την ανησυχία που είχε εκφράσει
σε παλαιότερες γνωµοδοτήσεις της (3) ότι οι οικονοµικές πιέσεις
επί των πλοιάρχων και των πληρωµάτων που εξακολουθούν να
εργάζονται σε πλοία µειωµένου επιπέδου ασφαλείας ενδέχεται να
έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια του πλοίου. Εποµένως, τα µέλη
των πληρωµάτων πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν τυχόν
ανωµαλίες επί του πλοίου που ενδέχεται να προξενήσουν ατυχήµατα και στη συνέχεια πρέπει να τους παρέχεται κατάλληλη
προστασία από τη νοµοθεσία της ΕΕ. Η ανθρώπινη διάσταση της
ασφάλειας πρέπει, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, να ληφθεί επειγόντως
υπόψη, αν θέλουµε να εφαρµοσθούν τα προτεινόµενα τεχνικά
µέτρα αποτελεσµατικά και υπό καλές συνθήκες. Η ΕΟΚΕ εκφράζει
επίσης την ανησυχία της για τη στάση των ρυθµιστικών αρχών, οι
οποίες συνεχίζουν να αποδίδουν στους πλοιάρχους την υπέρτατη
ευθύνη για τα πλοία. Στην πραγµατικότητα, στις σηµερινές
ναυτιλιακές δραστηριότητες η πραγµατική εξουσία και οι πόροι
των πλοιάρχων έχουν περιοριστεί σοβαρά. Επειδή πολλές εθνικές
αρχές εξακολουθούν να προτιµούν να αποδώσουν νοµικές ευθύνες
στον πλοίαρχο και στους αξιωµατικούς του πλοίου παρά να
αναζητήσουν τους υπεύθυνους στους γραφειοκρατικούς λαβυρίνθους της ιδιοκτησίας και του ελέγχου των πλοίων, είναι αναγκαία
η διασαφήνιση της νοµικής ευθύνης όλων των µερών που εµπλέκονται στις θαλάσσιες µεταφορές. Κατόπιν αυτών των συλλογισµών, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τις παλαιότερες εκκλήσεις της
στην Επιτροπή να επεξεργαστεί κατάλληλες προτάσεις, για παράδειγµα σε µια νέα δέσµη Εrika ΙΙΙ για την ανθρώπινη διάσταση,
αναπτύσσοντας έτσι µια σφαιρική και ολοκληρωµένη προσέγγιση
της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

3.2.
Παρά το προηγούµενο του πετρελαιοφόρου Εrika, στο
οποίο επίσης δεν είχε επιτραπεί η είσοδος σε αγκυροβόλιο
καταφυγής, και τις επαναλαµβανόµενες και σταθερές εκκλήσεις
για ένα σαφές και ενδεδειγµένο καθεστώς των αγκυροβολίων
καταφυγής για τα πλοία που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, το εν
λόγω καθεστώς παραµένει ασαφές. Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει τη
γνωµοδότησή της σχετικά µε την πρόταση για την εσπευσµένη
σταδιακή καθιέρωση του διπλού κύτους στα πετρελαιοφόρα
(δέσµη Εrika I) ( 1) και τη γνωµοδότησή της για τη δέσµη Εrika ΙΙ (2)
και επαναλαµβάνει την έκκλησή της για εξέταση και επίλυση του
πολιτικά αντιδηµοφιλούς αυτού ζητήµατος. Συνεπώς, υποστηρίζει
πλήρως την πρόταση να επισπευσθούν οι προετοιµασίες των
σχεδίων για την υποδοχή των πλοίων σε αγκυροβόλια καταφυγής.
Αυτό που απαιτείται είναι ο προσδιορισµός αγκυροβολίων καταφυγής στα ύδατα της ΕΕ, η εφαρµογή από τα κράτη µέλη της ΕΕ της
∆ιεθνούς Σύµβασης για την Πρόληψη, τη ∆ιαχείριση και τη
Συνεργασία στον τοµέα της Πετρελαϊκής Ρύπανσης (Σύµβαση
OPRC του 1990), όπως ζητούσε στη γνωµοδότησή της για τη
δέσµη Εrika Ι, και ένα σαφές σχέδιο αντιµετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, µαζί µε τις διαδικασίες εφαρµογής
του, όταν ένα πλοίο που αντιµετωπίζει δυσκολίες χρειάζεται να
οδηγηθεί σε ένα τέτοιο αγκυροβόλιο. Το σχέδιο θα πρέπει να
καθορίζει τις υποχρεώσεις του πλοιάρχου, του παράκτιου κράτους
και του διασώστη. Όλες αυτές οι δράσεις πρέπει να διασαφηνιστούν και να συντονιστούν από µία ενιαία αρχή, κατά προτίµηση
σε επίπεδο ΕΕ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια
στη Θάλασσα (EMSA).

3.5.
Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι στη γνωµοδότησή της για τη
δέσµη Εrika I εξέφρασε την άποψη ότι τα µέτρα που ελήφθησαν
σε διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση της ασφάλειας και τη µείωση
της ρύπανσης από ατυχήµατα επέφεραν σηµαντική συρρίκνωση
της συχνότητας αυτού του είδους της ρύπανσης. Η ρύπανση που
προκαλείται από τα πλοία είναι κάθε άλλο παρά η µοναδική πηγή
ρύπανσης της θάλασσας, αν και δεν µπορεί να υποτιµηθεί η
σηµασία της, αν ληφθεί υπόψη ότι η ρύπανση που προξενείται από
τα πλοία υπολογίζεται σε 15 % του συνόλου. Υπενθυµίζουµε
ότι τα µεγάλα πετρελαιοφόρα µεταφέρουν τεράστιες ποσότητες
πετρελαίου (το Prestige µετέφερε 77 000 τόνους), µε αποτέλεσµα
τη συγκέντρωση της ζηµίας. Αναγνωρίζεται επίσης ότι τα αστικά
απόβλητα και οι οικονοµικές δραστηριότητες στην ξηρά ευθύνονται για τα 2/3 της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος
κοντά στις ακτές και στις εκβολές των ποταµών και ότι πρέπει να

( 1) ΕΕ C 14 της 16.1.2001, σ. 22.
( 2) ΕΕ C 221 της 7.8.2001, σ. 54.

(3 ) ΕΕ C 14 της 16.1.2001, σ. 22 και ΕΕ C 221 της 7.8.2001, σ. 54.

3.4.
Η παρούσα πρόταση κανονισµού αποτελεί άµεση
απάντηση στο ατύχηµα του Prestige. Η ΕΟΚΕ ζητά να τεθούν σε
ισχύ όλα τα συµπληρωµατικά µέτρα που θα κριθούν απαραίτητα,
µόλις γίνει γνωστό το αποτέλεσµα των ερευνών. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ
επισηµαίνει ότι το διπλό κύτος δεν αρκεί αυτό καθευατό για να
επιλυθεί το τεράστιο πρόβληµα των οικολογικών καταστροφών
που προκαλούνται από ατυχήµατα πετρελαιοφόρων, και ότι
χρειάζονται και άλλα µέτρα.
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πραγµατοποιηθούν δραστικές µειώσεις αυτών των αποβλήτων. Αν
και επικροτεί τα προτεινόµενα µέτρα για τη µείωση της ρύπανσης
της θάλασσας που προκαλείται από τα πλοία, η ΕΟΚΕ θα
επιθυµούσε µια παρόµοια προσέγγιση της ρύπανσης της θάλασσας
που προκαλείται από τα αστικά απόβλητα και τις οικονοµικές
δραστηριότητες στην ξηρά ( 1).

3.6.
Η αρχή της αναλογικότητας — που έχει καθιερωθεί από
τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου και από τη νοµοθεσία
της ΕΕ — θα πρέπει να τηρείται σε όλες τις περιπτώσεις. Η
αναλογικότητα των προτεινόµενων µέτρων δεν πρέπει να αφορά
µόνο τις συνέπειες, αλλά και τις πραγµατικές αιτίες του ατυχήµατος. Η ΕΟΚΕ διερωτάται ποια θα ήταν η αντίδραση της ΕΕ σε
παρόµοια περιστατικά µε πλοία διπλού κύτους, τα οποία δεν
µπορούν να αποκλειστούν στο εγγύς µέλλον, καθώς οι εµπορικές
δραστηριότητες αυτών των πλοίων θα αυξάνονται.

3.7.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη γενική άποψη ότι τα θαλάσσια
ατυχήµατα είναι αποτέλεσµα περισσότερο της πληµµελούς εφαρµογής ή της παράβασης της υφιστάµενης νοµοθεσίας παρά της
ακαταλληλότητάς της. Εποµένως, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως την
εσπευσµένη εφαρµογή των µέτρων των δεσµών Εrika I και Εrika ΙΙ
και συµφωνεί µε την προτεραιότητα που τους αποδίδει η Επιτροπή.
Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρµοστούν αυστηρά και εκ
παραλλήλου.

3.8.
Η αίσθηση της επείγουσας ανάγκης να διευθετηθούν
ορισµένα εξαιρετικά λεπτά οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα δεν θα πρέπει να υπερσκελίσει τους κανόνες του
διεθνούς δικαίου. Σε µια σειρά παλαιότερων γνωµοδοτήσεων που
ξεκινούν από το 1993, η ΕΟΚΕ έχει υποστηρίξει σταθερά ότι οι
κανονισµοί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την πρόληψη
της ρύπανσης που επηρεάζουν τη διεθνή ναυτιλία θα πρέπει να
προέρχονται από τον αρµόδιο ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό
(∆ΝΟ). Τα µονοµερή µέτρα ενδέχεται να υπονοµεύσουν το κύρος
του ∆ΝΟ και να υποκινήσουν µονοµερείς ενέργειες τρίτων χωρών,
οι οποίες ενδέχεται να περιορίσουν σοβαρά τις σηµαντικές διεθνείς
εµπορικές δραστηριότητες του στόλου της ΕΕ. Υπάρχουν ήδη
ενδείξεις τέτοιων ενεργειών από πλευράς των ΗΠΑ και ορισµένων
χωρών της Ασίας. Είναι, εποµένως, σκόπιµο να διασφαλιστεί ότι οι
κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος λαµβάνουν υπόψη το
γεγονός ότι τα ύδατα της ΕΕ πρέπει να παραµείνουν ανοιχτά χωρίς
διακρίσεις σε όλα τα πλοία που πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές.
Ενόψει των ανωτέρω συλλογισµών και του διεθνούς χαρακτήρα
των θαλάσσιων µεταφορών, συνιστάται να παραπεµφθούν τα
προτεινόµενα µέτρα στον ∆ΝΟ προς πιθανή παγκόσµια εφαρµογή.

( 1) Γνωµοδότηση που θα υιοθετήσει η ΕΟΚΕ για το θαλάσσιο περιβάλλον
(ΝΑΤ/166).
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3.9.
Η θέση της πρότασης της Επιτροπής σε εφαρµογή
δηµιουργεί επείγουσα ανάγκη νέων πλοίων προσαρµοσµένων στις
απαιτήσεις. Για λόγους ασφαλείας, εγγυήσεων και στρατηγικής, θα
πρέπει να εξεταστούν και να αναθεωρηθούν οι δυνατότητες που
προβλέπονται από την κοινοτική πολιτική για τη ναυπηγική
βιοµηχανία, προκειµένου να διευκολυνθεί η κατασκευή πλοίων σε
ευρωπαϊκά ναυπηγεία και να καταρτιστεί ένα κοινοτικό σχέδιο
χρηµατοδότησης για την αντικατάσταση των αποσυρόµενων
πλοίων.

4. Ειδικές παρατηρήσεις

4.1.
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η ΕΕ οφείλει να υιοθετήσει µια ισόρροπη
πολιτική η οποία να λαµβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές, οικονοµικές, και κοινωνικές συνέπειες σύµφωνα µε τις αρχές της
∆ιάσκεψης Κορυφής του Γκέτεµποργκ για την αξιολόγηση του
αντίκτυπου των δράσεων της ΕΕ στην αειφορία.

4.2.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστούν το ταχύτερο δυνατόν και αποτελεσµατικά:
—

ένα σαφές καθεστώς για τα αγκυροβόλια καταφυγής

—

η θέσπιση σχεδίων για την αντιµετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης

—

η εντατικοποίηση των µέτρων εποπτείας

—

η ανάγκη διασαφήνισης της νοµικής ευθύνης όλων των µερών
που εµπλέκονται στις θαλάσσιες µεταφορές

—

η βελτίωση των επαγγελµατικών προσόντων των πληρωµάτων

—

η απαίτηση να γίνονται οι επισκευές σε ναυπηγεία που
παρέχουν εξασφαλισµένη ποιότητα, κατοχυρώνοντας µε τον
τρόπο αυτό την ασφάλεια και πιο αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές για το σχεδιασµό και τη ναυπήγηση πλοίων

—

µια αυστηρότερη συµµόρφωση προς τις διατάξεις της
οδηγίας για τον έλεγχο από το κράτος του λιµένα

—

η όσο το δυνατόν ταχύτερη θέση σε εφαρµογή της οδηγίας
για τη µεγαλύτερη διαφάνεια των νηογνωµόνων

—

η κύρωση από τα κράτη µέλη της ΕΕ της Σύµβασης για τα
Καύσιµα ∆εξαµενής Πλοίων και της Σύµβασης για τις
Επικίνδυνες και Βλαβερές Ουσίες.

4.3.
Ενόψει των σοβαρών κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων
και της διεθνούς φύσης των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, τα
κράτη µέλη οφείλουν να επιδιώξουν, µε ταχύρυθµες διαδικασίες,
διαµέσου του ∆ΝΟ, την παγκόσµια εφαρµογή ενός επιτυχούς
προγράµµατος εσπευσµένης σταδιακής απόσυρσης των πετρελαιοφόρων µονού κύτους το οποίο θα εναρµονίζεται µε το νόµο των
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ΗΠΑ για την πετρελαϊκή ρύπανση. Η πρωτοβουλία της ΕΕ πρέπει
να αναληφθεί µε επιφύλαξη του δικαιώµατος και της υποχρεώσεως
να διασφαλιστεί έγκαιρη και επαρκής περιβαλλοντική προστασία
σε επίπεδο ΕΕ.

4.4.
H EOKE τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης των πετρελαιοφόρων µονού κύτους για τη µεταφορά των πλέον ρυπογόνων
βαρέων κλασµάτων πετρελαίου. Ωστόσο, η πρόταση ενδέχεται να
προκαλέσει δυσκολίες τόσο στον εφοδιασµό όσο και στη διύλιση
στην ΕΕ οι οποίες θα επιδεινωθούν µε τη στρατιωτική επιχείρηση
στο Ιράκ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το βαρύ αργό πετρέλαιο που
εισάγεται στην ΕΕ παράγεται στη Βόρειο Θάλασσα και µεταφέρεται
µε εξειδικευµένα πετρελαιοφόρα µονού κύτους υψηλών προτύπων.
Τα πλοία αυτά είναι κατασκευασµένα αποκλειστικά για δραστηριότητα στη Βόρειο Θάλασσα και ανταποκρίνονται σε πολύ υψηλές
προδιαγραφές. Στο πλαίσιο αυτό θα µπορούσαν να προβλεφθούν
εξαιρέσεις, όπου αυτό ενδείκνυνται.

4.5.
Η απαγόρευση της µεταφοράς βαρέων κλασµάτων πετρελαίου θα επηρεάσει όλα τα πετρελαιοφόρα µονού κύτους νεκρού
βάρους 600 τόνων και άνω. Ωστόσο, πλειονότητα των πετρελαιοφόρων νεκρού βάρους κάτω των 5 000 τόνων επιδίδεται σε
ακτοπλοϊκές µεταφορές και σε εσωτερικά δροµολόγια. Εξάλλου,
πολύ λίγα µόνο πετρελαιοφόρα µονού κύτους χρησιµοποιούνται
γι' αυτές τις µεταφορές. Η ΕΟΚΕ, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη
εξασφάλισης του ζωτικού εφοδιασµού µε καύσιµα στην ΕΕ και
διατήρησης αποθεµάτων σε τοποθεσίες οι οποίες εξαρτώνται από
την θαλάσσια µεταφορά πετρελαίου (π.χ. εξυπηρέτηση νησιών),
εισηγείται να εφαρµοσθούν προοδευτικά τα µέτρα απαγόρευσης
για τα πετρελαιοφόρα µονού κύτους νεκρού βάρους κάτω των
5 000 τόνων. Η ΕΕ θα πρέπει να προτείνει στον ∆ΝΟ να
ορίσει στο πλαίσιο της Σύµβασης MARPOL περιοχές εξαιρετικά
ευαίσθητες από περιβαλλοντική άποψη (όπως η Βενετία, η Βαλτική,
το Bocche di Bonifaccio) ως «περιοχές προς αποφυγή» από τα
πετρελαιοφόρα που µεταφέρουν βαρύ αργό πετρέλαιο. Επιπλέον,
η ΕΕ και ο ∆ΝΟ θα πρέπει να συνεργαστούν για να θεσπίσουν, σε
συµφωνία µε τη Σύµβαση SOLAS, συστήµατα υποχρεωτικής
δροµολόγησης κατά µήκος των ακτών της ΕΕ για τα πετρελαιοφόρα
µονού κύτους που µεταφέρουν ρυπογόνα υψηλότερα κλάσµατα
πετρελαίου.

4.6.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση να επεκταθεί το καθεστώς
επιθεώρησης του ΠΕΚ στην αποτίµηση της δοµικής καταλληλότητας των πετρελαιοφόρων µονού κύτους ηλικίας άνω των 15 ετών.
Στην περίπτωση των πιο παλιών πλοίων, µια εκτενής επιθεώρηση
των ζωτικών τµηµάτων του κύτους είναι ουσιώδης για τον
εντοπισµό ενδεχόµενων αδυναµιών, ώστε να διορθωθούν και να
µειωθεί ο κίνδυνος ρήγµατος σε περίπτωση τρικυµίας.

5.
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5.2.
Παρά το προηγούµενο του ατυχήµατος του Εrika και την
επακόλουθη κινητοποίηση των οργάνων της ΕΕ, η οποία κατέληξε
σε δύο δέσµες νοµοθετικών µέτρων (Erika Ι και ΙΙ), η ΕΟΚΕ λυπάται
που προέκυψε και δεύτερη οικολογική καταστροφή µε τη βύθιση
του πετρελαιοφόρου Prestige.

5.3.
Η ΕΟΚΕ λυπάται που δεν υλοποιήθηκαν οι επανειληµµένες
εκκλήσεις της (στις γνωµοδοτήσεις της για τις δέσµες Εrika I
και II) για διάφορα συγκεκριµένα µέτρα. Συνεπώς, αισθάνεται
υποχρεωµένη να τις επαναλάβει µε την ελπίδα να ληφθούν υπόψη,
προκειµένου να αποτραπεί η επανάληψη παρόµοιων ατυχηµάτων
στο µέλλον.

5.4.
Οι συνθήκες του ατυχήµατος του Prestige εγείρουν
ορισµένα ερωτηµατικά, τα οποία πρέπει να εξεταστούν µε προσοχή,
για να µπορέσουν να ληφθούν λογικά, εφικτά και αναλογικά
µέτρα, που θα αντιµετωπίζουν τις αιτίες παρόµοιων ατυχηµάτων.
Εποµένως, η διερεύνηση των αιτιών του ατυχήµατος και η
αποζηµίωση των θυµάτων αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα.

5.5.
Σύµφωνα µε τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
του Γκέτεµποργκ, τα ισχύοντα µέτρα θα πρέπει να υποβληθούν σε
αξιολόγηση του αντικτύπου τους στην αειφορία, η οποία να
καλύπτει τις πιθανές οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
τους επιπτώσεις. Απαιτείται επειγόντως µια ανάλυση κόστους/οφέλους, στην οποία θα στηριχθεί µια ισορροπηµένη σφαιρική
πολιτική. Γι' αυτό, µαζί µε τα εµπορικά µελήµατα πρέπει να
ληφθούν υπόψη η ασφάλεια της ναυτιλίας και η προστασία του
περιβάλλοντος.

5.6.
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να
εφαρµοστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα και αυστηρά οι δέσµες
µέτρων Εrika I και ΙΙ και να θεσπιστεί επειγόντως και κατά
προτίµηση σε επίπεδο ΕΕ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την
Ασφάλεια στη Θάλασσα ένα καθεστώς για τα αγκυροβόλια
καταφυγής και ένα σχέδιο αντιµετώπισης των καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης µε σαφή προσδιορισµό των αρµόδιων αρχών για
τη βοήθεια των πλοίων που αντιµετωπίζουν δυσκολίες.

5.7.

Η ΕΟΚΕ ζητά:

—

τη θέσπιση σχεδίων για την αντιµετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης,

—

την εντατικοποίηση των µέτρων εποπτείας,

—

την ανάγκη διασαφήνισης της νοµικής ευθύνης όλων των
µερών που εµπλέκονται στις θαλάσσιες µεταφορές,

—

τη βελτίωση των επαγγελµατικών προσόντων των πληρωµάτων,

Συµπεράσµατα

5.1.
Με την επιφύλαξη των παραπάνω παρατηρήσεων, η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει την πρόταση κανονισµού που υποβάλλει η Επιτροπή
για την εσπευσµένη σταδιακή καθιέρωση των απαιτήσεων διπλού
κύτους.
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—

την απαίτηση να γίνονται οι επισκευές σε ναυπηγεία που
παρέχουν εξασφαλισµένη ποιότητα, κατοχυρώνοντας µε τον
τρόπο αυτό την ασφάλεια και πιο αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές για το σχεδιασµό και τη ναυπήγηση πλοίων,

—

την αυστηρότερη εφαρµογή της οδηγίας για τον έλεγχο από
το κράτος του λιµένα,

—

όσο το δυνατόν ταχύτερη θέση σε εφαρµογή της οδηγίας για
τη µεγαλύτερη διαφάνεια των νηογνωµόνων,

—

την κύρωση από τα κράτη µέλη της ΕΕ της Σύµβασης για τις
Επικίνδυνες και Βλαβερές Ουσίες και της Σύµβασης για τα
Καύσιµα ∆εξαµενής Πλοίων,

—

την εφαρµογή από τα κράτη µέλη της ΕΕ της Σύµβασης του
1990 για την Πρόληψη, τη ∆ιαχείριση και τη Συνεργασία
στον τοµέα της Πετρελαϊκής Ρύπανσης (Σύµβαση OPRC),

—

την υιοθέτηση µιας δέσµης µέτρων Εrika ΙΙΙ που θα διευθετεί
τη συµµετοχή του ανθρώπινου παράγοντα στην ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας,

—

την αυστηρότερη εφαρµογή της Σύµβασης για τα πιστοποιητικά, την εκπαίδευση και την τήρηση φυλακών των ναυτικών
(STCW 78/95),

—

την υποχρέωση των ναυτιλιακών εταιρειών φορτηγών (µεταφορές πετρελαίου, φυσικού αερίου και χηµικών) και επιβατηγών πλοίων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην ΕΕ να
πραγµατοποιούν αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται
µε τις δραστηριότητες της θαλάσσιας µεταφοράς στα ύδατα
και τους λιµένες της Κοινότητας για κάθε πλοίο ή οµάδα
πλοίων µε τα ίδια χαρακτηριστικά. Για την αξιολόγηση αυτή
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ως αναφορά οι κατευθυντήριες γραµµές του ∆ΝΟ για την επίσηµη αξιολόγηση
της ασφάλειας (οδηγός ΕΑΑ). Η αξιολόγηση των κινδύνων,
όπως και η συνέχιση και οι αναθεωρήσεις της, θα πρέπει να
εγκρίνονται από τις ναυτιλιακές αρχές της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένη η εταιρεία.

5.8.
Ενόψει των σοβαρών κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων
και του διεθνούς χαρακτήρα της ναυτιλίας τα κράτη µέλη της ΕΕ,
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µε ταχείες διαδικασίες, θα πρέπει να επιδιώξουν να εισαγάγουν
µέσω του ∆ΝΟ, προς παγκόσµια εφαρµογή, ένα ικανοποιητικό
χρονοδιάγραµµα για την εσπευσµένη σταδιακή απόσυρση των
πετρελαιοφόρων µονού κύτους το οποίο να συµφωνεί µε το
χρονοδιάγραµµα του Νόµου για τη Ρύπανση από το Πετρέλαιο
(Oil Pollution Act) των ΗΠΑ. Η πρωτοβουλία της ΕΕ θα πρέπει
να αναληφθεί χωρίς να θίγεται το δικαίωµα και η υποχρέωση
εξασφάλισης έγκαιρης και επαρκούς προστασίας του περιβάλλοντος σε επίπεδο ΕΕ.
5.9.
H EOKE τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης των πετρελαιοφόρων µονού κύτους για τη µεταφορά των πιο ρυπογόνων βαρέων
κλασµάτων πετρελαίου. Στο πλαίσιο αυτό θα µπορούσαν να
προβλεφθούν εξαιρέσεως, όπου αυτό ενδείκνυται.
5.10.
Η προτεινόµενη απαγόρευση των πετρελαιοφόρων µονού
κύτους νεκρού βάρους 600-5 000 τόνων θα πλήξει σοβαρά τις
δραστηριότητες θαλάσσιας µεταφοράς καυσίµων στην ΕΕ και θα
θέσει σε κίνδυνο τον εφοδιασµό των νησιών και άλλων τοποθεσιών
που εξαρτώνται από τις θαλάσσιες µεταφορές για το πετρέλαιό
τους. Εποµένως, τα µέτρα απαγόρευσης θα µπορούσαν να εφαρµοσθούν προοδευτικά για τα πετρελαιοφόρα µονού κύτους νεκρού
βάρους άνω των 5 000 τόνων.
5.11.
Η ΕΕ θα πρέπει να προτείνει στον ∆ΝΟ να ορίσει στο
πλαίσιο της Σύµβασης MARPOL περιοχές εξαιρετικά ευαίσθητες
από περιβαλλοντική άποψη ως «περιοχές προς αποφυγή» από τα
πετρελαιοφόρα που µεταφέρουν βαρύ αργό πετρέλαιο. Η ΕΕ και
ο ∆ΝΟ θα πρέπει να συνεργαστούν για να θεσπίσουν, σε
συµφωνία µε τη Σύµβαση SOLAS, συστήµατα υποχρεωτικής
δροµολόγησης κατά µήκος των ακτών της ΕΕ για τα
πετρελαιοφόρα µονού κύτους που µεταφέρουν ρυπογόνα
υψηλότερα κλάσµατα πετρελαίου.
5.12.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση να επεκταθεί το
καθεστώς επιθεώρησης του ΠΕΚ στην αποτίµηση της δοµικής
καταλληλότητας των πετρελαιοφόρων µονού κύτους που έχουν
περάσει την ηλικία των 15 ετών.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

