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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

399η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 14ης ΚΑΙ 15ης ΜΑΪΟΥ 2003

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το «PRISM 2002»
(2003/C 208/01)
Στις 17 Ιανουαρίου 2002 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 (2) της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για το «PRISM 2002» (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενιαίας Αγοράς).
Το τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών
εργασιών, κατήρτισε την γνωµοδότησή του µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Pezzini, στις 4 Απριλίου
2003.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 87 ψήφους υπέρ, µία ψήφο κατά και µία αποχή την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Η Επιτροπή στην τρίτη αναθεώρηση της στρατηγικής
για την εσωτερική αγορά ( 1), επισηµαίνει την πρόοδο που έχει
πραγµατοποιηθεί σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Το σφαιρικό πλαίσιο που προκύπτει είναι αρνητικό. Ο συντελεστής
επιτυχίας όσον αφορά την υλοποίηση των στοχοθετηµένων παρεµβάσεων µόλις ξεπερνά το 50 % και ουσιαστικά παρέµεινε αµετάβλητος σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Παρά τα όποια
σηµαντικά αποτελέσµατα σε συνολικούς όρους η πρόοδος που
έχει επιτευχθεί είναι ιδιαίτερα βραδεία.
1.2.
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ)
συµβάλλει στην πλήρη υλοποίηση της ενιαίας αγοράς, η οποία
ωστόσο δεν έχει γίνει ακόµη πραγµατικότητα για πολυάριθµους
πολίτες και για ένα µεγάλο τµήµα των ευρωπαϊκών µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων.
1.3.
Η διεύρυνση αποτελεί µια στιγµή ιδιαίτερης σηµασίας για
την Ένωση και τα θεσµικά της όργανα: Το ΠΕΑ επιδιώκει να
ενισχύσει τις υπό ένταξη χώρες προκειµένου να προσαρµοστούν
όσο γίνεται καλύτερα στην Ενιαία Αγορά.
( 1) COM(2002) 171 τελικό της 11.4.2002 — Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών «Αναθεώρηση
2002 της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά. ∆ιατήρηση της
δέσµευσης που έχει αναληφθεί».

1.4.
Ο ρόλος του PRISM (Έκθεση της Προόδου της Πρωτοβουλίας για την Ενιαία Αγορά, http://www.esc.eu.int/omu-smo/
prism), στα πλαίσια των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί θεσµικώς
στο ΠΕΑ είναι κεντρικός σε σχέση µε τους εν λόγω στόχους. Τα
περιεχόµενα της τράπεζας δεδοµένων συµβάλλουν, αφενός, στον
πολλαπλασιασµό των γνώσεων του συστήµατος Ευρώπη και,
αφετέρου, στην επίλυση των δυσκολιών που µπορούν να
συναντήσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην Ενιαία Αγορά.
1.5.
Οι υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και στους πολίτες που
παρέχονται από όργανα, οργανώσεις και επαγγελµατίες αποτελούν
σαφώς ένα σηµαντικό µέσο για την ανάπτυξη µιας εσωτερικής
αγοράς. Έτσι οι γνώσεις, η διάδοση και η ωφελιµότητά τους πρέπει
να αξιοποιηθούν και αναπτυχθούν από το ΠΕΑ, µέσω επίσης του
PRISM.
1.6.
Η πλήρης υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς διευκολύνεται επίσης και από την καλύτερη γνώση και διάδοση των
αποφάσεων και της νοµοθεσίας εκ µέρους των πολιτών και
των επιχειρήσεων οι οποίες, αν ενηµερώνονταν καταλλήλως, θα
µπορούσαν να αντιτάξουν τις αρχές που εξαγγέλλονται από το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για να αξιοποιήσουν τα δικαιώµατά τους.
Την εβδοµάδα από 4 έως 9 Νοεµβρίου 2002 ο Γενικός Γραµµατέας
της Επιτροπής ( 2), στην απάντησή του στις επερωτήσεις των

(2 ) SP(2002) 3637 11 Νοεµβρίου 2002 — ∆ιεύθυνση Ε/2.
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Ευρωβουλευτών αντιµετώπισε πάνω από 12 γραπτές επερωτήσεις
σχετικά µε την Εσωτερική Αγορά. Ακόµη το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 14ης Νοεµβρίου 2002 κάλεσε την Επιτροπή
να συνεχίσει να επιδεικνύει προσοχή όσον αφορά τον πλήρη
σεβασµό της κοινοτικής νοµοθεσίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε από τα κράτη µέλη να συµµορφωθούν
πλήρως και ταχέως προς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στα θέµατα της ελεύθερης διακίνησης των υπηρεσιών και της
ελεύθερης εγκατάστασης και να διασφαλίσουν την κατάλληλη
συνέχεια.

2.

∆ιάρθρωση της γνωµοδότησης

2.1.
Το παρόν έγγραφο χωρίζεται, σε γενικές γραµµές, σε δύο
τµήµατα. Το πρώτο περιγράφει τα συστήµατα PRISM και Solvit
και αναφέρει τις διαφορές τους (σηµείο 3).

2.2.
Το δεύτερο τµήµα περιέχει την πρόταση του προγράµµατος εργασίας για το 2003, και επικεντρώνεται σε δύο ειδικές
πτυχές:
—

την εξακρίβωση των δυνατοτήτων σύνδεσης µεταξύ PRISM
και Solvit,

—

τη στρατηγική της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά το
2003, µε ειδική αναφορά στην αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, όπως επίσης στο πρόγραµµα δράσης για
τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, για τις οποίες θα ήταν
σκόπιµο να προβλεφθεί περαιτέρω εξέταση (σηµεία 4-5).

3.

PRISM και Solvit

3.1.
Τα συστήµατα PRISM και Solvit, της ΕΟΚΕ και της
Επιτροπής αντιστοίχως, αντιπροσωπεύουν δύο σηµαντικά µέσα στη
διάθεση των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ τα οποία από
κοινού µε άλλες πρωτοβουλίες (European ombudsman office,
Euro info centres, Europe direct, κέντρα προώθησης καινοτοµίας,
ευρωπαϊκά κέντρα επιχείρησης και καινοτοµίας, διάλογος µε τις
επιχειρήσεις) ( 1)υποστηρίζουν ουσιαστικά την πλήρη υλοποίηση
της Εσωτερικής Αγοράς. Κάθε ένα από τα µέσα αυτά, µέσω των
χαρακτηριστικών του, προσφέρει συµπληρωµατική υπηρεσία στα
άλλα προκειµένου να υπάρξει έγκαιρη και βελτιωµένη απάντηση
στις ερωτήσεις. Είναι σηµαντικό για το λόγο αυτό να υποστηριχθεί
και να βελτιωθεί ο ειδικός χαρακτήρας των µέσων που τα κοινοτικά

( 1) Οι διευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο των πρωτοβουλιών που προαναφέρθηκαν είναι οι εξής:
— www.euro-ombudsman.eu.int
— www.europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html
— www.europa.eu.int/europedirect
— www.irc.cordis.lu/
— www.cordis.lu/innovation-smes
— www.europa.eu.int/business
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όργανα µπορούν να καταρτίσουν και να θέσουν στη διάθεση των
χωρών µελών και των πολιτών τους, όπως επίσης των υποψήφιων
χωρών, στη λογική της συνεργασίας που χαρακτηρίζει το σύνολο
της «ευρωπαϊκής διαδικασίας».
3.2.
Το PRISM (Έκθεση Προόδου της Πρωτοβουλίας για την
Ενιαία Αγορά) είναι το διαλειτουργικό δίκτυο ενηµέρωσης του
ΠΕΑ που περιέχει όλες τις πληροφορίες που ανακοινώνονται από
τα µέλη της ΕΟΚΕ, τις οργανώσεις τους καθώς και από τους
φορείς της Ενιαίας Αγοράς και είναι προσιτό σε όλους µέσω του
∆ιαδικτύου. Το PRISM επιδιώκει µεταξύ άλλων να συλλέξει τις
ορθές πρακτικές που υιοθετούνται και εφαρµόζονται στο κοινοτικό
πλαίσιο µε στόχο να υπάρξει ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις
της Ενιαίας Αγοράς. Η εργασία αυτή επιτρέπει να αξιοποιηθούν
και να γίνουν γνωστές οι πρωτοβουλίες που αξίζει να διαδοθούν
περισσότερο στα πλαίσια της Ενιαίας Αγοράς προκειµένου να
διευκολυνθεί η επέκτασή τους, να δηµιουργηθούν συνεργίες και
να προωθηθεί ο συµπληρωµατικός χαρακτήρας. Μακροπρόθεσµα,
στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να προσδιορίσει τον καλύτερο
τρόπο ενθάρρυνσης των πρωτοβουλιών αυτών, όπως επίσης να
επηρεάσει τον αναπροσανατολισµό των προτεραιοτήτων δράσης
της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ΕΕ
έναντι της Ενιαίας Αγοράς.
3.2.1.
Η τράπεζα δεδοµένων PRISM οµαδοποιεί τις πρωτοβουλίες της Ενιαίας Αγοράς σε τέσσερις κατηγορίες:
α)

ενηµέρωση και υποστήριξη,

β)

διαµεσολάβηση,

γ)

συµπράξεις,

δ)

συµφωνίες και κώδικες συµπεριφοράς.

3.2.2.
Η µηχανή αναζήτησης του PRISM επιτρέπει να επιλέγονται τα δεδοµένα ξεκινώντας από την επιλογή των εν λόγω
τεσσάρων κατηγοριών, από κοινού µε έναν γεωγραφικό καθορισµό
βάσει της χώρας που συµµετέχει στην πρωτοβουλία, όπως επίσης
επιτρέπει και τη θεµατική έρευνα µέσω λέξεων κλειδιών.
Για τις χώρες που πρόκειται να ενταχθούν το PRISM αντιπροσωπεύει σηµαντική ενίσχυση στο βαθµό που διευκολύνει στο εσωτερικό τους τη γνώση της εσωτερικής αγοράς και συνεπώς τις
διαδικασίες προσαρµογής τους στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα.
3.3.
Το Solvit ( 2) είναι το δίκτυο για την άτυπη επίλυση των
διαµεθοριακών προβληµάτων στην εσωτερική αγορά, που τέθηκε
σε λειτουργία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιµετωπιστούν
οι προβληµατικές που προκύπτουν από την κακή εφαρµογή των
κανόνων σχετικά µε την εσωτερική αγορά εκ µέρους των δηµόσιων
διοικήσεων. Το Solvit αποτελεί ένα δίκτυο για την επίλυση των
προβληµάτων µέσω πιθανής διαµεσολάβησης και πρέπει

(2 ) Σύσταση της Επιτροπής της 7ης ∆εκεµβρίου 2001 σχετικά µε τις
αρχές χρήσης του «Solvit» — δίκτυο για την επίλυση των προβληµάτων στην εσωτερική αγορά.
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αποκλειστικά να ασχολείται µε ζητήµατα που δεν εξετάζονται από
κοινοτικούς ή εθνικούς δικαστές. Ο αιτών ωστόσο παραµένει
ελεύθερος να προσφύγει οποιαδήποτε στιγµή δικαστικά, τερµατίζοντας έτσι το ζήτηµα αυτό στα πλαίσια του δικτύου Solvit.
3.4.
Η διαφορά µεταξύ των δύο συστηµάτων, PRISM και
Solvit, έγκειται στο γεγονός ότι το PRISM αποτελεί τράπεζα
δεδοµένων που συγκεντρώνει τις καλύτερες πρακτικές όσον αφορά
τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και τους καθιστά άµεσα
διαθέσιµους µέσω του ∆ιαδικτύου, ανά πάσα στιγµή και σε
οποιοδήποτε τόπο. Το Solvit, αντιθέτως, αντιπροσωπεύει ένα
σύστηµα παροχής συµβουλών που προτείνει λύσεις σε διαµεθοριακές διενέξεις, που δεν αποτελούν ακόµη αντικείµενο δικαστικών
διαδικασιών, και οι οποίες διατυπώνονται βάσει προβληµάτων µε
στοχοθετηµένο και συγκεκριµένο χαρακτήρα που έχουν προκύψει
µεταξύ πολιτών ή επιχειρήσεων και δηµόσιων υπηρεσιών.

4.

Η πρόταση εργασίας για το 2003 όσον αφορά το PRISM
και το Solvit

4.1.
Για να υπάρξει καλύτερη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων
που προσφέρονται από το PRISM θα πρέπει να ληφθούν κυρίως
υπόψη τρεις παράγοντες:
α)

θα πρέπει να γνωστοποιείται ευρύτερα και να διατίθεται
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ καθώς και των
χωρών που πρόκειται να ενταχθούν,

β)

η τράπεζα δεδοµένων θα πρέπει κατά κύριο λόγο να
τροφοδοτείται από «ορθές πρακτικές» που εφαρµόζονται στα
πλαίσια της εσωτερικής αγοράς, π.χ. µε την ανάπτυξη
περισσότερων σχέσεων µε τις επαγγελµατικές οργανώσεις,
κυρίως αυτές που αφορούν επιχειρήσεις υπηρεσιών,

γ)

θα πρέπει να είναι όσο γίνεται περισσότερο προσιτό και
εύχρηστο εκ µέρους των καταναλωτών, των επιχειρήσεων,
των συµβούλων.

4.1.1.
Όσον αφορά τα σηµεία α) και β), στην προοπτική της
συνεργασίας µε τα κοινοτικά όργανα, η πρωτοβουλία υποβολής
προτάσεων ολοκληρωµένων µορφών εργασίας µεταξύ των δύο
συστηµάτων που καταρτίστηκαν από την ΕΟΚΕ και την Επιτροπή
µπορεί πράγµατι να αποτελέσει πλεονέκτηµα για την Ενιαία Αγορά,
τους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Προς τούτο είναι
σηµαντικό να καθιερωθούν απλοί και προσιτοί τρόποι πρόσβασης
στα δύο συστήµατα και χρήσης των σχετικών πληροφοριών (1).

( 1) Σχετικά είναι σκόπιµο να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο PRISM στον
κόσµο του ∆ιαδικτύου µε πληροφορίες και συνδέσεις πρόσβασης που
υπάρχουν τουλάχιστον στις σηµαντικότερες πύλες που χρησιµοποιούνται σήµερα, αρχίζοντας από την Εuropa (www.europa.eu.int) από
την οποία ακόµη απουσιάζει. Από εργασίες επαλήθευσης προέκυψε
ότι υπάρχουν πληροφορίες για το PRISM στις ακόλουθες πύλες:
Yahoo, Tiscali, Libero/Ariannna, Virgilio, Google, Altavista. Η
επισήµανση των πληροφοριών για την τράπεζα δεδοµένων PRISM του
ΠΕΑ είναι δυσχερής διότι όποιος τις αναζητεί πρέπει ήδη να γνωρίζει
την ύπαρξή του διαφορετικά θα είναι δύσκολο να ψάχνει µέσα σε
ιστοθέσεις µε την ίδια ονοµασία.

C 208/3

4.1.2.
Το PRISM, µε το να συγκεντρώνει τις ορθές πρακτικές
που εφαρµόζονται στα πλαίσια της Ενιαίας Αγοράς µπορεί
πράγµατι να τροφοδοτείται και από περιπτώσεις που επιλύονται
µέσω του δικτύου Solvit, οι οποίες φυσικά θα καθίστανται
ανώνυµες και θα έχουν γενικό χαρακτήρα στα πλαίσια του
σεβασµού της ατοµικής ζωής του καθένα. Αντιθέτως οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο PRISM µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το δίκτυο Solvit στο βαθµό που οι αιτούντες µπορούν
να επιλέξουν ή να µειώσουν τα αιτήµατά τους εάν βρουν
απάντηση στο PRISM, µε αποτέλεσµα να παρέχεται ταχύτερη και
αποτελεσµατικότερη υπηρεσία στους πολίτες και τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις.
4.1.3.
Μια τεχνική και λειτουργική πρόταση µπορεί να είναι η
πραγµατοποίηση διασυνδέσεως στο εσωτερικό των ιστοσελίδων
και των ιστοσελίδων της ΕΟΚΕ και της ΕΕ έτσι ώστε οι χρήστες να
µπορούν εύκολα να χρησιµοποιούν και τα άλλα συστήµατα. Λύση
που θα συµβάλει επίσης στην αύξηση της διάδοσης του PRISM
και του Solvit σε όσους γνωρίζουν µόνο το ένα από τα δύο.
4.1.4.
Τέλος, µπορεί επίσης να είναι χρήσιµο να εµπλουτιστεί
η τράπεζα δεδοµένων PRISM µε πληροφορίες σχετικά µε τις
αγορές, τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες για την Εσωτερική Αγορά
και τις ενδεχόµενες εξαιρέσεις όσον αφορά τις υπό ένταξη χώρες,
και τέλος µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στα
θέµατα της Εσωτερικής Αγοράς.

5. Περαιτέρω θέµατα ανάπτυξης για το 2003
5.1.
Το Συµβούλιο Εσωτερικής Αγοράς κατάληξε στο
συµπέρασµα, τον Μάρτιο του 2001, ότι «η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών αποτελεί ζωτική στρατηγική
πρόκληση για την Κοινότητα. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός στον τοµέα των υπηρεσιών, εξαλείφοντας τα εµπόδια
στο διαµεθοριακό εµπόριο και στους νέους φορείς». Τον Ιανουάριο
του 2001 η Επιτροπή προώθησε τη στρατηγική των υπηρεσιών (2),
στα πλαίσια της οποίας επεδίωξε, κατά το 2001, να επιλύσει
προβλήµατα ειδικών τοµέων (αναγνώριση των προσόντων και
προώθηση των πωλήσεων) καθώς και να προσδιορίσει µέσω
έρευνας τα εµπόδια που αντιτίθενται στη διαµεθοριακή διακίνηση
υπηρεσιών. Το 2002, όρισε σαφείς προθεσµίες προς τα κράτη
µέλη προκειµένου να εξαλείψουν τα ειδικά εµπόδια που είχαν
εντοπισθεί, να υποβάλουν µη νοµοθετικά µέτρα υποστήριξης
(κώδικες συµπεριφοράς) και να προτείνουν κανόνες µόνο όπου
αυτό είναι αυστηρώς αναγκαίο, και αφού προηγουµένως έχουν
εναρµονιστεί, µε στόχο την παροχή υπηρεσιών. Για τα τέλη του
2003 προβλέπεται µια οριζόντια οδηγία για τις υπηρεσίες.
5.1.1.
Πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους το Συµβούλιο
θεώρησε ζωτικής σηµασίας την πρόκληση που θέτει ο Κοινοτικός

(2 ) COM(2000) 888 τελικό της 29.12.2000 —Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Μια στρατηγική για την εσωτερική αγορά των υπηρεσιών».
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τοµέας υπηρεσιών. Η Επιτροπή έχει αποδείξει ( 1) τη σηµασία των
υπηρεσιών για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ. Τα
περιφερειακά στοιχεία υποδεικνύουν ότι στα τέλη της δεκαετίας
του '90 οι υπηρεσίες υπήρξαν σε µεγάλο βαθµό η πραγµατική
κινητήρια δύναµη για την αύξηση της απασχόλησης στην Κοινότητα.
Βάσει µιας έρευνας για τις υπηρεσίες στις επιχειρήσεις που έγινε
για λογαριασµό της Επιτροπής προκύπτει ότι η άρση των εµποδίων
στο διαµεθοριακό εµπόριο υπηρεσιών στις επιχειρήσεις θα αυξήσει
το ΑΕγχΠ της σηµερινής ΕΕ από 1,1 % έως και 4,2 %. ∆εδοµένου
όµως ότι οι υπηρεσίες αυτές αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο µόνο
του συνόλου των υπηρεσιών, ο αντίκτυπος της ενσωµάτωσης
όλων των αγορών υπηρεσιών στην ΕΕ µπορεί να είναι ακόµη
µεγαλύτερος ( 2).
Μελετώντας τα δεδοµένα που παρέχει το Εurostat ( 3) επισηµαίνεται
ότι η ΑΠΑ (ακαθάριστη προστιθέµενη αξία) στην ΕΕ των 15, το
2000, σε ποσοστό επί της συνολικής οικονοµίας, κατανέµεται ως
εξής:
— γεωργία
— µεταποιητική βιοµηχανία
— κατασκευές

22,9
5,3

— χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις

27,2

— δηµόσιες υπηρεσίες

21,4

— εµπόριο, µεταφορές και επικοινωνίες

21,0
69,6

Από τη σκοπιά της απασχόλησης, στην ΕΕ των 15, το 2000, η
κατανοµή σε ποσοστό επί της συνολικής οικονοµίας είναι:

— µεταποιητική βιοµηχανία
— κατασκευές

5.1.2.
Η επίτευξη της πλήρους υλοποίησης της Ενιαίας Αγοράς
αποτελεί διαδικασία που απαιτεί διαφορετικές παρεµβάσεις στους
διάφορους τοµείς και τα επίπεδα που τη συγκροτούν, προκειµένου
να επιλυθούν τα προβλήµατα που παραµένουν. Μεταξύ αυτών,
περιλαµβάνονται:
—

οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες στην Ενιαία Αγορά

—

η αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.

5.2. Εσωτερική αγορά των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
5.2.1.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης τόνισε τη
ζωτική σηµασία που έχει η ολοκλήρωση των αγορών κεφαλαίων
προκειµένου να επιτευχθούν καλά αποτελέσµατα όσον αφορά την
οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, να
σταθεροποιηθεί ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας και να διασφαλιστεί
σε καταναλωτές και επιχειρήσεις η δυνατότητα άντλησης των
πλεονεκτηµάτων από την καθιέρωση του ευρώ.

2,2

30,4

— γεωργία
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4,4
19,7
7,3

5.2.2.
Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( 4), εξακολουθεί να
είναι σαφής η σύνδεση, αφενός, µεταξύ ενός χρηµατοπιστωτικού
τοµέα που λειτουργεί ορθά και είναι ολοκληρωµένος και, αφετέρου, της συνολικής οικονοµικής ανάπτυξης και της δηµιουργίας
θέσεων εργασίας. Μια µελέτη που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή
Στρογγυλή Τράπεζα για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες υπολογίζει ότι η ολοκλήρωση µπορεί να φτάσει ετησίως µεταξύ 0,5 και
0,7 % του ΑΕΠ της ΕΕ, δηλαδή 43 δισεκατοµµύρια EUR σε ετήσια
βάση ( 5).
5.2.3.
Αυτά τα ενδεχόµενα οφέλη φανερώνουν την επείγουσα
ανάγκη να συµπληρωθεί το πρόγραµµα δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (Π∆ΧΥ) ( 6) έως το 2005 (αλλά έως το
2003 για τις αγορές κινητών αξιών και κεφαλαίων κινδύνου).
Προκειµένου να επιτευχθούν όσα αποφασίστηκαν στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Λισσαβώνας µέσω του ενδιάµεσου σταδίου του
2005 και του τελικού του 2010 εντός του 2003 επιβάλλεται να
έχουν υλοποιηθεί τα ακόλουθα:
—

το νέο πλαίσιο για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

—

οι κανόνες σε θέµατα ΦΠΑ και ηλεκτρονικού εµπορίου

—

το νέο σύστηµα για τον αντίκτυπο της νοµοθεσίας της ΕΕ

—

οι ολοκληρωµένες αγορές των κεφαλαίων κινδύνου

—

το άνοιγµα των αγορών σιδηροδροµικών µεταφορών στα
διευρωπαϊκά δίκτυα

31,4
— χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις

13,9

— δηµόσιες υπηρεσίες

29,3

— εµπόριο, µεταφορές και επικοινωνίες

25,4
68,6

( 1) Employment in Europe 2001, Recent trends and prospects, Γενική
∆ιεύθυνση Απασχόλησης (Ιούλιος 2001).
( 2) COM(2001) 736 της 7.12.2001 — Ανακοίνωση της Επιτροπής:
Οικονοµική µεταρρύθµιση:Έκθεση για τη λειτουργία των κοινοτικών
αγορών προϊόντων και κεφαλαίων.
( 3) Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία «Οικονοµικά δεδοµένα της Ευρώπης το
2000», Μάρτιος 2002.

(4 ) COM(2002) 267 τελικό της 3.6.2002 — Έκθεση της Επιτροπής
προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Έκτη έκθεση για
την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στον τοµέα της εφαρµογής του
προγράµµατος δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες ».
(5 ) The Benefits of a Working European Retail Market for Financial
Services, www.zew.de/erfstudyresults/
(6 ) COM(1999) 232 τελικό της 11.5.1999.
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—

η ενδιάµεση εξέταση της κοινοτικής πολιτικής

—

ο προγραµµατισµός των νέων διαρθρωτικών ταµείων.

5.2.4.
Από τα 42 µέτρα που προβλέπει το Π∆ΧΥ έχουν ήδη
υιοθετηθεί περίπου 30. Από τα 8 που προβλεπόντουσαν µε
χρονοδιάγραµµα το 2002 έχουν υιοθετηθεί τα 6 (1) Μεταξύ των
αποφάσεων που εκκρεµούν συγκαταλέγονται:
—

η αµοιβαία αναγνώριση των προσόντων

—

οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την φορολόγηση των αποταµιεύσεων.

Η ΕΟΚΕ εύχεται όπως τα θεσµικά όργανα αναλάβουν σοβαρή
δέσµευση µε σκοπό να υιοθετήσουν το ταχύτερο την οδηγία για
τα συνταξιοδοτικά ταµεία και όπως η οδηγία για τα ενηµερωτικά
δελτία φθάσει επιτέλους στο επιθυµητό πέρας.
5.3.
Όσον αφορά τη χονδρική αγορά χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών, στη διάρκεια της άτυπης συνεδρίασης Εcofin του
Oviedo, στις 13 Απριλίου 2002, οι Υπουργοί επιδοκίµασαν τη
στρατηγική της Επιτροπής που έχει καταρτιστεί προκειµένου να
αποφευχθεί η επανάληψη περιπτώσεων όπως η ΕΝRON, και είναι
επικεντρωµένη σε πέντε τοµείς: τη χρηµατοπιστωτική ενηµέρωση,
τη νοµοθετική αναθεώρηση, τη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων,
τη διαφάνεια του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, τους
χρηµατοπιστωτικούς αναλυτές και τις επιχειρήσεις αξιολόγησης
πιστώσεων.
5.3.1.
Όσον αφορά το ζήτηµα της διαφάνειας σε συµφωνία µε
το Π∆ΧΥ, προκύπτει ότι είναι σηµαντική η πολιτική συµφωνία που
επετεύχθη στις 5 Νοεµβρίου 2002 στις Βρυξέλλες από το
Συµβούλιο της ΕΕ για την πρόταση οδηγίας σχετικά µε τα
ενηµερωτικά δελτία (2). Ένα ενηµερωτικό δελτίο αποτελεί νοµικό
έγγραφο που περιέχει τις ουσιώδεις χρηµατιστικές και µη πληροφορίες, που µια επιχείρηση θέτει στη διάθεση των ενδεχόµενων
επενδυτών στην περίπτωση διάθεσης κινητών αξιών (µετοχών,
οµολογιών κλπ) προκειµένου να συγκεντρώσει κεφάλαια ή σε
περίπτωση που θέτει τις ίδιες κινητές αξίες υπό διαπραγµάτευση
σε µια ρυθµιζόµενη αγορά.
5.3.2.
Η Ενιαία Αγορά θα πρέπει να επιτρέπει σε όλους τους
πολίτες των κρατών µελών να µπορούν να δρουν αδιακρίτως στο
εσωτερικό των διαφόρων χωρών µε τους ίδιους όρους που δρουν
στη χώρα τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το συντοµότερο δυνατό
να καταρτιστούν γενικοί και κοινοί κανόνες. Είναι σηµαντικό να
τηρούνται οι προθεσµίες και επίσης να δηµοσιευθεί έως το 2003
η οδηγία για τα ενηµερωτικά δελτία όπως προβλέπεται από το
Π∆ΧΥ.

( 1) Κανονισµός ΙΑS (∆ιεθνείς λογιστικοί κανόνες)
— Οδηγία για την οικονοµική εγγύηση
— Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο εξ αποστάσεως των οικονοµικών υπηρεσιών
— Οδηγία για τους µεσάζοντες για τις ασφαλίσεις
— Οδηγία για τις χρηµατο-οικονοµικές εταιρίες ετερογενών εκµεταλεύσεων
— Οδηγία για τις εµπορικές καταχρήσεις.
( 2) IP/02/1607, IP/02/1209.
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5.4.
Όσον αφορά την εσωτερική αγορά λιανικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, η εφαρµογή του Π∆ΧΥ θα έχει δύο
σηµαντικά αποτελέσµατα: οι καταναλωτές και οι ΜΜΕ θα
αντλήσουν όφελος όχι µόνο από ένα πιο έγκυρο και αποτελεσµατικό σύστηµα πληρωµών αλλά επίσης από τις µεγαλύτερες
ευκαιρίες για εµπορικές συναλλαγές και τον µεγαλύτερο ανταγωνισµό χάρις στις ελάχιστες χρηµατοπιστωτικές επιβαρύνσεις στο
εµπόριο ( 3).
Εάν το σκέλος της µεταρρύθµισης των χρηµατοπιστωτικών αγορών
αντιπροσωπεύει σηµαντική συµβολή στην επίτευξη της εσωτερικής
αγοράς δεν θα πρέπει επίσης να υποβαθµιστεί η σηµασία της
αλληλέγγυας ανάπτυξης η οποία επιτυγχάνεται επίσης µε τη
δηµιουργία δεοντολογικών χρηµατοπιστωτικών µέσων που λειτουργούν σε υπερεθνικό επίπεδο.
5.4.1.
Μεταξύ των πιο σηµαντικών εµποδίων στην ενιαία
χρηµατοπιστωτική αγορά περιλαµβάνεται η αβεβαιότητα των
καταναλωτών και των επιχειρήσεων όσον αφορά τις δυνατότητες
προσφυγής σε περίπτωση διαµεθοριακής διένεξης σχετικά µε την
εφαρµογή µιας Σύµβασης.
5.4.2.
Συχνά οι δικαστικές οδοί είναι πολύπλοκες, µακρόχρονες και δαπανηρές, µε αποτέλεσµα συχνά ο πολίτης να παραιτείται
των διεκδικήσεών του, κυρίως όταν αυτές αφορούν περιορισµένα
ποσά. Αυτό οδηγεί στη επικράτηση ενός κλίµατος δυσπιστίας
έναντι της Ενιαίας Αγοράς και στο να θεωρείται κάτι απόµακρο
από τον πολίτη και τη χώρα του. Αυτό προφανώς αποτελεί
αποτυχία για την Ενιαία Αγορά.
5.4.3.
FIN-NET — Εξωδικαστική διαδικασία στον τοµέα των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών: δίκτυο συνεργασίας που συγκροτείται από τα υφιστάµενα εθνικά συστήµατα που είναι υπεύθυνα
για την επίλυση των διενέξεων. Το δίκτυο αυτό έχει τρεις ειδικές
επιδιώξεις:
—

να παρέχει στον καταναλωτή εύκολη και ενηµερωµένη
πρόσβαση στην εξωδικαστική επίλυση των διαµεθοριακών
διαφορών,

—

να διασφαλίζει αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ των ευρωπαϊκών συστηµάτων µε στόχο την όσο
το δυνατόν ταχύτερη, αποτελεσµατική και επαγγελµατική
επίλυση των διαµεθοριακών διαφορών,

—

να διασφαλίζει ότι τα εθνικά συστήµατα εξωδικαστικής
επίλυσης των διαφορών µεταξύ κρατών του ευρωπαϊκού
οικονοµικού χώρου εφαρµόζουν µια σειρά κοινών ελάχιστων
κανόνων.

5.4.4.
Το ΠΕΑ εκτιµά την επιτυχία της πρωτοβουλίας FINNET, συµφωνεί µε την Επιτροπή όσον αφορά την ανάγκη παρακολούθησης του δικτύου FIN-NET προκειµένου να διασφαλιστεί η
καλύτερη διάδοση και η αποτελεσµατικότητά του καθώς επίσης
για το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να
µπορούν να συµβάλουν µε πιο διαρθρωµένο και αποτελεσµατικό
τρόπο στην κοινοτική διαδικασία λήψεως αποφάσεων στα θέµατα
της προστασίας των επενδυτών (4). Προς το σκοπό αυτό το ΠΕΑ
(3 ) COM(2001) 736 τελικό της 7.12.2001 — Ανακοίνωση της Επιτροπής «Οικονοµική µεταρρύθµιση: έκθεση για τη λειτουργία των
Κοινοτικών αγορών προϊόντων και κεφαλαίων».
(4 ) COM(2002) 267 τελικό.
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µπορεί να εξετάσει σε βάθος για το 2003 τη δυνατότητα συµβολής
του στη διάδοση και τη χρήση, στο εσωτερικό της Ενιαίας Αγοράς,
του δικτύου FIN-NET, προβαίνοντας σε ενδεχόµενες βελτιώσεις
ως προς τη χρήση του εκ µέρους των καταναλωτών.

5.5.

Αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων

Όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων
είναι σηµαντικό, όπως ήδη προαναφέρθηκε, να επιδιωχθούν οι
στόχοι που περιέχονται στη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 1), καθώς και οι υποδείξεις
που εκφράστηκαν από την ΕΟΚΕ ( 2), µέσω:
1)

πιο σαφούς διαδικασίας κωδικοποίησης και απλούστευσης
των σηµερινών οδηγιών για τα επαγγελµατικά προσόντα και
τα διπλώµατα,

2)

µεγαλύτερης ενεργοποίησης των αντιπροσωπευτικών οργανισµών των κατηγοριών και των επαγγελµάτων, σύµφωνα µε
τη µέθοδο της συνεννόησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

3)

3.9.2003

γόντων της κοινωνίας, µπορεί εγκαίρως να οδηγήσει στην άρση
των νοµικών και διοικητικών φραγµών που παρεµποδίζουν σε κάθε
κράτος την επίτευξη µιας πραγµατικής εσωτερικής αγοράς.
6.2.
Παράλληλα, ως υποστήριξη επίσης στο σχέδιο PRISM που
θεσπίστηκε την 1η Ιανουαρίου 2001 και για το οποίο έγινε
ευρύτατα λόγος στο ψήφισµα αυτό, το ΠΕΑ κατήρτισε διάφορες
γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας για διαµεθοριακά και περιφερειακά
θέµατα, ερχόµενο σε επαφή µε διαφόρους εκπροσώπους της
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών διαφόρων κρατών µελών:
(Γαλλίας, Σουηδίας, Βελγίου, Ισπανίας, Ιταλίας, Ολλανδίας), καθώς
και δύο υποψήφιων χωρών (Ουγγαρίας και Πολωνίας) και τέλος
των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου που συνεδρίασαν
στο Όσλο της Νορβηγίας ( 4).
6.3.
Επιπλέον, κατόπιν ειδικής αιτήσεως του Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Romano PRODI, το ΠΕΑ κατήρτισε
δύο γνωµοδοτήσεις ( 5) µε θέµα «Απλούστευση και βελτίωση της
νοµοθεσίας» και εργάζεται προς το παρόν για την κατάρτιση νέας
γνωµοδότησης πρωτοβουλίας ( 6).
Σε αυτές προστέθηκαν άλλες για θέµατα όπως: «το ηλεκτρονικό
εµπόριο», «η αµοιβαία αναγνώριση» και «η ελεύθερη διακίνηση των
εργαζοµένων».

της διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης µηχανισµών αποδεδειγµένης αποτελεσµατικότητας για την αυτόµατη αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.
7. Οι µελλοντικές δεσµεύσεις του ΠΕΑ

Και όλα αυτά µε τρόπο ώστε να δοθεί το συντοµότερο δυνατό
απάντηση στην επιθυµία που εκφράζεται από το 83 % των µικρών
επιχειρήσεων, από το 90 % των µεσαίων επιχειρήσεων και από το
92 % των µεγάλων επιχειρήσεων να µπορούν να αναπτύσσουν
δραστηριότητα στην ενιαία αγορά «αναφερόµενα σε ένα µόνο
κανόνα και όχι σε δεκαπέντε διαφορετικούς» ( 3), παρέχοντας
µεγαλύτερη στήριξη στους πολίτες, εργαζοµένους, επαγγελµατίες
και επιχειρήσεις που καθηµερινώς έχουν δοσοληψίες και εργάζονται στην Ενιαία Αγορά.

6.

Κυριότερες δραστηριότητες από τον Οκτώβριο του 2001
έως το ∆εκέµβριο του 2002

6.1.
Σε στενή επαφή µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών, το ΠΕΑ επιδίωξε
να εµπλέξει όλο και περισσότερο την οργανωµένη κοινωνία των
πολιτών των χωρών µελών καθώς και των υπό ένταξη χωρών στη
σοβαρή εργασία που η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της επιτελεί
προκειµένου να υλοποιηθεί µια πραγµατική αγορά χωρίς σύνορα.
Πράγµατι είναι ευρύτατα διαδεδοµένη η άποψη ότι µόνο µια
ουσιαστική προσπάθεια στο πολιτιστικό και στο οργανωτικό
επίπεδο, ικανή να εκµεταλλευτεί τις συνεργίες όλων των παρα-

( 1) COM(2002) 119 τελικό της 7.3.2002.
( 2) ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 67.
( 3) Υπόµνηµα /02/231 της 11ης Νοεµβρίου 2002, που ήδη αναφέρθηκε.

Το 2003 το ΠΕΑ προγραµµατίζει να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα:
—

Να συµβάλει στην πραγµατοποίηση της Ενιαίας Αγοράς

—

Να στηρίξει την πολιτική που συνδέεται µε τη διαδικασία
διεύρυνσης της ΕΕ

—

Να συµβάλει στη βελτίωση της υφιστάµενης νοµοθεσίας.

Στα πλαίσια αυτά καθίσταται σηµαντική η ενδεχόµενη κατάρτιση
γνωµοδοτήσεων για τα ακόλουθα θέµατα:
—

Απλούστευση

—

Ετήσια αναθεώρηση της ενιαίας αγοράς

—

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις, τους εργαζόµενους και τους πολίτες

—

Κοινή ρύθµιση.

(4 ) Βλέπε γνωµοδότηση του ΠΕΑ «Τα αποτελέσµατα της διεύρυνσης της
Ενώσεως στην Ενιαία Αγορά».
(5 ) ΕΕ C 125 της 27.5.2002, σ. 105; ΕΕ C 14 της 16.1.2000, σ. 1.
(6 ) ΙΝΤ/156 — CESE 1311/2002.
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Επιπλέον το ΠΕΑ έχει επίγνωση του γεγονότος ότι στο άµεσο
µέλλον θα αποκτήσουν προτεραιότητα τα θέµατα που συνδέονται
για παράδειγµα µε την ένταξη των νέων κρατών, την αναθεώρηση
των Συνθηκών, τη δέσµευση για µια πιο δυναµική Ευρώπη
στον κόσµο (Λισσαβώνα 2000), την επικουρικότητα και την
απλούστευση, την ασφάλεια των τροφίµων.
Για όλα αυτά τα θέµατα, καθώς και για άλλα µεγάλης σηµασίας,
το ΠΕΑ έχει ήδη προωθήσει δικά του έγγραφα προβληµατισµού
στα οποία παραπέµπει για τις σχετικές αναλύσεις.
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8. Παραρτήµατα
Σε παράρτηµα ακολουθούν:
—

Οι γνωµοδοτήσεις του ΠΕΑ που καταρτίστηκαν από τον
Οκτώβριο 2000 έως το Σεπτέµβριο 2002.

—

Οι ακροάσεις και οι διασκέψεις που οργανώθηκαν από το
ΠΕΑ από τον Οκτώβριο 2000 έως το Σεπτέµβριο 2002.

—

Η έκθεση PRISM της 1ης ∆εκεµβρίου 2002.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 40/94 σχετικά µε το κοινοτικό
σήµα»
(COM(2002) 767 τελικό — 2002/0308 (CNS))
(2003/C 208/02)
Στις 17 Ιανουαρίου 2003, 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 «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 4 Απριλίου 2003, µε βάση εισηγητική έκθεση της
κας Sanchez Miguel.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε οµόφωνα την παρούσα γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Το κοινοτικό σήµα, ως ενιαίο σύστηµα προστασίας στην
ευρωπαϊκή αγορά, σήµανε νοµικά µια µεγάλη πρόοδο σε σύγκριση
µε τα εθνικά σήµατα, έτσι ώστε όχι µόνο απλουστεύτηκαν τα
συστήµατα απόκτησης του δικαιώµατος αποκλειστικότητας επί
των διακριτικών σηµείων των προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά
επίσης διευρύνθηκε ο θετικός του αντίκτυπος για την αγορά και
για τους καταναλωτές και χρήστες.
1.2.
Το κοινοτικό σήµα είχε πολύ σηµαντική επίδραση στην
επίτευξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Η ελεύθερη κυκλοφορία
των εµπορευµάτων ευνοήθηκε από τον προσδιορισµό της ταυτότητας των κοινοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η τήρηση των
ευρωπαϊκών ρυθµιστικών κανόνων ασφαλείας προώθησε την

εµπιστοσύνη των καταναλωτών και χρηστών σε συγκεκριµένα
σήµατα, παρότι όχι πάντοτε µε τα ίδια αποτελέσµατα. Πιστεύουµε,
ωστόσο, ότι οι δύο αυτές πτυχές, το δικαίωµα αποκλειστικότητας
του δικαιούχου του σήµατος και ο προσδιορισµός της ταυτότητας
προϊόντων και υπηρεσιών, επιτυγχάνονται κατά τρόπο θετικό µε
το κοινοτικό σήµα.

1.3.
Η Επιτροπή, µαζί µε το Γραφείο Εναρµόνισης στα πλαίσια
της Εσωτερικής Αγοράς (ΟΗΜΙ), παρακολούθησαν την εξέλιξη και
τον αντίκτυπο του κοινοτικού σήµατος, προκειµένου να µπορέσουν
να διορθωθούν ενδεχόµενες καταστάσεις ή επιδράσεις που επιδέχονται βελτίωση, από την άποψη της επίτευξης καλύτερων αποτελεσµάτων. Για το σκοπό αυτό, πραγµατοποίησαν πλήθος διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη, καθώς και µε τις ενδιαφερόµενες
οργανώσεις.
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1.4.
Το αποτέλεσµα της παρακολούθησης αυτής είναι η
παρούσα πρόταση τροποποίησης του Κανονισµού αριθ. 40/94 (1),
µε την οποία επιχειρείται, αφενός, η βελτίωση της λειτουργίας
του ΟΗΜΙ και, αφετέρου, η προσαρµογή του συστήµατος στις
συνέπειες που ενδέχεται να επιφέρει η προσχώρηση νέων χωρών µε
διαφορετικά νοµικά καθεστώτα.

2.

Περιεχόµενο της πρότασης

2.1.
Η προτεινόµενη τροποποίηση έχει κυρίως διαδικαστικό
χαρακτήρα. Επιχειρείται η άρση των µειονεκτηµάτων που εντοπίστηκαν τα οποία περιορίζουν την αποδοτικότητα των οργάνων
που προέβλεπε ο Κανονισµός 40/94, καθώς και η διευθέτηση των
τυπικών ζητηµάτων που συνδέονται µε τους αιτούντες κοινοτικό
σήµα. Περιλαµβάνει, εντούτοις, και άλλες τροποποιήσεις, οι
οποίες έχουν επίδραση επί της αναγνώρισης και προστασίας του
διακριτικού αυτού σηµείου. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να
λαµβάνονται υπόψη στο σύνολό τους τα ενδεχόµενα αποτελέσµατα
των τροποποιήσεων αυτών.
2.2.
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις διαδικαστικού χαρακτήρα
µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:
2.2.1.
Τροποποιήσεις που αφορούν την Καταχώριση του κοινοτικού σήµατος και αναφέρονται κυρίως σε ζητήµατα σχετικά µε
την ανάπτυξη της διαδικασίας αποδοχής ή µη ενός διακριτικού
σηµείου ως κοινοτικού σήµατος. Μεταξύ αυτών διακρίνουµε τις
εξής:
—

Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

—

Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

—

Κατάθεση της αίτησης

—

Αναθεώρηση των αποφάσεων ex parte και inter partes

—

Ανάκληση απόφασης

—

Κατανοµή των εξόδων

—

Συνέχιση της διαδικασίας

—

Αίτηση µετατροπής

—

Άσκηση ανταγωγής

—
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∆ιαίρεση της αίτησης καταχώρισης και της καταχώρισης,
µέσω της ενσωµάτωσης δύο νέων άρθρων που απλουστεύουν
και διευκολύνουν τη διαίρεση του κοινοτικού σήµατος,
προκειµένου να χρησιµοποιείται ως διακριτικό σηµείο για
περισσότερα του ενός προϊόντα ή υπηρεσίες.

2.2.2.
Τροποποιήσεις που αφορούν τα τµήµατα προσφυγών,
και επιχειρούν να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και, κυρίως, να
συντοµεύσουν το χρόνο των προσφυγών. Μεταξύ των µέτρων
αυτών περιλαµβάνονται:
—

∆ιορισµός των µελών των τµηµάτων προσφυγών από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του OHMI

—

Ανάληψη της προεδρίας της υπηρεσίας προσφυγών από τον
πρόεδρο των τµηµάτων προσφυγών

—

∆υνατότητα µεµονωµένης απόφασης για τις προσφυγές, σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις

—

Λήψη αποφάσεων από τµήµα µε διευρυµένη σύνθεση.

2.2.3.
Κατάργηση ορισµένων τελών το ύψος των οποίων
δεν αποφέρει ουσιαστικά έσοδα στον OHMI ενώ επιβαρύνουν
σηµαντικά τη διαδικασία.

2.3.
Οι άλλες τροποποιήσεις που προτείνονται αφορούν δύο
σηµαντικά θέµατα:

2.3.1.
Την πρόσβαση στο κοινοτικό σήµα, η οποία επεκτείνεται
σε υπηκόους τρίτων χωρών που δεν είναι µέλη ούτε της Σύµβασης
των Παρισίων ούτε του ΠΟΕ, υπό τον όρο ότι οι χώρες προέλευσής
τους ενεργούν υπό όρους αµοιβαιότητας προς τα κράτη µέλη.

2.3.2.
Το σύστηµα έρευνας, του οποίου προβλέπεται η κατάργηση, δεδοµένου ότι δεν αποφέρει στο καθεστώς του κοινοτικού
σήµατος καµία προστιθέµενη αξία.

3. Γενικές παρατηρήσεις
2.2.1.1.
Κρίνουµε σκόπιµο να επισηµάνουµε ότι, µεταξύ των
διαδικαστικών τροποποιήσεων, περιλαµβάνονται και δύο οι συνέπειες των οποίων υπερβαίνουν τη διαδικασία καταχώρισης:
—

Συνέπειες επί της διαδικασίας αφερεγγυότητας του δικαιούχου του κοινοτικού σήµατος, η οποία προσαρµόζεται προς
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 ( 2).

( 1) ΕΕ L 349 της 31.12.1994.
( 2) ΕΕ L 160 της 30.6.2000.

3.1.
Η ΕΟΚΕ αξιολογεί θετικά το περιεχόµενο των προτεινόµενων τροποποιήσεων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 40/94, καθώς
κρίνει ότι οι στόχοι τους υπερβαίνουν µια απλή διαδικαστική
αλλαγή, απαραίτητη για την προσαρµογή της διοικητικής διαδικασίας της Καταχώρισης κοινοτικού σήµατος στις νέες συνθήκες της
διεύρυνσης της ΕΕ. Για το λόγο αυτόν, κρίνουµε απαραίτητο να
εκφέρουµε γνώµη για τα λοιπά ζητήµατα, που, κατά την άποψη
της ΕΟΚΕ, συναπαρτίζουν το σύνολο των προτεινόµενων τροποποιήσεων.
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Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ δεν µπορεί να εκφέρει γνώµη για την
πρόταση αυτήν, δεδοµένου ότι δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά
µε τα κριτήρια που θα απαιτείται να πληρούνται για την πρόσβαση
στην αναγνώριση ως πληρεξούσιου.

3.2.1. Μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ε υ ε λ ι ξ ί α
Η Επιτροπή προτείνει, για την αύξηση της ευελιξίας, την κατάργηση
της αρχής της αµοιβαιότητας για τους δικαιούχους σήµατος
τρίτων χωρών που επιθυµούν να έχουν πρόσβαση στο κοινοτικό
σήµα. Η πρόταση ευνοεί, σε γενικές γραµµές, τους δικαιούχους
σήµατος και τους εκπροσώπους τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επικαλούνται την παλαιότητα της καταχώρισης ενός
κοινοτικού σήµατος, και να απαιτούν την ανάκληση αποφάσεων
που στηρίζονται σε πρακτικά σφάλµατα, τον καθορισµό µεγαλύτερων διαδικαστικών προθεσµιών σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ή
τη διασαφήνιση των δαπανών.

3.2.2. Ε ν δ ε χ ό µ ε ν ε ς δ υ σ χ έ ρ ε ι ε ς
Η ευελιξία αυτή δεν εναρµονίζεται µε την ελευθερία επιλογής του
δικαιούχου ενός διακριτικού σηµείου. Το πρόβληµα ενδέχεται να
προκύψει όταν ο δικαιούχος µιας γεωγραφικής ονοµασίας ή
ένδειξης ζητά την καταχώρισή της ως κοινοτικού σήµατος.
∆εδοµένου ότι αυτό περιλαµβάνεται στους απόλυτους λόγους
απαραδέκτου του άρθρου 7, αποτρέπεται το ενδεχόµενο, µε εθνικά
συχνά κριτήρια, να µην διαθέτουν οι επιχειρηµατίες το δικαίωµα
χρήσης της ονοµασίας ή ένδειξης αυτής, ενώ πρόκειται στην
πραγµατικότητα για το διακριτικό σήµα των προϊόντων ή των
υπηρεσιών τους.
3.3.
Ένα θέµα που προκάλεσε αµφιβολίες όσον αφορά την
ερµηνεία και διιστάµενες δικαστικές αποφάσεις σε ορισµένες
περιπτώσεις είναι η φράση «το οποίο δεν έχει µόνον τοπική ισχύ»
στο άρθρο 8, παράγραφος 4 του κανονισµού. Για το λόγο αυτό,
συνιστάται, στο νέο νοµοθετικό κείµενο, να καθορίζεται επακριβώς
η έννοια «τοπική ισχύς» στο πλαίσιο αυτό.

3.4.

Νόµιµοι εκπρόσωποι

3.4.1.
Στην έκθεση που εκπόνησε η Επιτροπή, εξετάστηκε η
λειτουργία του συστήµατος εκπροσώπησης και επισηµάνθηκαν τα
υφιστάµενα επί του παρόντος εµπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών. Σύµφωνα µε το δικαίωµα αυτό, πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση, σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, στα πρόσωπα
που ασκούν τη λειτουργία αυτή ενώπιον του OHMI. Η πρόταση
προωθεί τη δυνατότητα να εκχωρείται στους πληρεξούσιους ένα
διαβατήριο µε βάση το οποίο δεν θα απαιτείται να έχουν τον τόπο
άσκησης της δραστηριότητάς τους στο κράτος µέλος εκείνο στο
οποίο έχουν λάβει πληρεξούσιο για εκπροσώπηση για υποθέσεις
σηµάτων, αλλά η απόκτηση του οποίου θα τους παρέχει το
δικαίωµα να αναπτύσσουν δραστηριότητα σε όλα τα κράτη µέλη.
3.4.2.
Παρότι απλουστεύθηκαν οι εισαγόµενες τροποποιήσεις
για θέµατα εκπροσώπησης, οι τελικές προϋποθέσεις θα καθοριστούν από την Επιτροπή κατά την εφαρµογή του Κανονισµού.

3.4.3.
Οπωσδήποτε, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η Επιτροπή οφείλει να
εξετάσει τις διάφορες δυνατότητες που παρέχονται επί του
παρόντος σε ορισµένα κράτη µέλη, όπως: πραγµατοποίηση εξέτασης· διοικητική έγκριση βάσει ειδικών πιστοποιητικών· εγγραφή σε
κατάλογο την κατάρτιση του οποίου διευκολύνουν τα κράτη µέλη.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν
εναρµονισµένες προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, απαιτείται να
λάβει θέση η Επιτροπή.

3.4.3.1.
Μία δυνατότητα που παρέχεται, στο περιθώριο εκείνων
που προτείνει ο κανονισµός εκτέλεσης, θα µπορούσε να είναι,
όπως προτείνει η Επιτροπή, η υιοθέτηση δεοντολογικών κωδίκων
µε τους οποίους οι πληρεξούσιοι θα µπορούν να συµµορφώνονται
σε εθελοντική βάση, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αύξηση των
δαπανών ή διοικητικές δεσµεύσεις, ώστε να διευκολύνεται η
εναρµονισµένη λειτουργία σε όλα τα κράτη µέλη.

3.5.
Το πιο σηµαντικό ζήτηµα της προτεινόµενης µεταρρύθµισης, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, είναι η κατάργηση του συστήµατος
έρευνας. Η σχετική αιτιολόγηση στηρίζεται, σύµφωνα µε την 4η
αιτιολογική σκέψη της Πρότασης Κανονισµού, στο γεγονός ότι
«δεν αποφέρει στο καθεστώς του κοινοτικού σήµατος πραγµατική
προστιθέµενη αξία αλλά µάλλον συνεπάγεται υπέρµετρα έξοδα,
καθυστέρηση της διαδικασίας και άλλα προβλήµατα».

3.5.1.
Οι διαφορές πρακτικής µεταξύ των εθνικών συστηµάτων,
παράλληλα µε το γεγονός ότι ορισµένες χώρες δεν συµµετέχουν,
προς το παρόν, στο σύστηµα έρευνας (Γερµανία, Γαλλία και
Ιταλία), θα µπορούσαν να αποτελέσουν έναν από τους λόγους
κατάργησής του. Οι σχέσεις του OHMI µε τα αντίστοιχα εθνικά
Γραφεία είναι περιορισµένες και τα αποτελέσµατα δεν είναι πάντοτε
θετικά, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει εναρµόνιση ως προς το
περιεχόµενο της έρευνας.

3.5.2.
Από την άλλη πλευρά, οι απαιτούµενες δαπάνες για την
έκθεση της έρευνας αναµένεται ότι θα διπλασιαστούν. Σύµφωνα µε
τους υπολογισµούς του OHMI, αναµένεται να ανέλθουν από 270
σε 592 EUR ανά αίτηση, µετά από τη διεύρυνση.

3.5.3.
Παρά τις προαναφερόµενες παρατηρήσεις, η ΕΟΚΕ
εκθέτει έναν προβληµατισµό και ζητά να εξετάσει η Επιτροπή δύο
σηµαντικά ζητήµατα:
1.

Τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει η κατάργηση του
συστήµατος έρευνας για τις ΜΜΕ, η υποστήριξη του σήµατος
των οποίων θα περιοριστεί ως προς το δικαίωµα υποβολής
ένστασης.

2.

Τις συνέπειες για τους καταναλωτές, δεδοµένου ότι υφίσταται
το ενδεχόµενο συνύπαρξης ενός κοινοτικού σήµατος παράλληλα µε εθνικά σήµατα.
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3.5.4.
Τέλος, όσον αφορά την κατάργηση του συστήµατος
έρευνας, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα έπρεπε να υιοθετηθεί µια λιγότερο
δραστική λύση, όπως, για παράδειγµα, να εξεταστεί το ενδεχόµενο
εθελοντικής διεξαγωγής της έρευνας, βάσει αιτήσεως του αιτούντος, ο οποίος θα αναλαµβάνει το κόστος, δεδοµένου ότι η ΕΟΚΕ
πιστεύει ότι ασκείται διάκριση εις βάρος των ΜΜΕ, έναντι των
µεγάλων οµίλων επιχειρήσεων, που µπορούν να αντεπεξέλθουν στο
κόστος της ιδιωτικής διεξαγωγής έρευνας.
3.6.
Μία άλλη πρόταση που ενδέχεται να οδηγήσει σε περιττές
διιστάµενες ερµηνείες είναι η εξής: «και εάν η διόρθωση του
σφάλµατος εξυπηρετεί περισσότερο το δηµόσιο συµφέρον» στο
άρθρο 77-Α του κανονισµού. Για το λόγο αυτό προτείνεται η
διαγραφή της.
3.7.
Στα άρθρα 127, §1, 128, §2 και 130, §2 του Κανονισµού,
κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε «ένα µόνο µέλος» πρέπει να
προστίθενται οι λέξεις «το οποίο πρέπει να είναι νοµικός».
Πράγµατι, ενώ ο κανονισµός εύλογα προβλέπει, όταν ένα όργανο
είναι συλλογικό «ένα από τα µέλη τουλάχιστον να είναι νοµικός»,
δεν κρίνεται λογικό, όταν οι αποφάσεις λαµβάνονται από «ένα
µόνο µέλος», αυτό να µην είναι νοµικός, και ειδικά στα τµήµατα
προσφυγών (άρθρο 130, §2).
3.8.
Ένα ζήτηµα που δεν εξετάζεται στα πλαίσια της Μεταρρύθµισης του Κανονισµού για το κοινοτικό σήµα είναι η σχέση του
θέµατος αυτού µε τις ∆ιεθνείς Συνθήκες και, ιδιαίτερα, µε τη
Συνθήκη της Μαδρίτης, που θα παρείχε στην ΕΕ ισότητα δικαιωµάτων σε σχέση µε άλλα συνυπογράφοντα κράτη. Η προσχώρηση
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της Κοινότητας, που είχε προταθεί το 1996, εξακολουθεί να
παρεµποδίζεται από το Συµβούλιο. Το αποτέλεσµα είναι ότι
το κοινοτικό σήµα στερείται διεθνούς προστασίας έναντι των
ανταγωνιστών µας, γεγονός που µειώνει το κύρος του στη
διεθνή αγορά. Επιπλέον, εάν πραγµατοποιηθεί η προσχώρηση, θα
χρειαστεί νέα αναθεώρηση του Κανονισµού.
3.9.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι οι κυριότερες προκλήσεις που
αντιµετωπίζει το κοινοτικό σήµα είναι, αφενός, η διεύρυνση της
εσωτερικής αγοράς σε 25 κράτη µέλη, λόγω της οποίας θα έπρεπε
να εξεταστεί το ενδεχόµενο αύξησης των πόρων του OHMI, τόσο
των ανθρώπινων όσο και των υλικών, και, αφετέρου, η χρήση των
νέων τεχνολογιών, που µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις κοινοτικές
καταχωρίσεις, και η οποία θα διευκολύνει µεν την πρόσβαση στις
πληροφορίες που αυτές περιλαµβάνουν, αλλά δεν πρέπει να
παραβλέπεται και η χρήση συστηµάτων προστασίας που θα
εξασφαλίζουν τη νοµική ασφάλεια του περιεχοµένου των καταχωρίσεων.
4.
Εν είδει συµπεράσµατος, κρίνουµε σκόπιµο να επαναλάβουµε
ότι η ευελιξία που επιδιώκει η πρόταση µεταρρύθµισης δεν πρέπει
να οδηγήσει σε απώλεια της νοµικής ασφάλειας που εγγυάται το
κοινοτικό σήµα, ιδίως δε για τις ΜΜΕ. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ
φρονεί ότι η διαγραφή του άρθρου 39 δεν πρέπει να αιτιολογείται
µόνο µε βάση οικονοµικές εκτιµήσεις. Επιπροσθέτως, το κοινοτικό
σήµα παρέχει προστιθέµενη αξία: την αξία που πιστοποιεί ένα
σύστηµα παραγωγής σύµφωνο προς τους κοινοτικούς κανονισµούς
και ρυθµίσεις, που αποτελούν εγγύηση ποιότητας των προϊόντων
και υπηρεσιών για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Οικονοµικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας
του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση του αφθώδους
πυρετού και µε την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ»
(COM(2002) 736 τελικό — 2002/0299 (CNS))
(2003/C 208/03)
Στις 7 Φεβρουαρίου 2003, και σύµφωνα µε το άρθρο 37, παράγραφος 3 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, το Συµβούλιο απεφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του την 1η Απριλίου 2003 µε βάση την εισηγητική έκθεση
του κ. Bastian.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 100 ψήφους υπέρ και 4 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Κύρια σηµεία της πρότασης της Επιτροπής

1.1.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επλήγη κατά τα τελευταία έτη από
βίαιες επιζωοτίες οι συνέπειες των οποίων είχαν τραυµατικά
αποτελέσµατα για τους κτηνοτρόφους και τους ευρωπαίους
πολίτες. Η ανάµνηση της επιζωοτίας που αφθώδους πυρετού, η
οποία κατά το 2001 αποδεκάτισε την κτηνοτροφία ορισµένων
κρατών µελών, είναι ακόµη ζωηρή. Έχοντας ως µέληµα την
πρόληψη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο κοινοτικό
πλαίσιο καταπολέµησης του αφθώδους πυρετού.

1.2.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία βρισκόταν
στο στάδιο επεξεργασίας από το 1998, αλλά έγινε πλέον εντελώς
απαραίτητη µετά την κρίση του 2001, έχει τη µορφή οχυρώµατος
κατά της εξάπλωσης µιας νέας επιζωοτίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και όλοι οι φορείς του κτηνοτροφικού τοµέα έχουν επίγνωση ότι
δεν υφίσταται απλή λύση για την καταπολέµηση του αφθώδους
πυρετού λόγω ακριβώς του πολυσύνθετου χαρακτήρα του θέµατος. Για το λόγο αυτό, η «στερεότητα» του προτεινόµενου
οχυρώµατος θα εξαρτηθεί από τη συµµετοχή όλων των µερών στις
προτεινόµενες διατάξεις.

1.3.
Η Επιτροπή δεν θέτει σε αµφισβήτηση την τρέχουσα
πολιτική η οποία προβλέπει τη σφαγή των ζώων που έχουν
προσβληθεί και µολυνθεί από τον ιό, αποδίδει όµως στον επείγοντα
εµβολιασµό σηµαντικότερη θέση στα πλαίσια του µηχανισµού
εξάλειψης σε περίπτωση νέας επιδηµίας.

1.6.
Η πρόληψη της εξάπλωσης της ασθένειας πρέπει να έχει
ως βάση την αυξηµένη επαγρύπνηση των κινήσεων των ζώων και
της χρήσης προϊόντων που ενδέχεται να έχουν µολυνθεί καθώς και
τη συστηµατικότερη χρησιµοποίηση επείγοντος εµβολιασµού.

1.7.
Η εφαρµογή της αρχής της περιφερειοποίησης, που
εδράζεται στην ανάληψη αυστηρών µέτρων ελέγχου σε συγκεκριµένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ωστόσο να θίγονται
τα γενικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί βασικό
στοιχείο του νέου προτεινόµενου µηχανισµού.

1.8.
Ο έλεγχος του αφθώδους πυρετού θα µπορούσε να
διευκολυνθεί µε την ταχεία και ευχερή πρόσβαση στα αποθέµατα
αντιγόνου. Επιπλέον, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη χορήγηση
ενίσχυσης προς τις γειτονικές τρίτες χώρες που έχουν προσβληθεί
ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τον ιό του αφθώδους πυρετού,
ιδίως όσον αφορά την επείγουσα προµήθεια αντιγόνου ή εµβολίων.

1.9.
Το προτεινόµενο νέο κοινοτικό πλαίσιο καταπολέµησης
του αφθώδους πυρετού προβλέπει και λεπτοµερέστατα εθνικά
σχέδια έκτακτης ανάγκης. Τα σχέδια αυτά θα αναθεωρούνται
τακτικά µε βάση τα αποτελέσµατα ασκήσεων συναγερµού σε
πραγµατικό χρόνο στα κράτη µέλη.

1.4.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ενθαρρύνει την ανάληψη
ταχείας δράσεως σε περίπτωση εµφάνισης µιας νέας εστίας
αφθώδους πυρετού καθώς και τη λήψη άµεσων και αποτελεσµατικών µέτρων ελέγχου.

1.9.1.
Τα εν λόγω σχέδια έκτακτης ανάγκης θα περιλαµβάνουν
διατάξεις σχετικά µε τη χρησιµοποίηση του επείγοντος εµβολιασµού και θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα περιβαλλοντικά
θέµατα σε περίπτωση εµφάνισης µιας εστίας. Θα πρέπει επίσης να
προβλέπουν τη στενή συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών
τόσο στον υγειονοµικό τοµέα όσο και στον τοµέα του περιβάλλοντος.

1.5.
Προτείνονται µέτρα που καθιστούν δυνατή την ταχεία και
εµπεριστατωµένη διάγνωση του ιού. Επιπλέον, ένα κοινοτικό
εργαστήριο αναφοράς θα αναλάβει να εξασφαλίσει το συντονισµό
µεταξύ των διαφόρων εθνικών εργαστηρίων.

1.9.2.
Η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί και να
προσαρµόζει ορισµένες τεχνικές πτυχές των µέτρων καταπολέµησης µέσω της διαδικασίας της µόνιµης επιτροπής για την τροφική
αλυσίδα και την υγεία των ζώων.
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Γενικές παρατηρήσεις

2.1.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι επείγει η εφαρµογή ενός νέου
κοινοτικού πλαισίου για την καταπολέµηση του αφθώδους
πυρετού. Στη γνωµοδότησή της µε τίτλο «Πρόταση απόφασης του
Συµβουλίου για τροποποίηση απόφασης 666/91/ΕΟΚ για τη
δηµιουργία κοινοτικών αποθεµάτων εµβολίων κατά του αφθώδους
πυρετού» ( 1), η ΕΟΚΕ τόνιζε ότι η προστασία της υγείας των ζώων
στην ΕΕ έχει ύψιστη σηµασία και ότι είναι προφανής η ανάγκη µιας
νέας νοµικής βάσης, όπως προτείνει η Επιτροπή, που να επιτρέπει
την πιο αποτελεσµατική και άµεση δράση για την καταπολέµηση
του αφθώδους πυρετού.

2.2.
Στις γνωµοδοτήσεις της, η ΕΟΚΕ τόνιζε ανέκαθεν ότι οι
πολίτες πρέπει να ενηµερώνονται µε σαφή και αντικειµενικό τρόπο
για τις κρίσεις. Σε ό,τι αφορά τον αφθώδη πυρετό, πρέπει να
σηµειωθεί ότι πρόκειται για µια ζωική ασθένεια που δεν συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου. Κατά την ενηµέρωση
δεν πρέπει να προκαλείται σύγχυση.

2.3.
Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση, χρειάζεται να ευνοηθεί
ο τοµέας της βιώσιµης κτηνοτροφίας κατά τρόπον ώστε να
λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών όσον
αφορά την καλή υγεία των ζώων, την εξέλιξη της γεωργικής
παραγωγής και της εµπορίας, και την απαραίτητη διατήρηση της
καλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Η ύπαρξη της βιώσιµης
κτηνοτροφίας εξαρτάται από τη χάραξη µιας πολιτικής για την
υγεία των ζώων που θα ενσωµατώνει τα νέα διαθέσιµα επιστηµονικά
αποτελέσµατα και τις νέες τεχνολογίες.
2.4.
Χρειάζεται να αναθεωρηθούν και ενισχυθούν οι έλεγχοι και
τα κτηνιατρικά συστήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιζωοτία
αφθώδους πυρετού που ενέσκηψε κατά το 2001 κατέδειξε την
ανάγκη αυτή.

2.4.1.
Η επιζωοτία αφθώδους πυρετού του τύπου PAN-Asia
O εξαπλώθηκε κατά το 2001 στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε ταχύτητα
και έκταση άνευ προηγουµένου. Μολονότι τα αίτια της εν λόγω
επιδηµίας δεν έχουν εντοπισθεί µε βεβαιότητα, θεωρείται ωστόσο
ότι οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στην παράνοµη εισαγωγή
προϊόντων που χρησιµοποιήθηκαν ως ζωοτροφές.

2.4.2.
Ο ιός του αφθώδους πυρετού, προτού ακόµη εντοπισθεί
και συνεπώς πριν από την εφαρµογή σχετικών ελέγχων, εξαπλώθηκε
στο Ηνωµένο Βασίλειο, εν συνεχεία στη Γαλλία, στην Ολλανδία,
στη ∆ηµοκρατία της Ιρλανδίας και στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι
συνέπειες της επιζωοτίας αυτής και τα µέτρα που υιοθετήθηκαν
για την καταπολέµησή της επέδρασαν στην οικονοµία των περιοχών
που επλήγησαν. Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις, ο τοµέας της
παραγωγής ειδών διατροφής, τόσο πριν όσο και µετά τη διαδικασία,
ο τοµέας του τουρισµού καθώς και άλλοι τοµείς δραστηριοτήτων
υπέστησαν βαριές απώλειες.

( 1) ΕΕ C 368 της 20.12.1999.
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2.4.3.
Από το 1992 και µετά, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρµόζει
την αρχή της απαγόρευσης του προφυλακτικού εµβολιασµού κατά
του αφθώδους πυρετού που συνηθιζόταν σε ορισµένα κράτη µέλη
και ευνοεί µια πολιτική «µη εµβολιασµού». Η Ευρωπαϊκή Ένωση
λαµβάνει υπόψη τις συστάσεις σχετικά µε τις ανταλλαγές που
έχουν διατυπωθεί από το ∆ιεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (∆ΓΕ). Οι εν
λόγω συστάσεις προέβλεπαν µακρότατες προθεσµίες για την
αποκατάσταση του καθεστώτος του κράτους µέλους ως «απαλλαγµένου από αφθώδη πυρετό» σε περίπτωση που χρειαζόταν η
προσφυγή στον επείγοντα εµβολιασµό (προληπτικός εµβολιασµός)
σε περίπτωση εµφανίσεως µιας εστίας αφθώδους πυρετού. Κατά
την εµφάνιση της κρίσεως οι συστάσεις αυτές δεν λάµβαναν υπόψη
την κατάσταση των επιστηµονικών γνώσεων όσον αφορά τις
µεθόδους ανάλυσης που επιτρέπουν να γίνει διάκριση µεταξύ
των εµβολιασµένων και προσβεβληµένων ζώων. Το Μάιο 2002,
αναθεωρήθηκε ο διεθνής κώδικας υγείας ζώων του ∆ΓΕ. Το
καθεστώς µιας χώρας, η οποία προσέφυγε σε επείγοντα εµβολιασµό
σε συνδυασµό µε ολοκληρωτική καταστροφή των προσβεβληµένων
αγελών και ορολογική παρακολούθηση µετά τον εµβολιασµό µε
τη χρήση δοκιµασιών για την ανίχνευση αντισωµάτων κατά µη
δοµικών πρωτεϊνών στα εµβολιασµένα ζώα, ως απαλλαγµένης από
κάθε µορφής προσβολή από αφθώδη πυρετό θα αποκαθίσταται έξι
µήνες µετά την εµφάνιση της τελευταίας εστίας ή µετά την
ολοκλήρωση του εµβολιασµού, ανάλογα ποιο από τα δύο επέρχεται τελευταίο.
2.4.4.
Έως σήµερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε µια
πολιτική καταπολέµησης του αφθώδους πυρετού που στηριζόταν
στην αρχή της σφαγής των προσβεβληµένων αγελών καθώς και
των ζώων που ανήκουν στα ευπαθή είδη που θα µπορούσαν
ενδεχοµένως να έχουν έρθει σε επαφή µε την εστία µολύνσεως ή
τους προσβεβληµένους φορείς ή που θα είχαν προσβληθεί κατ'
άλλον τρόπο. Ο επείγων εµβολιασµός ήταν η τελευταία προσφυγή.
2.5.
Μετά τον τραυµατισµό που υπέστησαν οι περιφέρειες που
επλήγησαν από την επιζωοτία αφθώδους πυρετού, είναι πλέον
επιτακτική ανάγκη να συνυπολογισθούν επίσης οι κοινωνικές,
περιβαλλοντικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των µεθόδων καταπολέµησης του αφθώδους πυρετού καθώς και οι συνέπειές τους στη
συνολική οικονοµία των περιφερειών αυτών.
2.5.1.
Είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθούν οι µέθοδοι που
επιτρέπουν τον µετριασµό των άµεσων ή έµµεσων επιπτώσεων που
έχει στην κοινή γνώµη, στην κτηνοτροφία και τους άλλους τοµείς
της οικονοµίας η πολιτική της συστηµατικής σφαγής ζώων.
2.5.2.
Μία πολιτική καταπολέµησης του αφθώδους πυρετού
πρέπει να αποφεύγει τη µαζική καταστροφή υγιών ζώων. Επιπλέον,
πρέπει να περιοριστούν οι ζηµίες που προκαλούνται στις εµπορικές
συναλλαγές των περιφερειών που δεν έχουν πληγεί, σε εθνικό
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1. Πρόληψη της ασθένειας
3.1.1.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη γνώµη της Επιτροπής σύµφωνα
µε την οποία πρέπει να εφαρµοσθούν προληπτικά µέτρα για να
αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού του αφθώδους πυρετού. Πρέπει
να παρεµποδιστεί η εισβολή του ιού στο έδαφος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στο ζωικό της κεφάλαιο από τις γειτονικές τρίτες
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χώρες ή µέσω εισαγωγής ζώντων ζώων ή προϊόντων ζωικής
προέλευσης. Ο κυριότερος κίνδυνος εισαγωγής του αφθώδους
πυρετού προέρχεται από την παράνοµη εισαγωγή ζώων και ζωικών
προϊόντων από χώρες στις οποίες ο αφθώδης πυρετός βρίσκεται σε
ενδηµική κατάσταση. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκοπός των οποίων είναι η
ενίσχυση των κανόνων που διέπουν τις προσωπικές εισαγωγές
κρεατοκοµικών και προϊόντων γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
και οι οποίοι ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2003.
3.1.2.
Η πρόβλεψη προσαρµοσµένων και αποτελεσµατικών
συστηµάτων επιθεώρησης και ελέγχου έχει ουσιαστική σηµασία.
Χρειάζεται απαραιτήτως να αναπτυχθούν συστήµατα πληροφόρησης για τις εστίες αφθώδους πυρετού στις λοιπές περιοχές του
κόσµου και να επιδεικνύεται µέριµνα για την ορθή εφαρµογή των
ισχυόντων κανόνων. Η ΕΟΚΕ συνηγορεί όπως όλα τα κράτη µέλη
ανακοινώνουν τις επιδηµίες ΑΠ και τα σχετικά µε αυτές µέτρα που
λαµβάνουν.
3.1.3.
Η αποτελεσµατικότερη επόπτευση της διακινήσεως ζώων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µεταξύ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
είναι επιβεβληµένη. Πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της βιοασφάλειας, στην αξιολόγηση των κινδύνων και να λειτουργεί βάσει
ενός βελτιωµένου συστήµατος εντοπισµού των ζώων, ιδίως για τα
βοοειδή, αιγοειδή και χοίρεια είδη.
3.1.4.
Προκειµένου για την πρόληψη των επιζωοτιών, είναι
απαραίτητο να τηρούνται οι ορθές πρακτικές υγιεινής στο επίπεδο
των εκµεταλλεύσεων και κατά τη µεταφορά των ζώων.
3.1.5.
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθούν
µέσα διάδοσης πληροφοριών και να διοργανωθούν κύκλοι µαθηµάτων τεχνικής κατάρτισης για τη βελτίωση των γνώσεων των
επιζωοτιών και για την ενίσχυση της καταπολέµησής τους. Οι
γεωργοί και οι κτηνίατροι θα πρέπει να συµµετέχουν στις οργανωµένες δραστηριότητες αυτές σε συνεργασία µε τα γειτονικά
κράτη µέλη. Οι σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(παράρτηµα XVII) πρέπει να ενισχυθούν. Επιπλέον, χρειάζεται να
διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο κτηνιατρικής εµπειρογνωµοσύνης
στην ύπαιθρο για να καταστεί δυνατή η εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής υγειονοµικής πολιτικής στον τοµέα του ζωικού κεφαλαίου. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως στους
τοµείς των ΚΓΠ και της περιφερειακής πολιτικής, θα πρέπει να
αξιολογηθούν υπ' αυτό το πρίσµα.

3.2.
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επιζωοτίας. Η ΕΟΚΕ επικροτεί την περιφερειοποίηση τους εδάφους
των κρατών µελών κατά τέτοιον τρόπο ώστε να περιλαµβάνεται
µια ή περισσότερες υποκείµενες σε περιορισµούς ζώνες και µια
ελεύθερη ζώνη. Η ΕΟΚΕ εγκρίνει τη διάκριση σε ζώνες προσωρινού
ελέγχου, προστατευτικές ζώνες και επιτηρούµενες ζώνες. Η οριοθέτηση των ζωνών στηρίζεται σε εµβριθή επιδηµιολογική αξιολόγηση
της υγειονοµικής κατάστασης των ζώων.

3.2.3.
Επικροτούνται τα µέτρα που προτείνονται από την
Επιτροπή προκειµένου για την ταχεία και λεπτοµερή διάγνωση του
ιού. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη δηµιουργία κοινοτικού εργαστηρίου
αναφοράς για το συντονισµό της δράσεως των εθνικών
εργαστηρίων.

3.2.4.
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της διατήρησης στα κράτη µέλη
εργαστηρίων και άλλων φορέων που παρέχουν επιστηµονική
εµπειρογνωµοσύνη στον τοµέα της διάγνωσης του αφθώδους
πυρετού.

3.2.5.
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει το εγχείρηµα µε το οποίο, στο
πλαίσιο των κοινοτικών διατάξεων για την καταπολέµηση του
αφθώδους πυρετού, επιδιώκεται ο συνδυασµός των µέτρων συστηµατικής σφαγής των προσβεβληµένων και µολυσµένων ζώων που
προβλέπονται σε ορισµένες περιπτώσεις για λόγους αποτελεσµατικότητας µε τον επείγοντα εµβολιασµό.

3.2.6.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι αποδίδεται ολοένα και
µεγαλύτερη σηµασία στον επείγοντα εµβολιασµό στο πλαίσιο του
κοινοτικού µηχανισµού καταπολέµησης του αφθώδους πυρετού
µε ελαστική εφαρµογή στο τοπικό επίπεδο. Οι σχετικές αποφάσεις
πρέπει να λαµβάνονται σε στενή διαβούλευση µε το σύνολο των
ετέρων του κλάδου. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να
προωθήσει, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τους εταίρους του ∆ιεθνούς
Οργανισµού Επιζοωτιών (ΟΙΕ), τον µετριασµό και την εναρµόνιση
των κανόνων σχετικά µε το χρόνο αναµονής για την αποκατάσταση
του παλαιού καθεστώτος εξαγωγής των εµβολιασµένων ζώων. Οι
οδηγίες του ΟΙΕ όσον αφορά τον χρόνο αναµονής πρέπει να
προσαρµόζονται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας.

3.2.7.
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι ανάγκη να συνυπολογισθούν
οι αξίες των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τα ζητήµατα της
ηθικής και της ευζωίας των ζώων στο πλαίσιο της πολιτικής
καταπολέµησης του αφθώδους πυρετού.

Μέτρα που πρέπει να λαµβάνονται µόλις εµφανισθεί µια
εστία αφθώδους πυρετού

3.2.1.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή συµφωνεί µε τη γνώµη της Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία πρέπει να
αναλαµβάνεται ταχεία δράση που θα στηρίζεται στην ανάληψη
άµεσων και αποτελεσµατικών µέτρων ελέγχου αµέσως µόλις
εµφανιστεί µία εστία αφθώδους πυρετού.
3.2.2.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προτάσεις σκοπός των οποίων
είναι η βαθµιαία εφαρµογή µέτρων ανάλογα µε το εύρος της

3.2.8.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την άποψη σύµφωνα µε την
οποία είναι αναγκαία η θέσπιση διαφανών και αποτελεσµατικών
διαδικασιών για την εξασφάλιση ταχείας πρόσβασης στα αντίγονα.
Η δηµιουργία κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς, προκειµένου να
ενηµερώνει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη σχετικά µε τις ανάγκες
που υφίστανται στον τοµέα των εµβολίων και των αντιγόνων,
αποτελεί έγκυρη πρόταση. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι έχει ύψιστη σηµασία
να προβλεφθεί, εφόσον απειλείται η υγεία των ζώων της ΕΕ, η
ταχεία και ευχερής πρόσβαση των χωρών που συνορεύουν µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κοινοτικά αποθέµατα εµβολίων και
αντιγόνων.
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3.2.9.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για
την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου µόλις εµφανισθεί µια νέα
εστία µέσω πολύ προσεκτικής επιτήρησης των µετακινήσεων ζώων
και της χρησιµοποίησης προϊόντων που µπορούν να µολυνθούν. Η
ΕΟΚΕ θεωρεί εύλογο να υποβληθούν περιορισµοί στο σπέρµα, τα
ωάρια και τα έµβρυα µολυσµένων ζώων των ευπαθών ειδών.

3.2.10.
Η ΕΟΚΕ εγκρίνει τις προτάσεις για την εφαρµογή σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, µέτρων όχι µόνον για τα µολυσµένα
ζώα των ευπαθών ειδών αλλά επίσης και για τα µολυσµένα ζώα µη
ευπαθών ειδών, όπως τα πουλερικά, που µπορούν να αποτελέσουν
παθητικούς φορείς της µετάδοσης του ιού.

3.2.11.
Η ΕΟΚΕ εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενσωµάτωση των εργασιών καθαρισµού και απολύµανσης στον κοινοτικό µηχανισµό καταπολέµησης του αφθώδους
πυρετού.

3.2.12.
Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει την σαφή και ακριβή ενηµέρωση
του ευρωπαίου καταναλωτή στα πλαίσια της προληπτικής διαδικασίας. Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει, και συµφωνεί, ότι η µόνιµη επιτροπή
για τα δίκτυα τροφίµων και στην υγεία των ζώων µπορεί να
αποφασίσει όπως ένα κράτος µέλος που αντιµετωπίζει επιδηµία
ΑΠ επαναφέρει το παλαιό εξαγωγικό καθεστώς του από εκείνο που
υπάρχει τώρα (δηλ. έξι µήνες µετά τον επείγοντα προστατευτικό
εµβολιασµό), αν µετά την καταπολέµηση και εξάπλωση η έρευνα
στον τοµέα προστασίας και εποπτείας καθιστά σαφές ότι ο ιός του
ΑΠ δεν είναι πλέον ενεργός.

3.2.13.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι για λόγους αποτελεσµατικότητας,
πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να είναι σε θέση, σύµφωνα µε τη διαδικασία της µόνιµης
Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, να
τροποποιεί και προσαρµόζει ορισµένες τεχνικές πτυχές των µέτρων
καταπολέµησης.

3.2.14.
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της εφαρµογής της αρχής της
περιφερειοποίησης στα µέτρα ελέγχου όπως προτείνεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο βαθµό όπου η εφαρµογή της εν λόγω
αρχής επιτρέπει την εφαρµογή αυστηρών µέτρων ελέγχου σε
συγκεκριµένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να θίγονται
τα γενικότερα συµφέροντα της Κοινότητας. Χρειάζεται να
υπογραµµιστεί εδώ ότι η αρχή της περιφερειοποίησης πρέπει να
εφαρµόζεται αµοιβαία και από τους εµπορικούς εταίρους της ΕΕ
δυνάµει των υγειονοµικών συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ
αυτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ανάγκη να εφαρµοστούν συστήµατα πληροφόρησης σχετικά µε τις
επιζωοτίες καθώς και η ταχεία επικοινωνία σε περίπτωση κρίσεως
µεταξύ των ενδιαφερόµενων οργανισµών.
3.3.2.
Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία των µέτρων για τη διοργάνωση ασκήσεων συναγερµού κατά της επιζωοτίας. Έχει σηµασία
να οργανώνονται τέτοιες ασκήσεις τουλάχιστον µία φορά το µήνα
µε τη συµµετοχή κτηνοτρόφων και κτηνιάτρων. Εγκρίνει ότι πρέπει
να ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη για να οργανώνουν και να
υλοποιούν παρόµοιες ασκήσεις στο πλαίσιο διαµεθοριακών προγραµµάτων.
3.3.3.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η επανεξέταση των σχεδίων έκτακτης
ανάγκης των κρατών µελών, υπό το πρίσµα των ασκήσεων
συναγερµού σε πραγµατικό χρόνο, πρέπει να πραγµατοποιείται
συχνότερα. Η επαλήθευση της καταλληλότητας των εθνικών
σχεδίων, της αποτελεσµατικής εφαρµογής τους και της κατάστασης
προσωπικού και προετοιµασίας των υγειονοµικών υπηρεσιών θα
πρέπει να πραγµατοποιούνται επί τόπου από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Πρέπει δε να ενδυναµωθεί το συντονιστικό έργο της
Επιτροπής µε τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού οργάνου συντονισµού.
3.3.4.
Η παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά
την επεξεργασία, τον έλεγχο και την εφαρµογή των σχεδίων
συναγερµού αποτελεί κατά την άποψη της ΕΟΚΕ θετικό στοιχείο.
3.3.5.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί
ότι τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να υιοθετούν αυστηρότερα µέτρα
στον τοµέα της εφαρµογής της οδηγίας και επικροτεί τις σχετικές
διατάξεις που προτείνονται από την Επιτροπή. Η ΕΟΚΕ εγκρίνει
κυρίως τη δυνατότητα των κρατών µελών να προβαίνουν στη
λήψη συµπληρωµατικών εθνικών µέτρων που θεωρούν ότι είναι
απαραίτητα και ανάλογα προς την κατάσταση για τη συγκράτηση
του ιού του αφθώδους πυρετού, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες που υπερισχύουν στην πληγείσα ζώνη από επιδηµιολογικής, ζωοτεχνικής, εµπορικής και κοινωνικής απόψεως.
3.3.6.
Το ζήτηµα της αποµάκρυνσης των θανατωθέντων ζώων
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο λεπτοµερών διατάξεων. Χρειάζεται προς τούτο να προβλεφθούν λειτουργικά σχέδια που θα
καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και θα λαµβάνουν υπόψη την
τοπική πραγµατικότητα, όσον αφορά τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και υγειονοµικές πτυχές.

3.4. Έρευνα και ανάπτυξη

3.3.

Σχέδια έκτακτης ανάγκης

3.3.1.
Η ΕΟΚΕ στηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά
µε τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης που προσδιορίζουν τα
απαραίτητα εθνικά µέτρα για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου
ευαισθητοποίησης και προετοιµασίας κατά της νόσου και φρονεί
ότι είναι απαραίτητες οι σχετικές απαιτήσεις. Είναι επιτακτική

3.4.1.
Η επιστηµονική έρευνα και ειδικότερα η εφαρµοσµένη
έρευνα, αποτελεί βασικό στοιχείο της πρόληψης κατά της εξάπλωσης των επιζωοτιών. Η διατήρηση και ανάπτυξη, εντός των κρατών
µελών της ΕΕ, υψηλού επιπέδου εµπειρογνωµοσύνης στον τοµέα
των ασθενειών των ζώων έχει αποφασιστική σηµασία. Η ευρωπαϊκή
κοινωνία πρέπει να βεβαιωθεί ότι η πολιτική καταπολέµησης του
αφθώδους πυρετού ακολουθεί το ρυθµό των επιστηµονικών και
τεχνολογικών εξελίξεων όσον αφορά την επεξεργασία των εµβολίων
και των µεθόδων δοκιµασίας.
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3.4.2.
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η έρευνα και να διασφαλισθεί
η κατάλληλη χρηµατοδότησή της ιδιαιτέρως στον τοµέα των
εµβολιασµών δεικτών και των δοκιµών διαφοροποιηµένης ορολογικής έρευνας. Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
αποστείλει ένα ισχυρό µήνυµα προς την κατεύθυνση αυτή για να
δείξει ότι έχει τη βούληση να προαγάγει την έρευνα και να
µοιραστεί τα αποτελέσµατά της µε τις τρίτες χώρες.

σε προβλήµατα εµπορίας των προϊόντων στις ζώνες όπου η
διακίνηση ζώων και προϊόντων υποβάλλεται σε περιορισµούς. Η
σύσταση κοινοτικού ταµείου για την αντιµετώπιση των δαπανών
σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε.

3.4.3.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας πρέπει να ανταλλάσσονται, να διαδίδονται και να χρησιµοποιούνται επί τόπου. Για την
επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται η δηµιουργία αποτελεσµατικών δικτύων επικοινωνίας, διάδοσης και κατάρτισης.

5.1.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την καταπολέµηση του ιού του αφθώδους πυρετού
και της εξάπλωσής του. Βάσει των σηµερινών όρων η Επιτροπή
οφείλει να προσπαθήσει για την καλύτερη δυνατή στάση µε βάση
υγειονοµικές, οικονοµικές (για ολόκληρες τις αγροτικές περιοχές),
περιβαλλοντικές και δεοντολογικές συνθήκες.

4.

Αποζηµίωση

4.1.
Ο τοµέας της κτηνοτροφίας έχει ουσιαστική σηµασία
για τη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτεί σηµαντικές
επενδύσεις και διατρέχει πολυάριθµους κινδύνους. Στην οπτική
αυτή, είναι απαραίτητο σε περίπτωση απωλειών να βελτιωθεί η
αποζηµίωση των ευρωπαίων κτηνοτρόφων βάσει ενιαίων κριτηρίων
για όλη την ΕΕ, ιδίως στις περιπτώσεις της σφαγής ζώων. Οι
απώλειες στις οποίες υποβάλλονται οι εκµεταλλεύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των έµµεσων απωλειών σε περίπτωση υγειονοµικού
κενού, οι µεταποιητικές βιοµηχανίες, οι επιχειρήσεις επεξεργασίας
τροφίµων, το σύνολο του τοµέα βιοµηχανικής επεξεργασίας
κατάντη-ανάντη πρέπει να αποτελούν αντικείµενο αποζηµίωσης.
Χρειάζεται ιδίως να αντισταθµίζονται οι απώλειες που οφείλονται

5. Συµπεράσµατα

5.2.
Με σκοπό την πρόληψη κάθε νέας κρίσεως, η ΕΟΚΕ ζητεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει την έµφαση στην ανάπτυξη
της εφαρµοσµένης έρευνας στον τοµέα της υγείας των ζώων. Το
υψηλό επίπεδο εµπειρογνωµοσύνης και η παρουσία δυναµικού
δικτύου ευρωπαίων εµπειρογνωµόνων αποτελούν τις βάσεις για
µια αποτελεσµατική πολιτική πρόληψης. Είναι επίσης επιτακτική
ανάγκη να διαδίδονται, να χρησιµοποιούνται και να ανταλλάσσονται οι καρποί της έρευνας στον τοµέα της κτηνοτροφίας.
5.3.
Αµέσως µόλις υπάρχουν διαθέσιµα νέα επιστηµονικά
στοιχεία, πρέπει να προσαρµόζεται αναλόγως ο κοινοτικός µηχανισµός καταπολέµησης του αφθώδους πυρετού, προπαντός όταν
καθίσταται δυνατόν, έτσι να αποφεύγεται η σφαγή και να ευνοείται
ο εµβολιασµός.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 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 — Προς µια στρατηγική για την
προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος»
(COM(2002) 539 τελικό)
(2003/C 208/04)
Στις 2 Οκτωβρίου 2002, 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 «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 1 Απριλίου 2003 µε βάση εισηγητική έκθεση της
κ. Sanchez Miguel.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 103 ψήφους υπέρ και 3 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Μεταξύ των πολλών θεµάτων που εξετάζει το Έκτο
Πρόγραµµα ∆ράσης για το περιβάλλον, επισηµαίνεται το σχετικό
µε την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
που αποβλέπει στην επίτευξη βιώσιµης χρήσης και προστασίας των
θαλασσών. Σήµερα είναι προφανές ότι οι µεµονωµένες πολιτικές
που σχετίζονται µε το θαλάσσιο περιβάλλον δεν έχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Πράγµατι διαπιστώνεται ότι πολλοί από τους
κινδύνους που διαπιστώθηκαν κατά τη στιγµή της κατάρτισης του
Έκτου Π∆ έγιναν πραγµατικότητα µε µια ανελαστικότητα που
υπερβαίνει τις χειρότερες προβλέψεις.

1.2.
Οι προβλέψεις για την επιδείνωση και απώλεια της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας, όπως και η καταστροφή βιοτόπων
για λιµενικές εγκαταστάσεις και η αύξηση των θρεπτικών και
επικίνδυνων ουσιών από κοινού µε άλλα δεδοµένα, που δεν έχουν
αξιολογηθεί στο σύνολό τους, όπως είναι οι θαλάσσιες µεταφορές
ή η αλιεία, επιβάλλουν την αναγκαιότητα συντονισµού όλων των
τοµέων που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον προκειµένου να
καταρτιστεί µια συνολική πολιτική που θα µειώσει και θα σταµατήσει την επιδείνωση των θαλασσών.

1.3.
Κατά πρώτο λόγο χρειάζεται κοινοτικός προγραµµατισµός
της προσπάθειας συντονισµού όλων των πολιτικών που επηρεάζουν
το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο γεωγραφικός χώρος πρέπει να περιοριστεί στις θάλασσες και τους ωκεανούς που αποτελούν µέρος των
χωρικών κοινοτικών υδάτων, όπως και των χωρικών υδάτων των
υποψήφιων προς ένταξη χωρών, χωρίς ωστόσο να παραγνωριστεί
η επίδραση που µπορούν να έχουν οι Συνθήκες και οι ∆ιεθνείς
Συµβάσεις που έχουν υπογραφεί.

1.4.
Με τον τρόπο αυτό η στρατηγική διατήρησης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα παραµείνει εντός της
κοινοτικής στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη, η οποία επιτρέπει
την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον.

1.5.
Στο διεθνές περιβάλλον χρειάζεται να ληφθούν υπόψη
ορισµένα από τα συµπεράσµατα της ∆ιάσκεψης Κορυφής του
Γιοχάνεσµπουργκ ( 1), ειδικά αυτά που αναφέρονται στους τίτλους:
Ωκεανοί και θάλασσες, Αλιεία, Θαλάσσια ρύπανση και Έρευνα.
Πρέπει να επισηµανθούν, µεταξύ αυτών, λόγω των συνεπειών που
µπορούν να έχουν σε παγκόσµια κλίµακα, τα ακόλουθα:
—

Είναι ανάγκη να εφαρµοστεί έως το 2010, ένα πρότυπο
οικοσυστήµατος που να λαµβάνει υπόψη τη ∆ήλωση του
Ρεΰκιαβικ σχετικά µε την αλιεία που σχετίζεται µε το
θαλάσσιο οικοσύστηµα, καθώς και την απόφαση 5/6 της
∆ιάσκεψης των µελών της Σύµβασης για την βιοποικιλότητα.

—

Εφαρµογή του κεφαλαίου 17 του Προγράµµατος 21 που
θεσπίζει πρόγραµµα δράσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη στους
ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές.

—

Θέσπιση µηχανισµού για τον συντονισµό όλων των υπηρεσιών των Ηνωµένων Εθνών.

—

∆ιατήρηση και αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεµάτων
σε ύψος που επιτρέπει την ανώτερη βιώσιµη παραγωγή, σε
περίοδο που αναγκαστικά λήγει το 2015, για τα εξαντληµένα
αποθέµατα.

—

Εφαρµογή του κώδικα συµπεριφοράς για την υπεύθυνη
αλιεία του 1995.

—

Επείγουσα ενίσχυση του προγράµµατος ΟΤΓ για τη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας έως το 2005, όπως και του
προγράµµατος για την καταπολέµηση της παράνοµης αλιείας
πριν το 2004.

(1 ) ∆ιάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη του Γιοχάνεσµπουργκ
2002. Νότια Αφρική 26 Αυγούστου έως 4 Σεπτεµβρίου. Κεφάλαια
I-IV.
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Ενίσχυση του συντονισµού δωρητών και κοινοπραξιών για
την ανάπτυξη των εθνικών, περιφερειακών ικανοτήτων για
την υποδοµή και ολοκληρωµένη διαχείριση των αλιευτικών
αποθεµάτων.

—

Υποστήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας.

—

Εφαρµογή του Συνολικού Προγράµµατος ∆ράσης και της
∆ιακηρύξεως του Μόντρεαλ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες χερσαίας προέλευσης, µε ειδική έµφαση στην περίοδο 2002-2006 για τα
αστικά απόβλητα και την αλλοίωση και καταστροφή των
οικοτόπων.

—

Βελτίωση των µέτρων για τη διεθνή θαλάσσια µεταφορά
ραδιενεργών υλικών, τοξικών καταλοίπων και καυσίµων.

—

Βελτίωση της επιστηµονικής και τεχνικής συνεργασίας µε τη
θέσπιση διαδικασίας τακτικής ενηµέρωσης στα Ηνωµένα Έθνη
σχετικά µε την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

1.6.
∆εν παραγνωρίζεται, ωστόσο, ότι οι ευρωπαϊκοί στόχοι και
περιβαλλοντικές δράσεις είναι από πολλές πλευρές καλύτερα
προσδιορισµένοι και περισσότερο προωθηµένοι σε σχέση µε όσα
θεσπίστηκαν στη ∆ιάσκεψη Κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ. Είναι
σκόπιµο συνεπώς να αποτελέσει η ΕΕ τον κινητήριο µοχλό των
δράσεων που περιγράφηκαν, ως εγγυητής της υλοποίησης των
Συµφωνιών του Κυότο και του Γκαίτεµποργκ.

1.7.
Με την Ανακοίνωση αυτή, αρχίζει η συζήτηση για τη
στρατηγική προστασίας και διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να επιδιωχθεί η προστασία
όχι µόνο του ευρωπαϊκού αλλά και του διεθνούς χώρου, ούτως
ώστε, όποια και αν είναι τα συµπεράσµατα, να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα, δεδοµένου ότι συντελείται µια επιδείνωση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος για την οποία δεν επαρκούν απλές
τοµεακές ή εθνικές λύσεις· οι λύσεις πρέπει να δοθούν σε κοινοτικό
και διεθνές πλαίσιο.

2.

Περιεχόµενο της ανακοίνωσης

2.1.
Η σηµερινή κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
παρουσιάζει σηµαντικά κενά ως προς την ενηµέρωση των κοινοτικών αρχών. Το γεγονός ότι λείπει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση
όλων των πολιτικών που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον
δηµιουργεί για την Επιτροπή την αναγκαιότητα καταγραφής όλων
των διαθέσιµων πληροφοριών προκειµένου να µπορέσει κατόπιν να
θεσπίσει τη βάση επί της οποίας θα στηρίξει τη θεµατική
στρατηγική.
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2.2.
Οι διαθέσιµες πληροφορίες για την περιβαλλοντική ποιότητα των θαλασσών και των ωκεανών αφορούν στα ακόλουθα:
—

Περιφερειακές συµβάσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον ( 1)

—

Ενηµερωτικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος

—

Ενηµέρωση για τη βιοποικιλότητα που προκύπτει από τη
µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής( 2), τις
κατασκευές σε θαλάσσιες ζώνες, τον ευτροφισµό των υδάτων,
την µεταφορά και απόρριψη πετρελαίου κ.λπ.

2.3.
Από την άλλη πλευρά, υφίσταται η σηµερινή κατάσταση
ως προς τους κανόνες που ισχύουν στα θέµατα προστασίας και
διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπου θα πρέπει να
διακριθούν δύο καταστάσεις. Πρώτον, οι κανόνες που έχουν
αποκλειστικά κοινοτικό περιεχόµενο και, δεύτερον, αυτοί που
έχουν διεθνή χαρακτήρα. Οι πρώτοι, οι κανόνες ( 3) γενικού
χαρακτήρα, είναι η Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (DMA) (4), η
Οδηγία για τους οικοτόπους (5) και τα άγρια πτηνά (6), και η
Οδηγία ΙPCC (7). Επίδραση ασκούν επίσης, µε ειδικό έστω τρόπο,
όλοι οι κανόνες που σχετίζονται µε την επεξεργασία των καταλοίπων, τα ύδατα κολύµβησης, τις θαλάσσιες µεταφορές, την ΚΓΠ,
κ.λπ.
2.4.
Οι κανόνες διεθνούς χαρακτήρα περιλαµβάνονται σε Συµβάσεις που διέπουν γενικές πτυχές της προστασίας του θαλάσσιου
περιβάλλοντος αλλά και συγκεκριµένες πτυχές όπως η προστασία
των θαλάσσιων ειδών, η πρόληψη της ρύπανσης από επικίνδυνες
ουσίες, η χρόνια ρύπανση από το πετρέλαιο, κλπ. Οι πιο σηµαντικές
σχετικές Συµβάσεις είναι η OSPAR ( 8), η ΗΕLCOM ( 9) και η
Barcelona ( 10).
2.5.
Η ύπαρξη πληροφοριών για τις επιπτώσεις που έχει η
εφαρµογή των ισχυόντων κανόνων περιορίζεται, αφενός, από την
µακροπρόθεσµη γενικώς εκδήλωση των αποτελεσµάτων τους και,
αφετέρου, από το γεγονός ότι δεν υφίσταται εθνική παρακολούθηση της κατάστασης των χωρικών θαλάσσιων υδάτων. Η Επιτροπή
παρουσιάζει την κατάσταση από δύο σκοπιές:
—

Τα κενά της διαθέσιµης πληροφόρησης.

—

Σύνοψη των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, αξιολόγησης, υποβολής ενηµερωτικών εκθέσεων, διαχείρισης των
στοιχείων και υπό εξέλιξη έρευνας (11).

(1 ) Πάραρτηµα I, περιέχει πληροφορίες που προκύπτουν από τις Συµβάσεις αυτές.
(2 ) COM(2002) 181 τελικό — ΕΕ C 85 της 8.4.2003.
(3 ) Αναφέρονται στο Πάραρτηµα 2
(4 ) Οδηγία 2000/60/ΕΚ — ΕΕ L 327 της 22.12.2000.
(5 ) Οδηγία 92/43/ΕOΚ — ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
(6 ) Οδηγία 79/409/ΕOΚ — ΕΕ L 103 της 25.4.1979.
(7 ) Οδηγία 96/61/ΕΚ — ΕΕ L 82 της 22.3.1997.
(8 ) Σύµβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του
Βορειοανατολικού Ατλαντικού.
(9 ) Σύµβαση του Ελσίνκι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βαλτικής.
(10) Σύµβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των
παράκτιων περιοχών της Μεσογείου.
(11) Πάραρτηµα 3.
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2.6.
∆εδοµένου ότι τα συµπεράσµατα σχετικά µε την
κατάσταση αυτή δεν είναι καθόλου θετικά, προτείνονται στόχοι για
κάθε µια από τις διακριτές πτυχές του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Γενικότερα, καθορίζεται ότι η θαλάσσια στρατηγική θα πρέπει
να αποτελέσει συµβολή στην κοινοτική στρατηγική βιώσιµης
ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρεται και στο Έκτο Π∆,
πρέπει να ενισχυθεί η βιώσιµη χρήση των θαλασσών και η
διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων του θαλάσσιου βυθού και των περιοχών κοντά σε εκβολές
ποταµών και ακτές, και συγχρόνως να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στα σηµεία µε µεγάλη βιοποικιλότητα.
2.6.1.
Οι συγκεκριµένοι στόχοι αναφέρονται στα ακόλουθα
θέµατα:
—

Συρρίκνωση της βιοποικιλότητας και καταστροφή των οικοτόπων (θεσπίζονται τρεις στόχοι για τη συγκράτηση του
φαινοµένου αυτού)·

—

Επικίνδυνες ουσίες (ένας στόχος)·

—

Ευτροφισµός (ένας στόχος)·

—

Ραδιοϊσότοπα (ένας στόχος)·

—

Χρόνια πετρελαϊκή ρύπανση (ένας στόχος)·

—

Απορρίµµατα (ένας στόχος)·

—

Θαλάσσιες µεταφορές (ένας στόχος)·

—

Υγεία και περιβάλλον (ένας στόχος)·

—

Κλιµατικές µεταβολές (τρεις στόχοι)·

—

Βελτίωση των βάσεων γνώσεων.

2.7.
Για την επίτευξη των προτεινόµενων στόχων η Επιτροπή
προτείνει 23 δράσεις που αποβλέπουν στην υλοποίηση καθενός
από τους στόχους αυτούς µέσω της εφαρµογής της πρόληψης και
της αρχής της προστασίας. Όλες αυτές µε τη σειρά τους
στηρίζονται σε δράσεις που προτείνονται µε βάση τους ισχύοντες
κανόνες και αποβλέπουν βασικά στην προστασία της βιοποικιλότητας, προσδιορίζοντας ειδικές ζώνες διατήρησης αλλά και περιφερειακά προγράµµατα διαχείρισης των υδάτων σύµφωνα µε τις
περιφερειακές θαλάσσιες Συµβάσεις.
2.8.
Μεταξύ των προτεινόµενων δράσεων επισηµαίνονται εκείνες που αποβλέπουν στην ενίσχυση του συντονισµού και της
συνεργασίας όχι µόνο σε κοινοτικό πλαίσιο αλλά και στο διεθνές
επίπεδο. Επισηµαίνεται η πρόταση συντονισµού µεταξύ όλων των
Οργανισµών θαλάσσιας προστασίας στους κόλπους του ΟΗΕ και
του Προγράµµατος 21.
2.9.
Η βελτίωση της βάσης γνώσεων είναι σήµερα µια από τις
δράσεις που έχουν προχωρήσει περισσότερο δεδοµένου ότι έχει
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προσδιοριστεί χρονοδιάγραµµα για την ανάπτυξη διαδικασιών
παρακολούθησης παρόµοιων µε ό,τι θεσπίζεται στην ΟΠΥ.

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1.
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της πρότασης της Επιτροπής, στο
βαθµό που αντιπροσωπεύει την αφετηρία των συζητήσεων µε όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη για την διατήρηση και προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι ατυχείς και ολοένα και
συχνότερες περιπτώσεις ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων µας
οδηγούν στη διαπίστωση ότι απαιτείται εκ µέρους των κρατών
µελών µεγαλύτερη πολιτική βούληση ως προς την εφαρµογή της
ισχύουσας νοµοθεσίας, καθώς και καταλογισµός της ευθύνης
στους υπαίτιους των ζηµιών µε αποτελεσµατικό τρόπο.
3.2.
Σε σχέση µε το περιεχόµενο της πρότασης που υποβάλλεται από την Επιτροπή, επισηµαίνεται ότι τόσο οι αρχές, ως προς
τις οποίες συµφωνεί ευρέως η ΕΟΚΕ, όσο και ο συντονισµός των
πολιτικών που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην συγκεκριµένη περίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον, είναι απαιτήσεις που
τονίστηκαν σε πολλές από τις γνωµοδοτήσεις µας. Θεωρούµε ότι
η κοινοτική στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη προϋποθέτει
τον οριζόντιο χαρακτήρα της εφαρµογής των πολιτικών αυτών.
Ωστόσο, δεν µπορεί να συνεχιστεί η λήψη νοµοθετικών µέτρων,
εάν δεν υπάρχει παράλληλα εφαρµογή και έλεγχος των κανόνων
εκ µέρους των αρµόδιων αρχών. Είναι αναγκαίος, ωστόσο, ο
καταµερισµός των αρµοδιοτήτων µεταξύ των εν λόγω αρχών να
µην οδηγεί σε κενό νοµοθεσίας που θα παρεµποδίζει το εφαρµόσιµο των κανόνων.
3.3.
Από την εξέταση των στόχων που αναφέρονται προκύπτει
ότι, στην πλειοψηφία τους, αφορούν τη συµµόρφωση µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, την ανάλυση και αξιολόγηση των επιπτώσεων
που έχουν οι διάφορες ουσίες αλλά και άλλοι αρνητικοί παράγοντες, την παρατήρηση και µελέτη άλλων επιπτώσεων, κλπ. Η
ΕΟΚΕ θεωρεί θετική την «προσέγγιση µε βάση το οικοσύστηµα»
στο βαθµό που σηµαίνει τη χρήση νέας µεθοδολογίας, ωστόσο το
γεγονός είναι ότι δεν εξηγεί σε τι συνίσταται η προσέγγιση, πράγµα
που είναι αναγκαίο για να µπορέσουµε να κρίνουµε εάν η
στρατηγική που υποβάλλεται (στόχοι και δράσεις) είναι συνεκτική
µε τη προσέγγιση αυτή (1). Αρκεί να αναφερθεί ότι στο µεσογειακό
χώρο υφίστανται 33 διαµορφωµένα οικοσυστήµατα και ότι σε
συνάρτηση µε τη χωροθέτησή τους πλήττονται από πιέσεις και
αντικτύπους των οποίων οι παράγοντες διαφέρουν πολύ µεταξύ
τους.

(1 ) Η διάσκεψη Stakeholder για την πρόταση της Επιτροπής, που έγινε
στις 4-6 ∆εκεµβρίου 2002 στο Koge της ∆ανίας, διασαφήνισε την
έννοια ως εξής. «Ο συνεκτικός, πλήρης χειρισµός των ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων που βασίζεται στην καλύτερη διαθέσιµη επιστηµονική
γνώση για το οικοσύστηµα και τη δυναµική του, για να διακριβωθούν,
και αναληφθεί σχετική δράση, οι επιρροές που είναι κρίσιµες για την
υγεία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος έτσι θα επιτευχθεί διαρκής
χρήση των αγαθών και υπηρεσιών του οικοσυστήµατος και διατήρηση
της ακεραιότητάς του». Επιπλέον, η προσέγγιση του συστήµατος
αποτελεί πρωταρχική βάση για δράση σύµφωνα µε τη Σύµβαση για
την βιολογική διαποικιλότητα. Μια προσέγγιση του οικοσυστήµατος
µε βάση τη θαλάσσια και την παράκτια βιολογική διαποικιλότητα
βρίσκεται σε ανάπτυξη.
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3.4.
Από την άλλη πλευρά, η σύνθεση της προτεινόµενης
στρατηγικής περιορίζεται στη συνέχιση των σηµερινών προσανατολισµών και δραστηριοτήτων των οποίων το αποτέλεσµα, όπως
άλλωστε και πολλών άλλων περιβαλλοντικών πολιτικών, µπορεί να
συνοψιστεί στη φράση «προχωρούµε ένα βήµα εµπρός στην
περιβαλλοντική προστασία αλλά η κατάσταση επιδεινώνεται κατά
δύο βήµατα». Έτσι όλες οι προτεινόµενες δράσεις για την επίτευξη
των στόχων απλώς:
—

Ολοκληρώνουν τις ήδη ισχύουσες οδηγίες ή τις προσαρµόζουν,

—

Αξιολογούν, µελετούν, αναλύουν και παρατηρούν,

—

Συντονίζουν συµβάσεις, ενηµερωτικές εκθέσεις.

3.5.
Είναι αναγκαίο, ενδεχοµένως, να αναζητηθεί µια άλλη
στρατηγική και, ενδεχοµένως, µεταξύ των τρόπων που πρέπει να
διερευνηθούν, τον κυριότερο ρόλο πρέπει να έχει η αποτελεσµατικότητα, νοούµενη ως η πραγµατική ικανότητα της ΕΕ να ασκεί
επίδραση στα θαλάσσια περιβάλλοντα, αξιοποιώντας:
—

Τα κανονιστκά µέσα (υποχρεωτικοί κανόνες και απλές συµφωνίες ή συµβάσεις)

—

Τα οικονοµικά µέσα (εµπορικές συµφωνίες, προγράµµατα
χρηµατοδότησης προς τρίτες χώρες)

3.6.
Με τον τρόπο αυτό, µπορούν να θεσπιστούν δράσεις ανά
πλαίσιο όπως για παράδειγµα:
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3.8.
Οι θαλάσσιες Συµβάσεις διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό
ρόλο στην ανακοίνωση που θα πρέπει όµως να σχετικοποιηθεί και
εν µέρει να αντικατασταθεί από νοµοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ.
Αυτές οι διεθνείς συµφωνίες διατηρούν σηµαντικούς περιορισµούς,
γενικώς σε σχέση µε τις πραγµατικές δεσµευτικές υποχρεώσεις.
Έχουν µεγάλη σηµασία όσον αφορά την κατάρτιση των στρατηγικών για τους στόχους, τη δέσµευση ετερογενών χωρών, κ.λπ.,
ωστόσο δεν διαθέτουν επαρκή ικανότητα εφαρµογής ή επιβολής
κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων, εάν δεν συµπεριληφθούν
δεόντως στη νοµοθεσία του κάθε κράτους. Από την άλλη πλευρά,
το δυναµικό που διαθέτουν όσον αφορά την προσαρµογή στις
επιστηµονικές, τεχνικές ή κοινωνικές εξελίξεις περιορίζεται από τις
χρονοβόρες διαδικασίες κατάρτισης, κύρωσης και έναρξης ισχύος.

3.9.
Σε σχέση µε τις διεθνείς Συµβάσεις, επισηµαίνεται ο
περιορισµένος χαρακτήρας τους. Από τη µια πλευρά, έχουν
γεωγραφικά περιορισµένη εφαρµογή, µε αποτέλεσµα να καλύπτουν
ένα τµήµα µόνο των ωκεανών και των θαλασσών, αυτό δηλαδή
που αντιστοιχεί στα χωρικά ύδατα των κρατών µελών και, στην
καλύτερη των περιπτώσεων, ορισµένων από τις γειτονικές χώρες,
χωρίς να µπορούν να προστατεύσουν άλλα τµήµατα στα οποία
υπάρχουν κοινοτικά συµφέροντα, όπως είναι για παράδειγµα
οι αλιευτικές περιοχές στον Αφρικανικό Ατλαντικό τις οποίες
εκµεταλλεύονται ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, ο
δεσµευτικός τους χαρακτήρας είναι περιορισµένος λόγω έλλειψης
δυνατοτήτων επιβολής της εφαρµογής τους, πράγµα που οδηγεί
σε ανεπαρκή λειτουργικότητα των Συµβάσεων αυτών.

3.9.1.
Παρά το γεγονός αυτό και µολονότι αναγνωρίζει τις
περιορισµένες επιπτώσεις της, η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαία τη συνέχιση
από την ΕΕ της περιβαλλοντικής πολιτικής της στα πλαίσια των
Συµβάσεων και των διεθνών οργανισµών ως τρόπο υποστήριξης
του πρότυπου βιώσιµης ανάπτυξης.

—

Πλαίσιο 1. Παράκτια και παραποτάµια ύδατα, που αντιστοιχούν στα χωρικά ύδατα των κρατών µελών όπου η επιρροή,
όσον αφορά την ικανότητα ρύθµισης, εποπτείας και
κυρώσεων, είναι πλήρης και όπου υφίστανται ήδη πολυάριθµες διατάξεις κοινοτικού και κρατικού φάσµατος.

—

Πλαίσιο 2. Ύδατα και θάλασσες των θαλάσσιων ζωνών όπου
η επιρροή είναι ισχυρή, (διακόσια µίλια) δεδοµένου ότι
υφίστανται χωρικά ύδατα και πολιτικές και οικονοµικές
σχέσεις επί των οποίων µπορεί να ασκηθεί πίεση.

3.10.
Σε σχέση µε τους προτεινόµενους στόχους, θα πρέπει να
διευκρινιστεί ότι είναι σκόπιµη η διεύρυνσή τους τουλάχιστον από
τρεις σηµαντικές σκοπιές:

—

Πλαίσιο 3. Ύδατα και θάλασσες στις οποίες η επίδραση είναι
περιορισµένη δεδοµένου ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα
(αλιευτικές περιοχές των κοινοτικών σκαφών, περιοχές τουριστικού προορισµού πολιτών της ΕΕ).

—

την πρόληψη των σοβαρών ατυχηµάτων µε περιβαλλοντικούς
αντικτύπους στα θαλάσσια ύδατα τα οποία συµβαίνουν τόσο
στη ξηρά όσο και στη θάλασσα και για τα οποία υφίστανται
σχετικές οδηγίες (Seveso II, Erika),

—

την υλοποίηση της χρήσης των παράκτιων ζωνών όπως
ρυθµίζεται στη DMA (πολεοδόµηση, υποδοµές, συναφείς
οικονοµικές δραστηριότητες και επεξεργασία υπολειµµατικών
υδάτων).

—

τις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές και τη χρήση αµφιβόλων
νοµικών τεχνικών όπως είναι οι «σηµαίες ευκαιρίας», υπεύθυνες για ένα µεγάλο µέρος της ακυβερνησίας που υφίσταται
σήµερα στο πεδίο αυτό καθώς και των σηµαντικών σχετικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (απορρίψεις, ατυχήµατα, µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων χωρίς εγγυήσεις, χρήση τοξικών
ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον).

3.7.
Από την εξέταση των προαναφερθέντων κοινοτικών
κανόνων οι οποίοι έχουν επίδραση στο θαλάσσιο περιβάλλον
προκύπτουν σηµαντικά κενά στα µέτρα που έχουν ληφθεί για την
προστασία του. Πράγµατι, ορισµένα µέτρα αποτελούν σήµερα
αντικείµενο τροποποιήσεων ενώ άλλα δεν εφαρµόζονται λόγω
αναβολής της έναρξης ισχύος τους και της προβολής αντιρρήσεων
εκ µέρους πολλών κρατών µελών (1), καθώς και, τέλος, λόγω
καθυστερηµένης µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και µετέπειτα
εφαρµογής τους.

( 1) Μεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. COM(2002) 181
τελικό — ΕΕ C 85 της 8.4.2003.
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3.11.
Οι υπόλοιποι στόχοι που τίθενται στην ανακοίνωση είναι
πολύ φιλόδοξοι και, αναµφίβολα, λογικοί σε συνάρτηση µε τον
γενικότερο στόχο (βιώσιµη χρήση της θάλασσας και προστασία
των σχετικών οικοσυστηµάτων). Ωστόσο, τόσο οι δράσεις όσο και
το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα δεν ανταποκρίνονται επαρκώς
στους στόχους αυτούς.

3.12.
Οι 23 σχετικές δράσεις και οι 14 στόχοι δεν παρουσιάζουν κανένα καινοτόµο χαρακτηριστικό και στερούνται στοιχείου
ή στοιχείων στα οποία θα βασιστεί η ολοκλήρωση. Στην ΟΠΥ
αυτός ο «ακρογωνιαίος λίθος» στον οποίο οικοδοµείται η ολοκλήρωση των πολιτικών είναι η «καλή κατάσταση» των υδάτων.

3.13.
Πολλές δράσεις δεν περιλαµβάνουν περίοδο υλοποίησης
και εκείνες που την περιλαµβάνουν τάσσουν τόσο µακροπρόθεσµες
προθεσµίες ώστε δύσκολα θα επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Εξαίρεση σ΄ αυτό αποτελούν ορισµένες αναλύσεις (έτος
2004 µελέτες για τη σχέση OSPAR και ραδιενεργών ουσιών,
στρατηγική για την εξάλειψη των απορρίψεων πετρελαίου των
διαφόρων πηγών, απορρίµµατα).

Ως παράδειγµα, οι προθεσµίες για τη µείωση της χρόνιας ρύπανσης
πετρελαίου είναι:
—

Έτος 2010 για την επίτευξή της µε τα σηµερινά όρια
απορρίψεων,

—

Έτος 2020 για τη δράση στην πηγή.

Αυτή η καθυστέρηση είναι ακατανόητη τη στιγµή που σήµερα οι
διαθέσιµες τεχνολογίες επιτρέπουν την ανίχνευση και τον εντοπισµό σε πραγµατικό χρόνο των παράνοµων απορρίψεων από τα
σκάφη (δορυφόροι τύπου ΕΝVISAT).

3.14.
Σχετικά µε την αξιολόγηση του αντίκτυπου των κοινοτικών Οδηγιών, υφίστανται διαφορετικές προοπτικές και αντιλήψεις για την κατάσταση των θαλασσών στα πλαίσια της ΕΕ.
Οι δείκτες της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν
υποδηλώνουν σηµαντική πρόοδο και σε πολλές περιπτώσεις
παρουσιάζουν οπισθοχώρηση. Για παράδειγµα, η έκταση της
αλιείας στις µεσογειακές ακτές φανερώνει κορεσµό των ζωνών
«παράκτιας αλιείας», οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας παρουσιάζουν προβλήµατα περιβαλλοντικής αντοχής κ.λπ.

3.15.
Αυτή η επιδείνωση παρουσιάζεται παρά τις πολυάριθµες
οδηγίες που επιχειρούν να ρυθµίσουν τη διαχείριση και την χρήση
των χωρικών θαλάσσιων υδάτων. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιµο
να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των κοινοτικών κανόνων προκειµένου
να εξουδετερωθούν οι αιτίες της σχετικής αποτυχίας και να
ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα για την προώθηση της αποτελεσµατικότητάς τους. Είναι αναγκαίο στην αξιολόγηση αυτή να λάβουν
µέρος και τα ενδιαφερόµενα µέρη (οικολόγοι, συνδικαλιστικές
ενώσεις, βιοµηχανία) και να διατεθούν χρηµατικοί και επιστηµονικοτεχνικοί πόροι για το σκοπό αυτό. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Περιβάλλοντος θα πρέπει να διαδραµατίσει βασικό ρόλο στο πεδίο
αυτό.
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4. Προτάσεις για νέες δράσεις που θα εξετασθούν σε σχέση
µε την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος

4.1.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητη την επέκταση των προτεινόµενων δράσεων στο βαθµό που τα αναφερόµενα γεγονότα, από την
υλοποίηση της ανακοίνωσης, καταδεικνύουν σαφώς την ανάγκη
για µια ενίσχυσή τους, καθώς και τη συνεκτίµηση αυτών των
δράσεων σε όλους τους κανόνες που αφορούν την εκπλήρωση των
κοινοτικών διατάξεων που ισχύουν τώρα.

4.2.
Προς το σκοπό αυτό θα ήταν σκόπιµο όπως, µε την
επιφύλαξη του σκοπού της παρούσας ανακοίνωσης, η προστασία
και η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος ενσωµατώσουν ως
δράσεις τις εξής προτάσεις, που, αφενός, βελτιώνουν τον συντονισµό µεταξύ των διάφορων πολιτικών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος και, αφετέρου, επιχειρούν να επιλύσουν καταστάσεις που
δηµιουργούν ένα κλίµα ανησυχίας µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών.

4.2.1.
Από την άποψη της συνοχής µεταξύ όλων των πολιτικών
η Επιτροπή οφείλει να προσδιορίσει την έννοια της καλής θαλάσσιας κατάστασης ως τελικό στόχο επί του οποίου διαρθρώνονται
οι 23 δράσεις που συνδέονται µε τους 14 στόχους. Τούτο θα
επιτρέψει την ύπαρξη ενός δεσµού µεταξύ όλων εκείνων, καθώς
και µιας ενιαίας µεθοδολογίας που καινοτοµεί και «δένει» αυτές
τις δράσεις.

4.2.2.
Επίσης ο περιορισµός του χρόνου εφαρµογής, τόσο των
κανόνων όσο και των περιόδων για τις οποίες προτείνονται
οι δράσεις διατήρησης και προστασίας, θα αποτελέσει µέσο
αποτελεσµατικό για την αντιµετώπιση της χειροτέρευσης του
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ευρύτητα των περιόδων που προβλέπονται για να υλοποιηθούν πολλές από τις δράσεις, τις καθιστούν
ανενεργούς ύστερα από τη συχνότητα µε την οποία προχωρεί η
χειροτέρευση του περιβάλλοντος.

4.2.3.
Σε διεθνή κλίµακα η βελτίωση του ελέγχου για την
εφαρµογή των διεθνών συνθηκών µέσω του ∆ιακυβερνητικού
Θαλάσσιου Οργανισµού, όπως έγινε δεκτό στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης στις 12 και 13 ∆εκεµβρίου 2002 ( 1), θα
επιτρέψει να επεκταθούν οι επιπτώσεις των κανόνων προστασίας
και διατήρησης σε περισσότερα διεθνή σηµεία. Ταυτόχρονα επιβάλλεται να αναζητηθούν µέσα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας αυτών των Συµβάσεων µε τη χρήση οικονοµικών στοιχείων
που εξασφαλίζουν τη νόµιµη εκτέλεση εκ µέρους των τρίτων
χωρών που τις έχουν υπογράψει µε την παροχή τεχνικών και
οικονοµικών βοηθειών.

(1 ) Βλέπε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο για την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας
(COM(2002) 681 τελικό) και τα συµπεράσµατα της Προεδρίας,
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης στις 12 και 13 ∆εκεµβρίου
2002 (13.12.2002, αριθ. 400/02).
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4.2.4.
Ένα θέµα µεγάλης σηµασίας, που εκδηλώθηκε στις
τελευταίες θαλάσσιες καταστροφές, υπήρξε η επιστηµονική έρευνα
για συστήµατα βιολογικής αποκατάστασης που επιτρέπουν την
αποκατάσταση των ζηµιών µε τρόπο που σέβεται περισσότερο το
θαλάσσιο περιβάλλον (1). Κατά την έννοια αυτή η Επιτροπή
οφείλει να βελτιώσει το συντονισµό µεταξύ του 6ου Ερευνητικού
Προγράµµατος και του 6ου Προγράµµατος για το περιβάλλον, µε
τέτοιο τρόπο ώστε µέρος των πόρων να αφιερωθεί σε περιβαλλοντικές έρευνες πρακτικού χαρακτήρα.

4.2.5.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι, εκτός από τις νέες προτεινόµενες
δράσεις δεν θα πρέπει να παραγνωριστούν και οι δράσεις που
αποβλέπουν στην ενηµέρωση σχετικά µε τις πολιτικές για το
περιβάλλον και ειδικότερα στην προσπάθεια να συνεχίσει η
εκπαίδευση να αποτελεί το µέσον για το µέλλον των γνώσεων και
για την εφαρµογή αυτών των πολιτικών.

4.2.6.
Σχετικά µε τη συνεκτίµηση νέων δράσεων που τείνουν
να έχουν επιπτώσεις στην πρόληψη των αιτιών των τελευταίων
θαλάσσιων ατυχηµάτων, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη εγκριθεί
µε αναδροµικότητα και σε συνθήκες παρόµοιες µε τις υφιστάµενες (2), επιβάλλεται διάκριση µεταξύ εκείνων που θίγουν µόνο
ρυθµίσεις των οποίων εκκρεµεί η έναρξη ισχύος, εκείνων που
απαιτούν οικονοµική ενίσχυση για να υλοποιηθούν και εκείνων
που απαιτούν περαιτέρω ανάπτυξη.

4.2.6.1.

—

—

—

Μεταξύ των πρώτων συγκαταλέγονται:

Αναδιατύπωση του Κανονισµού (ΕΚ) 417/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
18ης Φεβρουαρίου (3), σχετικά µε τα πλοία µε διπλό κοίτος
ή αντίστοιχο σχέδιο για δεξαµενόπλοια µε τρόπο ώστε να
υπάρχει ένα καθαρό και ασφαλές σκάφος.

Άµεση εφαρµογή της οδηγίας 2001/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Σεπτεµβρίου που τροποποιεί την οδηγία 95/21/ΕΚ για την εκπλήρωση των διεθνών κανόνων για τη θαλάσσια ασφάλεια,
πρόληψης της µόλυνσης και τους προς διαβίωσης και
εργασίας επί του σκάφους.

Έγκριση και εφαρµογή της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την περιβαλλοντική ευθύνη µε σκοπό την πρόληψη και επανόρθωση των

( 1) Χρησιµοποιήθηκε µε καλά αποτελέσµατα στην καταστροφή του Εxxon
Valdez στην Αλάσκα.
( 2) Τα µέσα που υιοθέτησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
και περιλαµβάνονται στη δέσµη Εrika Ι και Εrika II, αρχίζουν να
ισχύουν τον Ιανουάριο 2003 για τα πλοία µε απλό κοίτος.
( 3) Η Επιτροπή υπέβαλε τροποποίηση στις 20.12.2002.
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ζηµιών που προκαλούνται στο περιβάλλον, όπως και της
Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού
δικαίου (4).

4.2.6.2.
Κατά δεύτερο λόγο και σε σχέση µε τις δράσεις που
απαιτούν µόνο µια οικονοµική υποστήριξη εκ µέρους της ΕΕ (5)
για να υλοποιηθούν πρέπει να εξετασθεί:

—

Η άµεση εφαρµογή των µέσων που περιλαµβάνονται στη
δέσµη Εrika I και Εrika II, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν στην
προετοιµασία λιµένων υποδοχής για πλοία που βρίσκονται σε
κίνδυνο. Η ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού δικτύου παρακολούθησης της θαλάσσιας συγκοινωνίας καθώς και η διάθεση εκ
µέρους των κρατών µελών επαρκούς αριθµού εποπτών για
τους κοινοτικούς λιµένες.

—

Η αποµάκρυνση των επικίνδυνων σκαφών από τις κύριες
θαλάσσιες οδούς µε τη δηµιουργία διαδρόµων µακριά από
τις ακτές.

—

Η θέσπιση ενός συστήµατος επαλήθευσης των κρατών όπου
γίνεται η νηολόγηση των πλοίων.

—

Η έρευνα και η καταγραφή αποβλήτων (όπως χηµικά φιαλίδια,
κιβώτια µε ραδιενεργά υλικά) που ρίπτονται στο θαλάσσιο
περιβάλλον.

4.2.6.3.
Τέλος, και κατά τρίτο λόγο, η καθιέρωση νέων
µεθόδων κατά την εφαρµογή κανόνων που χρησιµοποιούνται
στους µηχανισµούς, που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις και οι
αρµόδιες αρχές για να εξαλείψουν ή καλύψουν ευθύνες, ελέγχους
ή φόρους, όπως σηµαίες ευκαιρίας, εταιρίες που παρεµβάλλονται
στην ιδιοκτησία των σκαφών κ.λπ.

4.3.
Η ΕΟΚΕ ανησυχεί για την έλλειψη συντονισµού µεταξύ
των διάφορων αρµόδιων αρχών όχι µόνο µεταξύ εκείνων των
κρατών µελών, αλλά και µεταξύ των περιφερειακών, του ιδίου ή
όχι κράτους. Γι' αυτό προτείνει τη χρήση ενός από τα υφιστάµενα
συστήµατα, προς το σκοπό αυτό, στις κοινοτικές διατάξεις όπως,

(4 ) Η εφαρµογή της αρχής ότι ο υπαίτιος πληρώνει αντιστοιχεί στο ισχύον
πρότυπο στις ΗΠΑ. Επιβάλλεται να αποφευχθεί, πάντως, όπως ο
τρόπος για την εφαρµογή της ευθύνης αυτής συνίσταται τη χρήση
σηµαιών ευκαιρίας που εξαλείφουν την εφαρµογή του κοινοτικού
νοµοθετικού καθεστώτος όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη. Η Επιτροπή
υπέβαλε το COM(2003) 92 τελικό πρόταση τροποποίησης της
οδηγίας «Μόλυνση από πλοία/ποινικές κυρώσεις».
(5 ) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 21ης και 22ης Μαρτίου 2003
υιοθέτησε την ενίσχυση αυτών των οικονοµικών µέτρων.
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π.χ., η ρύθµιση στην οδηγία για την αγορά ύδατος για τις
διάφορες διοικήσεις των υδρολογικών λεκανών που επιβάλλεται
να συντονισθούν για να εκτελέσουν το σχέδιο λεκανών που
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έχει καταστρωθεί και, ιδίως, να υπάρχει µόνιµη ενηµέρωση για
κάθε µία από τις προθεσµίες κατά τις οποίες το σχέδιο
εκτυλίσσεται.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο — Σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση
των κοινωνικών, οικονοµικών και περιφερειακών συνεπειών της αναδιάρθρωσης της αλιείας της ΕΕ»
(COM(2002) 600 τελικό)
(2003/C 208/05)
Στις 6 Νοεµβρίου 2002, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει
τη 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 την 1η Απριλίου 2003, µε βάση εισηγητική έκθεση του
κ. Chagas.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 103 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 7 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Η πρόταση της Επιτροπής

1.1.
Το σχέδιο δράσης που προτείνει η Επιτροπή επιδιώκει την
αντιµετώπιση των πιθανών κοινωνικών, οικονοµικών και περιφερειακών συνεπειών της αναδιάρθρωσης του τοµέα της αλιείας
στην ΕΕ, η οποία κατέστη απαραίτητη εξαιτίας της κατάστασης
ορισµένων αλιευτικών πόρων. Το εν λόγω σχέδιο επιχειρεί να
διαπιστώσει την επίπτωση των περιορισµών στις αλιευτικές προσπάθειες σε ορισµένες ζώνες και για ορισµένα είδη στο πλαίσιο της
µεταρρύθµισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ).
1.2.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι, παρά το κοινωνικό κόστος που
συνδέεται µε τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, και κυρίως εκείνο που
απορρέει από τον περιορισµό των αλιευτικών προσπαθειών βάσει
των πολυετών προγραµµάτων διαχείρισης, η αναβολή της υιοθέτησης των απαιτούµενων µέτρων θα είχε, ήδη από τώρα, ακόµη
υψηλότερο κόστος. Αυτά τα καθεστώτα περιορισµού των αλιευτικών προσπαθειών είναι δυνατόν να µετατραπούν από τα κράτη
µέλη σε καθεστώτα προσωρινής ακινητοποίησης των σκαφών,
πράγµα θα συνεπαγόταν τη µείωση των ηµερών αλιείας, κατά τη
διάρκεια των οποίων τα σκάφη θα µπορούσαν να επιδιώκουν την

αλίευση συγκεκριµένων αποθεµάτων, γεγονός που θα προκαλούσε
τη µείωση των εισοδηµάτων, είτε επειδή τα σκάφη θα έπρεπε να
εφαρµόζουν άλλους τύπους αλιείας, λιγότερο αποδοτικούς, είτε
εξαιτίας των καθεστώτων ακινητοποίησης. Η τροποποίηση της
πολιτικής ενίσχυσης του στόλου θα επέφερε επίσης κοινωνικό
κόστος: είναι πιθανόν ότι η µείωση της ενίσχυσης για τον
εκσυγχρονισµό, όπως ακριβώς και η µείωση της ενίσχυσης για
την ανανέωση και την εξαγωγή των αλιευτικών σκαφών, όπως
προτείνεται, καθώς και το ελκυστικότερο καθεστώς για τη µόνιµη
µείωση του αλιευτικού δυναµικού θα έχουν συνέπειες για τον
τοµέα.

1.3.
—

Η παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής περιλαµβάνει:
εκτίµηση του πιθανού κοινωνικοοικονοµικού αντίκτυπου των
περιορισµών της αλιευτικής προσπάθειας και της µείωσης
του αριθµού των αλιευτικών σκαφών και ιδιαίτερα µια
επανεξέταση της προσωρινής εκτίµησης της απώλειας θέσεων
εργασίας·
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—

µια επανεξέταση όλων των υφισταµένων µέσων για την
ελάφρυνση αυτών των επιπτώσεων στα πλαίσια των υφισταµένων κοινοτικών συστηµάτων ενίσχυσης (ΧΜΠΑ, ΕΤΠΑ και
ΕΚΤ2)·

—

µια γενική επισκόπηση των πρόσθετων µέσων που θα διατεθούν βραχυπρόθεσµα µέσω της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ και
του επαναπρογραµµατισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων·

—

µια ανάλυση των περαιτέρω µακροπρόθεσµων εναλλακτικών.

Προσανατολισµού (ΠΠΠ), το οποίο, σύµφωνα µε την Επιτροπή,
δεν αποδείχθηκε αποτελεσµατικό για την επίλυση του προβλήµατος του υπερβάλλοντος δυναµικού του στόλου της ΕΕ. Το νέο
σύστηµα εκχωρεί µεγαλύτερη αρµοδιότητα στα κράτη µέλη για
την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας µεταξύ του αλιευτικού δυναµικού του στόλου τους και των διαθέσιµων αποθεµάτων και
περιλαµβάνει τα παρακάτω µέτρα:

—

τα επίπεδα αναφοράς θα βασίζονται στα επίπεδα των ΠΠΠ
που ορίσθηκαν την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Τα επίπεδα
αναφοράς θα µειώνονται αυτοµάτως και µονίµως κάθε φορά
που θα περιορίζεται το δυναµικό µέσω δηµόσιας επιδότησης
(σε αυτή την περίπτωση, τα επίπεδα αναφοράς θα µειώνονται
κατά ισοδύναµο δυναµικό),

—

για κάθε κόρο ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) που εισάγεται
στο στόλο µε δηµόσια επιδότηση (η οποία θα είναι διαθέσιµη
µόνο για τα δύο επόµενα έτη, 2003 και 2004), τα κράτη
µέλη θα πρέπει να αποσύρουν χωρίς τη χορήγηση επιδότησης:

1.4.
Μεταξύ των προτεινόµενων µέτρων που θα πρέπει να
χρηµατοδοτηθούν στο ύψος των διαθέσιµων πιστώσεων για την
περίοδο 2000-2006 περιλαµβάνονται:
—

—

—

—

ο επανασχεδιασµός, µέχρι ύψους 611 εκατοµµυρίων ευρώ,
του προγράµµατος ΧΜΠΑ προς όφελος κοινωνικών µέτρων
και της µείωσης του δυναµικού του στόλου, στο πλαίσιο
της εξάλειψης, από το 2003, των ενισχύσεων για τον
εκσυγχρονισµό και την ανανέωση του στόλου, καθώς και των
ενισχύσεων για τη µεταφορά των σκαφών σε τρίτες χώρες,
ειδικά µέτρα προς όφελος της αλιείας µικρής κλίµακας, η
οποία αντιπροσωπεύει το 70 % περίπου των κοινοτικών
αλιευτικών σκαφών και το 50% της απασχόλησης στον
τοµέα,
βελτίωση της εικόνας της αλιείας µέσω της βελτίωσης των
συνθηκών ζωής και εργασίας στο σκάφος, καθώς και της
κοινωνικής προστασίας στον τοµέα, και µέσω µέτρων στήριξης των νέων αλιέων και επιλογής άλλων περισσότερο
βιώσιµων αλιευτικών δραστηριοτήτων,
στήριξη για τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας, στο
πλαίσιο της ολοκληρωµένης ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών.

1.5.
Εξάλλου, η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον
αντίκτυπο που αναµφίβολα θα έχει η εφαρµογή των περιορισµών
των αλιευτικών προσπαθειών, στο πλαίσιο των πολυετών σχεδίων
στήριξης. Αυτό θα προκαλέσει την ετήσια µείωση του αριθµού των
ηµερών αλιείας, έχοντας ως συνέπεια τη µείωση του εισοδήµατος
των αλιέων και των επιχειρήσεων, φθάνοντας ενδεχοµένως µέχρι
και τον οριστικό παροπλισµό του σκάφους.

2.
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α)

ισοδύναµο δυναµικό (λόγος εισόδου/εξόδου 1:1) για
τα σκάφη µε χωρητικότητα µέχρι 100 ΚΟΧ,

β)

1,35 τόνους (λόγος ειδόδου/εξόδου 1,35) για τα
σκάφη χωρητικότητα µεγαλύτερη από 100 ΚΟΧ,

—

κατά την περίοδο 2003-2004, τα κράτη µέλη που χορηγούν
δηµόσια επιδότηση για την ανανέωση του στόλου τους
πρέπει να µειώσουν το συνολικό δυναµικό του στόλου τους
κατά 3% τουλάχιστον σε σχέση µε το επίπεδο αναφοράς που
τους αναλογεί,

—

θα εναπόκειται στα κράτη µέλη να διασφαλίζουν ότι το
συνολικό αλιευτικό δυναµικό των νέων σκαφών που εντάσσονται στο στόλο τους δεν υπερβαίνει το δυναµικό των
σκαφών που αποσύρονται οριστικά και ότι το αλιευτικό
δυναµικό είναι προσαρµοσµένο στους διαθέσιµους αλιευτικούς πόρους.

Αποτελέσµατα του Συµβουλίου Αλιείας της 16ης έως
20ής ∆εκεµβρίου 2002

2.1.
Η εξέταση του σχεδίου δράσης πρέπει να πραγµατοποιηθεί
υπό το φως των αποτελεσµάτων του Συµβουλίου Αλιείας της
16ης έως 20ής ∆εκεµβρίου 2002. Το Συµβούλιο υιοθέτησε νέους
κανονισµούς ή κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις στον τοµέα
της αλιείας, που είναι οι παρακάτω:
2.2.
Υιοθετήθηκε ένα απλούστερο σύστηµα περιορισµού των
αλιευτικών προσπαθειών του στόλου της ΕΕ, µε σκοπό την
καλύτερη προσαρµογή στα διαθέσιµα αποθέµατα. Αυτό θα αντικαταστήσει το προηγούµενο σύστηµα των Πολυετών Προγραµµάτων

2.3.
Η επιδότηση για την ανανέωση των αλιευτικών σκαφών
µειώνεται σταδιακά και θα χορηγείται µόνο για δύο ακόµη έτη
(µέχρι τα τέλη 2004) αποκλειστικά για τα σκάφη µε χωρητικότητα
µικρότερη από 400 ΚΟΧ. Οι επιδοτήσεις θα περιορίζονται στα
κράτη µέλη που επέτυχαν τους συνολικούς στόχους όσον αφορά
το δυναµικό του ΠΠΠ ΙV και θα πρέπει να χορηγούνται τηρουµένων των λόγων εισόδου/εξόδου που προαναφέρονται. Αυτό το
σχέδιο, διετούς διάρκειας, θα δώσει στα δικαιούχα κράτη µέλη τη
δυνατότητα να συνεχίσουν τον εκσυγχρονισµό του στόλου τους,
αλλά παράλληλα πρέπει να καταστεί σαφές ότι από το 2004 και
έπειτα δεν θα χορηγείται πλέον οποιαδήποτε επιδότηση που
συµβάλει στην υπεραλίευση.
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2.4.
Η ενίσχυση για τον εκσυγχρονισµό των αλιευτικών σκαφών
θα χορηγείται µόνο στα σκάφη ηλικίας τουλάχιστον 5 ετών και θα
αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας των
προϊόντων ή των συνθηκών εργασίας, καθώς και στην υιοθέτηση
περισσότερο επιλεκτικών αλιευτικών τεχνικών ή στον εξοπλισµό
των σκαφών µε VMS (σύστηµα εντοπισµού των σκαφών µέσω
δορυφόρου). Όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό, αυτός θα αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας των προϊόντων ή
των συνθηκών εργασίας, επίσης θα είναι δυνατή η αύξηση της
χωρητικότητας, αλλά µόνο για τη βελτίωση της υπερκατασκευής
του σκάφους (άνω του κυρίου καταστρώµατος). Ωστόσο, αυτός ο
εκσυγχρονισµός δεν θα είναι δυνατόν να αυξήσει το δυναµικό
αλίευσης του σκάφους. Η ενίσχυση της ΕΕ θα περιορίζεται στα
κράτη µέλη που επέτυχαν τους συνολικούς στόχους του ΠΠΠ ΙV.
2.5.
∆ηµιουργήθηκε ένα «ταµείο διάλυσης» µε χρηµατοδότηση
ύψους 32 εκατοµµυρίων ευρώ για να ενισχυθούν τα κράτη µέλη
να εφαρµόσουν συµπληρωµατικούς περιορισµούς των αλιευτικών
προσπαθειών που απαιτούνται στο πλαίσιο των σχεδίων ανασύστασης των αποθεµάτων. Τα σκάφη των οποίων η αλιευτική προσπάθεια πρέπει να µειωθεί τουλάχιστον κατά 25 %, εξαιτίας της
εφαρµογής ενός σχεδίου ανασύστασης θα δύνανται να επωφελούνται ενίσχυσης από το εν λόγω ταµείο. Το ποσόν αυτών των
πριµοδοτήσεων θα είναι κατά 20 % υψηλότερο από εκείνο των
πριµοδοτήσεων για την απόσυρση σκαφών, το οποίο χορηγείται
από το ΧΜΠΑ.
2.5.1.
Η επιδότηση για τη µόνιµη µεταφορά σκαφών της ΕΕ σε
τρίτες χώρες, µέσω και της δηµιουργίας µεικτών επιχειρήσεων µε
τις τρίτες χώρες εταίρους, θα χορηγείται για µία διετία (µέχρι τα
τέλη του 2004). Ωστόσο, αυτή θα περιορίζεται στις εξαγωγές
προς χώρες, µε τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει αλιευτική συµφωνία,
ή στις µεταφορές που αποσκοπούν στη δηµιουργία µεικτής
επιχείρησης σε µία από τις εν λόγω χώρες (υπό την προϋπόθεση
ότι η Επιτροπή δεν λάβει άλλη απόφαση). Το ποσόν της πριµοδότησης θα περιορίζεται σε ποσοστό 30 % της πριµοδότησης για τη
διάλυση που χορηγεί το ΧΜΠΑ στις περιπτώσεις εξαγωγών και σε
ποσοστό 80 % στις περιπτώσεις των µεικτών επιχειρήσεων.
2.5.2.
Η επιδότηση των κρατών µελών στους αλιείς και στους
εφοπλιστές που οφείλουν προσωρινά να διακόψουν την αλιευτική
δραστηριότητά τους µπορεί, επί του παρόντος, να χορηγείται για
διάρκεια τριών συνεχών µηνών ή έξι µηνών στο σύνολο της
περιόδου 2000-2006, εφόσον οι διακοπές οφείλονται σε απρόβλεπτες συνθήκες. Η ενίσχυση που χορηγείται για ένα έτος µπορεί
να συνεχισθεί για ένα ακόµη έτος, εάν η προσωρινή διακοπή
οφείλεται στην εφαρµογή ενός σχεδίου ανασύστασης, ενός πολυετούς σχεδίου διαχείρισης ή ακόµη σε επείγοντα µέτρα που
αποφασίσθηκαν από την Επιτροπή ή τα κράτη µέλη. Η ενίσχυση
για την υποστήριξη της κατάρτισης των αλιέων µε σκοπό τη
µετατροπή των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων τους σε άλλες
που δεν εντάσσονται στον τοµέα της αλιείας θα διευρυνθεί µε την
υποστήριξη και της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων των
αλιέων, επιτρέποντάς τους, ωστόσο, να συνεχίσουν να αλιεύουν
µερικώς.

3.

της κοινοτικής αλιείας υπό όρους κατάλληλους. Τούτο, κατ'
ανάγκη, απαιτεί την «αναστήλωση» των αλιευτικών πόρων που,
όσον αφορά τα διάφορα είδη βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση.
Η ΕΟΚΕ συµφώνησε, γενικά, µε τη διάγνωση της κατάστασης του
τοµέα στην ΕΕ, όπως αναφερόταν στο Πράσινο Βιβλίο της
Επιτροπής του 2001 και, ιδιαίτερα, όσον αφορά την υπερικανότητα του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. Είναι σαφές ότι δεν είναι
δυνατό να δηµιουργηθούν κατάλληλες προϋποθέσεις αλιείας αν
διατηρηθεί η σηµερινή ικανότητα του στόλου και, µάλιστα, η
δραστηριότητα στο σηµερινό επίπεδο. Η ΕΟΚΕ πιστεύει, συνεπώς,
ότι το πρόβληµα δεν δύναται να αναλυθεί µόνο από ένα σηµείο
καθαρά οικονοµικό ή οικολογικό. Στη γνωµοδότηση για το
Πράσινο Βιβλίο ( 1) η ΕΟΚΕ ανέφερε ότι η αλιεία και ολόκληρη η
οικονοµική δραστηριότητα που συνδέεται µε αυτή, έχει για τις
περιφέρειες, όπου αναπτύσσονται, µια σηµασία πολύ πιο έντονη
από τη σηµασία της σε όρους ΑΕγχΠ. Η αλιεία δεν δύναται να
εξετασθεί αποκλειστικά ως ένας τοµέας που η ΕΕ πρέπει να
µεταρρυθµίσει. Η πλειοψηφία των αλιέων διαβιώνει από τη
βιοτεχνική αλιεία και οι ενέργειές τους γενικά σέβονται το
περιβάλλον. Η αλιεία αποτελεί τον άξονα πέριξ του οποίου
«στρέφονται» ποικίλες κοινότητες που διαδραµατίζουν σπουδαίο
ρόλο από πλευράς ισορροπίας της κοινωνικής ισορροπίας και του
εδάφους, ιδιαίτερα στις υπερπεριφερειακές ζώνες και εκείνες που
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την αλιεία.

3.1.1.
Με βάση το έγγραφο που υιοθέτησε η Επιτροπή το
2002 (2) η ΕΟΚΕ θεώρησε ότι είναι «αναγκαίο να αναζητηθεί
ένα σηµείο ισορροπίας µεταξύ της παραγωγικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των σκαφών, αφενός, και µια διατήρηση της
απασχόλησης, αφετέρου».

3.2.
Η ΕΟΚΕ έχει ζητήσει επανειληµµένα η παρουσίαση των
πολιτικών και µέτρων για την αναδιάρθρωση του τοµέα της αλιείας
να συνοδεύεται από αντίστοιχα κοινωνικά και οικονοµικά µέτρα,
τα οποία να συµβάλουν στον περιορισµό του προβλεπόµενου
αντίκτυπου επί των επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων. Έχει,
επίσης, υποστηρίξει ότι είναι θεµελιώδους σηµασίας αυτά να
αναπτύσσονται ήδη από την πρώτη στιγµή του σχεδιασµού των εν
λόγω µέτρων και πολιτικών.

3.3.
Όταν, το Μάιο του 2002, η Επιτροπή παρουσίασε την
πρώτη δέσµη µέτρων για την παρούσα µεταρρύθµιση, το γεγονός
ότι αυτή δεν συνοδεύτηκε από δέσµη προτάσεων που θα απαντούσαν στις δικαιολογηµένες ανησυχίες του τοµέα, συνέβαλε στη
δηµιουργία ενός κλίµατος απόρριψης και αντίστασης εκ µέρους
των επαγγελµατιών και των διαφόρων κρατών µελών, το οποίο
θα µπορούσε να αποφευχθεί εάν είχε αντιµετωπισθεί αυτό το
ενδεχόµενο.

Γενικές παρατηρήσεις

3.1.
Το παρόν σχέδιο δράσης παρουσιάσθηκε σε µια στιγµή
κρίσεως για τον τοµέα της ευρωπαϊκής αλιείας, όπου επιβλήθηκε
η λήψη γενναίων µέτρων µε σκοπό να εξασφαλισθεί η διατήρηση
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(1 ) ΕΕ C 36 της 8.2.2002, σηµείο 2.1.2.
(2 ) EE C 85 της 8.4.2003.
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3.4.
Προστίθεται ακόµη όπως η Επιτροπή βεβαίωσε στο κατευθυντήριο έγγραφο ( 1) ότι το κείµενο που αξιολογείται τώρα,
καταρτίσθηκε βάσει διµερών διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη. Η
ΕΟΚΕ θεωρεί πάντως, ότι θα ήταν ουσιώδες να επεκταθεί αυτή η
διαβούλευση προς τους κοινωνικούς εταίρους, εφοπλιστές και
εργατικές ενώσεις, µε τρόπο που θα εξετασθεί από τη στιγµή που
τα κοινωνικοοικονοµικά µέτρα παρουσιασθούν.

3.5.
Όπως προαναφέρθηκε, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει
να εξετασθεί στο πλαίσιο εντός του οποίου παρουσιάσθηκε, καθώς
επιδίωκε να δώσει απαντήσεις στις κοινωνικές και οικονοµικές
συνέπειες που θα έχουν τα µέτρα που παρουσιάσθηκαν στην πρώτη
δέσµη προτάσεων. Ωστόσο, ενόψει των αποφάσεων που ελήφθησαν
από το Συµβούλιο Υπουργών, το ∆εκέµβριο του 2002, ορισµένες
από αυτές τις συνέπειες θα περιορισθούν εν µέρει, ενώ και οι
διαθέσιµες πιστώσεις θα µειωθούν ακόµη περισσότερο, καθώς κατ'
επιλογή του Συµβουλίου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ορισµένα
µέτρα που η Επιτροπή επιθυµούσε να εξαλείψει, αναδιαθέτοντας
τα αντίστοιχα κονδύλια.

3.6.
Τούτου λεχθέντος, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το σχέδιο δράσης,
αν και είναι αναγκαίο, δεν δίνει απάντηση στις ανησυχίες των
επιχειρήσεων και των αλιέων, καθώς είναι υπερβολικά αόριστο
όσον αφορά ορισµένες πτυχές και χρήζει της απαιτούµενης
χρηµατοδοτικής κάλυψης όσον αφορά άλλες.

3.7.
Στο σχέδιο δράσης, η Επιτροπή αναθεωρεί προς τα κάτω
τις προηγούµενες εκτιµήσεις της για τις απώλειες θέσεων εργασίας:
από 28 000 σε 12 000 εντός τετραετίας. Συνεπώς, µετά από
διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι πρέπει να υπολογίσει ξεχωριστά τις απώλειες
θέσεων εργασίας, τις οφειλόµενες στη µεταρρύθµιση, από εκείνες
που απωλέσθηκαν κατά «φυσικό τρόπο» εδώ και ορισµένα έτη.
Εξάλλου, δεδοµένων των σηµερινών δυσχερειών για την πρόσληψη
νέων επαγγελµατιών, σε ορισµένες χώρες υφίσταται ανεπάρκεια
εργατικού δυναµικού, η οποία θα µπορούσε να απορροφήσει ένα
µέρος από εκείνους που θα µείνουν άνεργοι.

3.7.1.
Αν και οι αποφάσεις του Συµβουλίου δύνανται να
προβλέπουν µια µείωση του αντίκτυπου επί της απασχόλησης, ο
βαθµός αβεβαιότητας ως προς τις πραγµατικές επιπτώσεις των
πολυετών σχεδίων διαχείρισης είναι σοβαρός. Η Επιτροπή αναφέρει
επίσης ότι η διεύρυνση της ΕΕ θα προκαλέσει, πιθανώς, περισσότερες δυσκολίες για την απασχόληση στον τοµέα. Η ΕΟΚΕ
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή κονδύλια για την
αντιµετώπιση αυτών των δυσχερειών και των αναγνωρισµένων
ελλείψεων όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισµό, τις υποδοµές και
την κατάρτιση.

3.7.2.
Αφετέρου, οι δραστικές µειώσεις στις ποσότητες βακαλάου που αλιεύονται στη Βόρεια Θάλασσα, θα θίξουν σοβαρά την

( 1) COM(2002) 181 τελικό.
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απασχόληση στην περιφέρεια σε ορισµένο βαθµό του οποίου η
Επιτροπή δεν µπορούσε να προβλέψει και ο οποίος, πάντως, δεν
ήταν δυνατό να καταγραφεί.

3.8.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι δεν υπολογίσθηκε ο πιθανός
αντίκτυπος των µέτρων που προτείνονται και/ή υιοθετούνται σε
άλλους τοµείς που συνδέονται στενά µε τις αλιευτικές δραστηριότητες, όπως είναι η εµπορία, η µεταποίηση, η επεξεργασία ή
η ναυπήγηση και επιδιόρθωση σκαφών. Ο περιορισµός των
δραστηριοτήτων, του αριθµού των σκαφών και του όγκου των
αλιευµάτων θα έχει έναν όχι ασήµαντο αντίκτυπο σε ορισµένους
τοµείς και η ΕΟΚΕ επιµένει στην πρόβλεψη κατάλληλων µέτρων
στήριξης. Όπως προαναφέρθηκε, η σηµασία της αλιείας για
ορισµένες κοινότητες είναι αποφασιστικής σηµασίας από την
άποψη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, και οποιαδήποτε
ανατροπή της ισορροπίας θα µπορούσε να έχει σηµαντικές
επιπτώσεις τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω. Η ίδια η
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι, για ορισµένες κοινότητες, οι µόνες
εναλλακτικές λύσεις προς τις αλιευτικές δραστηριότητες θα
µπορούσαν να είναι η ανεργία και η µετανάστευση.

3.9.
Επίσης ανησυχητικό είναι το σενάριο σύµφωνα µε το
οποίο, παρά τη διατήρηση σε δραστηριότητα των αλιέων και των
σκαφών, οι αλιευτικές δυνατότητες, τόσο όσον αφορά τις ηµέρες
αλιείας όσο και τις επιτρεπόµενες ποσοστώσεις, είναι τόσο ανεπαρκείς ώστε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα αυτοί θα οδηγηθούν σε
πτώχευση. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι επιβάλλεται µία σοβαρή και
εµπεριστατωµένη συζήτηση σχετικά µε το πρότυπο που απαιτείται
να εφαρµοσθεί στον κοινοτικό τοµέα της αλιείας: πρέπει να
εξετασθεί η δυνατότητα επιλογής περιορισµένου αριθµού µεγάλων
σκαφών, τα οποία είναι σύγχρονα και ιδιαίτερα αποδοτικά, έναντι
της δυνατότητας επιλογής σκαφών µέσου µεγέθους, τα οποία
ενδεχοµένως είναι λιγότερο αποδοτικά, αλλά απασχολούν περισσότερο εργατικό δυναµικό. Αυτό θα οδηγούσε µακροπρόθεσµα στη
δηµιουργία µονοπωλίων και στην ενδεχόµενη ιδιωτικοποίηση των
αλιευτικών πόρων και την εµπορία των ποσοστώσεων. Η ΕΟΚΕ δεν
µπορεί να συµφωνήσει µε αυτή την προοπτική.

3.10.
Αφετέρου η ΕΟΚΕ εµµένει στην ανάγκη παρέµβασης
ώστε να διευθετήσει τις αλιευτικές δραστηριότητες (παράνοµη, µη
δηλωµένη και µη ρυθµιζόµενη) στις οποίες περιλαµβάνεται το
ύψος των εισαγωγών αλιευτικών προϊόντων καθώς και η αποκαλούµενη αθλητική αλιεία µε σκοπό να καταστεί δυνατή µια εναρµονισµένη και ορθή εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων.

3.11.
Στην ανακοίνωση εξετάζοντα τα υφιστάµενα κοινοτικά
ταµεία που θα µπορούσαν να συνδράµουν στη χρηµατοδότηση
κοινωνικοοικονοµικών µέτρων. Πέραν των ειδικών προγραµµάτων
για τον τοµέα, όπως είναι το ΧΜΠΑ, υφίστανται και άλλες
δυνατότητες στο επίπεδο, για παράδειγµα, του ΕΤΠΑ, του ΕΓΤΠΕ
και του ΕΚΤ.

3.12.
Εν προκειµένω, είναι δυνατόν να επαναληφθεί η γνώµη
που έχει εκφράσει στο παρελθόν η ΕΟΚΕ ότι δηλαδή παρά το
γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε πλήρως, το πρόγραµµα PESCA
επέτρεψε, κατά την περίοδο εφαρµογής του, τη µεγαλύτερη
συµµετοχή των επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων, δεδοµένης
της µεγαλύτερης εγγύτητας και ταύτισης του προγράµµατος µε
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τον τοµέα. Ειδικότερα, δεδοµένου ότι ορισµένα κράτη µέλη
αποφάσισαν να µην λάβουν ειδικά κοινωνικά µέτρα για τον τοµέα,
θα ήταν χρήσιµο να καταρτισθεί ένα νέο πρόγραµµα που θα
επιτρέπει την άµεση πρόσβαση όλων των επαγγελµατιών σε
συνοδευτικά κοινωνικά µέτρα.
3.13.
Ο τοµέας της υδατοκαλλιέργειας παρουσιάζει ένα
αναπτυξιακό δυναµικό που επιβάλλεται να αξιοποιηθεί από όλες
τις πλευρές και, ιδίως, ως δηµιουργός απασχόλησης που θα
µπορούσε να απορροφήσει µέρος των εργαζοµένων που αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τη θαλάσσια δραστηριότητα. Απαιτούνται φορολογικά µέτρα και άλλα µέτρα που ευνοούν αυτή την
απορρόφηση ( 1).
3.14.
Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή βασίζει τις προτάσεις της
στον επαναπρογραµµατισµό των ήδη διατιθέµενων στα κράτη µέλη
πιστώσεων, αλλά δίνει τη δυνατότητα χρησιµοποίησής τους για τα
περιοριστικά µέτρα που προτάθηκαν στο πλαίσιο της δέσµης
µέτρων του Μαΐου. Ωστόσο, ενόψει της απόφασης του Συµβουλίου
να µην αποδεχθεί όλες τις περικοπές που προτάθηκαν από την
Επιτροπή, ο εκ νέου προγραµµατισµός µερικών από αυτές τις
πιστώσεις για κοινωνικά και οικονοµικά µέτρα θα είναι δυσχερής.
Επιπλέον, ορισµένα κράτη µέλη ήδη διαθέτουν σοβαρό µέρος
αυτών των κεφαλαίων σε δράσεις για ανανέωση του στόλου. Η
ΕΟΚΕ εκτιµά ότι µόνο µε την ενίσχυση των πιστώσεων του
ΧΜΠΑ και την πρόβλεψη κονδυλίου ειδικά για την ενίσχυση των
κοινωνικών µέτρων θα είναι δυνατή η δηµιουργία πλαισίου
στήριξης του τοµέα και των επαγγελµατιών.
3.15.
Από αυτή την άποψη η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε την οποία προτείνει
στην αρχή επί του προϋπολογισµού και στην Επιτροπή την
υιοθέτηση ενός σχεδίου δράσης για να αντισταθµισθούν οι
συνέπειες από τα µέτρα για την «αναστήλωση» των αποθεµάτων
βακαλάου και την χορήγηση 150 εκ. ευρώ ακόµη.
3.16.
Υπό τον τίτλο «Άλλες πιο µακροπρόθεσµες εναλλακτικές», η Επιτροπή αντιµετωπίζει την κατάσταση που θα επικρατήσει
στον τοµέα: την πιθανή επέκταση του ΧΜΠΑ για την υποστήριξη
µέτρων που αποσκοπούν στον περιορισµό της εξάρτησης των
παράκτιων κοινοτήτων, την υποστήριξη της αλιείας µικρής κλίµακας, τη βελτίωση της εικόνας του τοµέα, τη µεγαλύτερη συµµετοχή
των γυναικών στις σχετικές δραστηριότητες και την αξιοποίηση
( 1) EE C 85 της 8.4.2003.
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του ρόλου τους, νέες µελέτες για το επίπεδο εξάρτησης από την
αλιεία ορισµένων περιοχών, και τον προβληµατισµό για το µέλλον
της διαρθρωτικής πολιτικής του τοµέα µετά από το 2006. Η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει αυτή τη στάση και συνιστά στην Επιτροπή και τα
κράτη µέλη να εφαρµόσουν µε τον ταχύτερο δυνατό τρόπο τα
αναγκαία µέτρα.
3.16.1.
Για ακόµη µία φορά, η Επιτροπή αναφέρει ότι προτίθεται να διαβουλευθεί µε τους κοινωνικούς εταίρους, ειδικά στο
επίπεδο της επιτροπής κοινωνικού διαλόγου, σχετικά µε τα µέτρα
που προορίζονται να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και ζωής
στο σκάφος. Εν προκειµένω, αξίζει να αναφερθεί ότι, παρά το
γεγονός ότι η ανακοίνωση δηµοσιεύθηκε χωρίς να προηγηθεί
διαβούλευση µε την εν λόγω επιτροπή, οι κοινωνικοί εταίροι
υιοθέτησαν, το Νοέµβριο του 2002, κοινή θέση, όπου διατυπώνονται ορισµένες συγκεκριµένες προτάσεις σχετικά. Η ΕΟΚΕ
συνιστά όπως αυτή η συµβολή των κοινωνικών εταίρων ληφθεί
δεόντως υπόψη και όπως η πορεία της αποφασισθεί από την πρώτη
στιγµή της σχετικής διεργασίας τόσο σε ευρωπαϊκή όσο και σε
τοπική ή περιφερειακή κλίµακα.
3.16.2.
Αυτή η συνεργασία θα είναι βασική για τη βελτίωση
της εικόνας του τοµέα, που πρέπει να γίνει, όπως προτείνει η
Επιτροπή, για περισσότερη ασφάλεια, περισσότερο ενδιαφέρον για
το περιβάλλον, καθώς και µε την καθιέρωση µεθόδων αµοιβής
που δίδουν στους νέους προοπτικές για σταθερότητα στην
απασχόληση.
3.16.3.
Η Επιτροπή βεβαιώνει, επίσης, ότι προτίθεται να
αναθεωρήσει την ισχύουσα νοµοθεσία µε σκοπό τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης στον τοµέα. Η
ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει αυτή την πρόθεση, δεδοµένου ότι ζητούσε κάτι
ανάλογο εδώ και καιρό. Ιδιαίτερα, είναι ευκταία µεγαλύτερη
συµµετοχή των κρατών µελών για την κύρωση της Σύµβασης
STWC και του πρωτοκόλλου στη Σύµβαση του Torremolinos.
3.17.
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ακόµη ότι πρέπει να µελετηθούν τρόποι
για την αξιοποίηση των γνώσεων και των εµπειριών των επαγγελµατιών που εγκαταλείπουν την δραστηριότητα, ιδιαίτερα µε κατάρτιση και συνεργασία µε τρίτες χώρες.
3.18.
Τέλος, η Επιτροπή οφείλει να προωθήσει µία συζήτηση
σχετικά µε τα µέτρα βελτίωσης της χρήσης των κοινοτικών
επιδοτήσεων, µε σκοπό τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών
στον τοµέα. Η πρόσβαση στα εν λόγω κονδύλια πρέπει να υπόκειται
στην τήρηση ελάχιστων κοινών κοινωνικών κανόνων στο σύνολο
του τοµέα.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 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 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά µε
την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων πλοίων»
(COM(2002) 595 τελικό — Τόµος ΙΙ — 2002/0259 (COD))
(2003/C 208/06)
Στις 10 ∆εκεµβρίου 2002 και σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο αποφάσισε να
ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω
πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του την 1η Απριλίου 2003 (εισηγητής: ο κ. Retureau).
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου) η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 101 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 8 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.
1.1.

Πρόταση της Επιτροπής
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την καύση καυσίµων
πλοίων που περιέχουν θείο

πόρα πλοία στη Βόρεια Θάλασσα, τη Μάγχη και τη Βαλτική
Θάλασσα, (ζώνες ελέγχου εκποµπών SOx = ZCE–SOx),
σύµφωνα µε το παράρτηµα VI της σύµβασης MARPOL ( 1)
—

να περιοριστεί στο 1,5 % η περιεκτικότητα σε θείο των
καυσίµων πλοίων που χρησιµοποιούνται από επιβατηγά πλοία
σε τακτικές γραµµές από ή προς οποιοδήποτε λιµάνι της
Κοινότητας, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα
γύρω από τα λιµάνια και τις ακτές όλων των παράκτιων
χωρών, συµπεριλαµβανοµένων και όσων δεν περιλαµβάνονται
στις ζώνες ελέγχου που ορίζει το παράρτηµα VI της
σύµβασης MARPOL, και να δηµιουργηθεί επαρκής ζήτηση
ώστε να διασφαλιστεί ο εφοδιασµός καυσίµων χαµηλής
περιεκτικότητας σε θείο σε ολόκληρη την ΕΕ·

—

να περιοριστεί στο 0,2 % η περιεκτικότητα σε θείο των
καυσίµων που χρησιµοποιούνται από ποντοπόρα πλοία που
είναι αγκυροβοληµένα σε κοινοτικούς λιµένες και ποταµόπλοια, προκειµένου να µειωθούν οι εκποµπές διοξειδίου
του θείου και σωµατιδίων και να βελτιωθεί σε τοπικό επίπεδο
η ποιότητα του αέρα.

1.1.1.
Η καύση στους κινητήρες των πλοίων καυσίµων που
περιέχουν θείο προκαλεί στην ατµόσφαιρα εκποµπές διοξειδίου
του θείου (SO2) και δευτερογενών ανόργανων σωµατιδίων θειικών
που σχηµατίζονται ως αποτέλεσµα της οξείδωσής του, καθώς και
πρωτογενών σωµατιδίων αιθάλης και οξειδίων του αζώτου (NOx).
Οι εκποµπές SO2 µπορούν να βλάψουν την υγεία του ανθρώπου
και το περιβάλλον (οξίνιση, καταστροφή των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων, ορισµένων υλικών και σχηµατισµός τροποσφαιρικού
όζοντος).
1.1.2.
Οι επιπτώσεις από την υπέρβαση του κρίσιµου φορτίου
οξύτητας που προκαλείται από τις εκποµπές των πλοίων είναι
ιδιαίτερα αισθητές στις παράκτιες χώρες της Βόρειας Θάλασσας
και της Βαλτικής, της Μάγχης και της Θάλασσας της Ιρλανδίας.
Στις χώρες που βρίσκονται στη Βόρειο Ευρώπη η κυκλοφορία των
πλοίων συµβάλλει στην υπέρβαση των κρίσιµων φορτίων οξύτητας
κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 50 % στις περισσότερες παράκτιες
περιοχές· σε ολόκληρη την ΕΕ, οι εκποµπές των πλοίων συµβάλλουν κατά 20 % µε 30 % στις ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις
δευτερογενών ανόργανων σωµατιδίων στις περισσότερες παράκτιες
περιοχές σύµφωνα µε τη µελέτη που πραγµατοποίησε η Επιτροπή.
1.1.3.
Το σύνολο των εκποµπών από τα πλοία έχει ολέθριες
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία σε ολόκληρη την ΕΕ, ως προς
τις συνέπειες στη θνησιµότητα και τη νοσηρότητα (ασθένειες,
συµπεριλαµβανοµένης της παρόξυνσης του άσθµατος, της εµφάνισης βρογχίτιδας και καρδιακής ανεπάρκειας).
1.2.

—

τροποποίηση των διατάξεων για το βαρύ µαζούτ που
χρησιµοποιείται σε χερσαίες µονάδες, οι οποίες απορρέουν
από την οδηγία 2001/80/ΕΚ σχετικά µε µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, και

—

σύσταση κανονιστικής επιτροπής, η οποία θα εγκρίνει µελλοντικές τεχνικές τροποποιήσεις, οι οποίες δεν εντάσσονται
στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναπόφασης.

Στόχοι της πρότασης

1.2.1.
Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η µείωση των
εκποµπών διοξειδίου του θείου και αιωρούµενων σωµατιδίων από
τα πλοία µε την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ, ειδικότερα
δε:
—

1.2.2.
Οι τροποποιήσεις σχετικά µε τα καύσιµα πλοίων συµπληρώνονται και από άλλες δύο τροποποιήσεις:

να περιοριστεί στο 1,5 % η περιεκτικότητα σε θείο των
καυσίµων πλοίων που χρησιµοποιούνται από όλα τα ποντο-

(1 ) Σύµβαση του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (∆ΝΟ) κατά της
ρύπανσης των θαλασσών· για να τεθεί σε ισχύ, στο παράρτηµα VI
ζητείται η επικύρωσή της από το 15 % των χωρών µελών, που
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50 % της ολικής χωρητικότητας
της παγκόσµιας εµπορικής ναυτιλίας. Το παράρτηµα αυτό έχει
επικυρωθεί µόνο από το 25 %, αλλά η επικείµενη επικύρωσή του από
τον Παναµά προσεγγίζει το προσδοκώµενο όριο.
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Απολογισµός κόστους-οφέλους

1.3.1.
Όσον αφορά το κόστος παραγωγής των καυσίµων
πλοίων χαµηλότερης περιεκτικότητας σε θείο για τα διυλιστήρια
της ΕΕ, αποδείχθηκε ότι όσο µεγαλύτερη είναι η ποσότητα των
παραγόµενων καυσίµων χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο, τόσο
µεγαλύτερο είναι το κόστος παραγωγής ανά τόνο. Αυτό σηµαίνει
ότι η αύξηση της ζήτησης για καύσιµα µε χαµηλή περιεκτικότητα
σε θείο αυξάνει και την τιµή.

1.3.2.
Η Επιτροπή θεώρησε ότι το κόστος των διυλιστηρίων
της ΕΕ θα βαρύνει τους πλοιοκτήτες µέσω της αύξησης των τιµών
των καυσίµων. Το ετήσιο οριακό κόστος της πρότασης για τις
ζώνες ελέγχου SOxECA για το 2006 υπολογίζεται ότι θα είναι
(7εκ. × 50 EUR) + (7εκ. × 55 EUR) = 735 εκατοµµύρια EUR. Το
ετήσιο οριακό κόστος της πρότασης για τα επιβατηγά πλοία για
το 2007 υπολογίζεται ότι θα είναι (4 εκ. × 50 EUR) = 200 εκ.
EUR. Το ετήσιο οριακό κόστος της πρότασης για την εντός
λιµένος αλλαγή για το 2006 υπολογίζεται ότι θα είναι (2,3 εκ. ×
57,75 EUR) = 133 εκατοµµύρια EUR. Από το 2008, το όριο για
την περιεκτικότητα σε θείο µειώνεται από 0,2 % σε 0,1 %, ενώ η
κατανάλωση θα αυξηθεί στα 2,4 εκατοµµύρια τόνους. Το ετήσιο
οριακό κόστος της πρότασης για την εντός του λιµένος αλλαγή
για το 2008 υπολογίζεται ότι θα είναι (2,4 εκ. × 2 EUR) =
4,8 εκατοµµύρια EUR.

1.3.3.
Τα συνολικά οφέλη της πρότασης προέρχονται από
τις µειωµένες εκποµπές συµβατικών ατµοσφαιρικών ρύπων που
συνδέονται µε τη µείωση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίµων
πλοίων που καταναλώνονται στις SOxECA και στα λιµάνια της ΕΕ.
Οι µειώσεις στους συµβατικούς ρύπους αποφέρουν άµεσα οφέλη
στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

1.3.4.
Προκειµένου να αποτιµηθεί σε χρήµα η ανάλυση
κόστους-οφελών, η Επιτροπή εκτιµά ότι ορισµένα από τα οφέλη
αυτά µπορούν να αποτιµηθούν σε χρήµα, υπολογίζοντας µια
θετική τιµή για τόνο µειωµένου ρύπου, άλλα όµως οφέλη δεν είναι
δυνατόν να αποτιµηθούν σε χρήµα (οξίνιση). Καταλήγει ωστόσο
σε θετικό απολογισµό υπέρ των προτάσεων που διατυπώνει.

1.3.5.

Τα ετήσια καθαρά οφέλη ανέρχονται σε:

—

645 721 000 EUR για τις ζώνες ZCE-SOx (2006)·

—

209 400 000 EUR για το σκέλος της πρότασης που αφορά
τα επιβατηγά πλοία (2007)·

—

787 975 000 και 26 194 000 EUR για το σκέλος της
πρότασης που αφορά τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται
εντός των λιµένων (2006 και 2008 αντιστοίχως).

1.3.6.
Πρόκειται για µια συντηρητική εκτίµηση διότι δεν
λαµβάνεται υπόψη ότι από τα 50 λιµάνια µε τις υψηλότερες
εκποµπές, τα δέκα έχουν πληθυσµό περίπου 500 000 ή µεγαλύ-
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τερο. Εξ αυτών, πέντε είναι πρωτεύουσες της ΕΕ και τέσσερα έχουν
πληθυσµό περίπου ενός εκατοµµυρίου ή περισσότερο. Στις εν
λόγω περιοχές το αποτιµηµένο σε χρήµα όφελος ανά τόνο µείωσης
του SO2 και των αιωρούµενων σωµατιδίων θα είναι 5 έως 15 φορές
µεγαλύτερο από αυτό που χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτής
της ανάλυσης κόστους-οφελών, διότι περισσότεροι άνθρωποι
ωφελούνται από τις µειώσεις των εκποµπών.

1.3.7.
Η µετάβαση σε καύσιµα πλοίων χαµηλότερης περιεκτικότητας σε θείο θα έχει επίσης µια µικρή επίπτωση στις εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), του κύριου αερίου που προκαλεί
το φαινόµενο του θερµοκηπίου και το οποίο συµβάλλει στην
κλιµατική αλλαγή. Η αποθείωση των καυσίµων είναι διαδικασία
υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης και οδηγεί σε αύξηση των
προερχόµενων από τα διυλιστήρια εκποµπών CO 2. Αφετέρου, τα
καύσιµα χαµηλότερης περιεκτικότητας σε θείο έχουν υψηλότερη
ειδική ενέργεια, οδηγώντας σε µείωση των εκποµπών CO2 που
προέρχονται από τα πλοία. Η Επιτροπή δεν έλαβε συνεπώς υπόψη
της το CO 2 στον απολογισµό κόστους-οφελών.

2. Γενικές παρατηρήσεις

2.1.
H EOKE εγκρίνει το στόχο των προτάσεων που διατυπώνει
η Επιτροπή και που αποσκοπούν στη µείωση των ρύπων που
προκαλούνται από τους κινητήρες των πλοίων.

2.2.
∆ιαπιστώνει ότι οι προτάσεις αυτές συµφωνούν µε τις
διατάξεις που προβλέπονται στο παράρτηµα VI της σύµβασης
MARPOL, έστω και αν, παρά τις υπεραισιόδοξες προσδοκίες για
ταχεία θέση σε ισχύ, ο υφιστάµενος αριθµός επικυρώσεων και η
εµπορική χωρητικότητα των πλοίων µε σηµαία των χωρών µελών
δεν επιτρέπουν να τεθεί ταχέως σε ισχύ εκτός εάν τα µέλη του
∆ΝΟ επιδείξουν µεγαλύτερη πολιτική βούληση.

2.3.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ελπίδα ότι όλα τα κράτη µέλη της
Ένωσης και όλες οι υποψήφιες χώρες που δεν έχουν επικυρώσει
ακόµη παράρτηµα VI της σύµβασης MARPOL θα καταβάλλουν,
το συντοµότερο δυνατό, κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικύρωσή του, ώστε να καταστεί ένα σηµαντικό µέσο διαφύλαξης της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, που απειλούνται
ιδιαίτερα στις περιοχές όπου βρίσκονται λιµάνια, τα οποία σε
ορισµένες χώρες είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικηµένα, κυρίως στις
παράκτιες χώρες της Βόρειας Θάλασσας, της Μάγχης, της Βαλτικής
Θάλασσας και της Μεσογείου.

2.4.
Θεωρεί ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για µείωση της
περιεκτικότητας σε θείο των καυσίµων πλοίων θα έχουν σηµαντικό
διεθνή πολιτικό αντίκτυπο για την επικύρωση του παραρτήµατος VI, και ότι θα συµβάλουν στην επίσπευση της θέσης σε ισχύ,
διεθνώς, των διατάξεων MARPOL που µειώνουν τις εκποµπές SO2
και ΝOX , καθώς και τις εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων από
το πετρέλαιο εσωτερικής και εξωτερικής καύσης των πλοίων.
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2.5.
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το µέγιστο όριο 1,5 % είναι λογικό
στο παρόν στάδιο και η επιλογή αυτή πρέπει να επιταχύνει την
θέση σε ισχύ του ορίου αυτού σε παγκόσµια κλίµακα, πράγµα που
θα αποτρέψει τον αθέµιτο ανταγωνισµό µε τις τρίτες χώρες που θα
είναι υποχρεωµένες να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες.

προέχουν, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, των επιπλέον δαπανών
διύλισης και των εξόδων λειτουργίας των πλοίων. Αν και αυτά τα
σηµαντικά οφέλη δεν µπορούν να αποτιµηθούν σε χρήµα, ο
απολογισµός είναι υπέρ των προτεινόµενων µέτρων για τη µείωση
του θείου και των αιωρούµενων σωµατιδίων.

2.6.
Για την επίτευξη βαρέος µαζούτ µε περιεκτικότητα χαµηλότερη από 1,5 % (όπως 1 % ή 0,5 %) για τα πλοία, θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν µέθοδοι διύλισης µε πολύ υψηλό κόστος, µε
µεγάλη κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια µε σηµαντικές
εκποµπές CO2.

2.9.
Η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας αποτελούν
πρωταρχικούς στόχους της Ένωσης, και αφορούν άµεσα του
κατοίκους των υφιστάµενων και των µελλοντικών κρατών µελών.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει συνεπώς ανεπιφύλακτα τις προτάσεις της
Επιτροπής τις οποίες θεωρεί ρεαλιστικές, λογικές και πολιτικά
εφικτές το συντοµότερο δυνατό.

2.7.
Το όριο του 0,2 % για τα αγκυροβοληµένα πλοία και την
εσωτερική ναυσιπλοΐα δικαιολογείται πλήρως σε λιµένες που
βρίσκονται σε αστικές περιοχές και σε σταθµούς που βρίσκονται
µακριά από αστικά κέντρα, όπου οι συνέπειες της µόλυνσης είναι
το ίδιο σοβαρές για τους ναυτικούς, του φορτοεκφορτωτές και
όλο το προσωπικό και τους χρήστες του λιµένος, καθώς και για τις
γειτονικές επιχειρήσεις, τους περαστικούς ή τους πλησιέστερους
κατοίκους. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη γενίκευση
του ορίου αυτού, όπως προτείνει η Επιτροπή και συνιστά περαιτέρω
αξιολόγηση των συνεπειών του προτεινόµενου ορίου από άποψη
τεχνική, περιβαλλοντική και ασφαλείας, προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή του.
2.8.
Ο απολογισµός κόστους-οφέλους δίνει πολύτιµες οικονοµικές ενδείξεις για το συνολικό κόστος που θα επιφέρουν τα νέα
µέγιστα όρια περιεκτικότητας σε θείο στους ναυτιλιακούς φορείς,
και κατά συνέπεια στους τελικούς χρήστες των µεταφερόµενων
εµπορευµάτων. Ωστόσο, τα γενικά οφέλη για την υγεία και το
προσδόκιµο επιβίωσης, τη διαφύλαξη των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων της Βόρειας Ευρώπης που απειλούνται από την όξινη βροχή,

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1.
Για την επίτευξη µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας των
προτεινόµενων µέτρων, οι κινητήρες των πλοίων που θα επισκευαστούν θα πρέπει να σχεδιαστούν και να προσαρµοστούν στη
νέα σύνθεση των καυσίµων, προκειµένου να υπάρχει καλύτερη
ενεργειακή αποτελεσµατικότητα για τη µείωση των εκποµπών του
CO 2 πράγµα που µε το χρόνο θα αντισταθµίσει την ενδεχόµενη
αύξηση των εκποµπών CO 2 των διυλιστηρίων κατά την αποθείωση.
3.2.
Η ΕΟΚΕ δεν προτείνει, στο στάδιο αυτό, χαµηλότερη
περιεκτικότητα από αυτή που προτείνει η Επιτροπή, που αποτελεί
µείωση κατά το ήµισυ σχεδόν σε σχέση µε τα σηµερινά επίπεδα της
περιεκτικότητας σε θείο των καυσίµων πλοίων (σχεδόν 3 %).
Πράγµατι, το σχέδιο υποστηρίζει το στόχο εφαρµογής σε
παγκόσµια κλίµακα του ποσοστού του 1,5 %. Τούτο δεν εµποδίζει
την εκπόνηση, στη συνέχεια, νέων σχεδίων, και η ΕΟΚΕ παροτρύνει
την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενεργήσουν µε αυτή την
προοπτική, ιδιαίτερα δε στο πλαίσιο του ∆ΝΟ.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 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 oδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως της οδηγίας 95/2/ΕΚ για
τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών»
(COM(2002) 662 τελικό — 2002/0274 (COD))
(2003/C 208/07)
Στις 16 ∆εκεµβρίου 2002, και σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας, το Συµβούλιο απεφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών
εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του την 1η Απριλίου 2003 µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ.
Donnelly.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 111 ψήφους υπέρ, µία κατά και 5 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Η Οδηγία 95/2/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται
να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα περιλαµβάνει κατάλογο µε τα
εγκεκριµένα γλυκαντικά, τα τρόφιµα στα οποία επιτρέπεται να
χρησιµοποιούνται και τις συνθήκες χρήσης τους. Στόχος της εν
λόγω οδηγίας είναι η εναρµόνιση της κοινοτικής νοµοθεσίας για
τα πρόσθετα τροφίµων, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η οδηγία για τα πρόσθετα τροφίµων τροποποιήθηκε
ήδη τρεις φορές κατά το 1996, 1998 και 2001.

1.2.
Επί του παρόντος, η νοµοθεσία για τα πρόσθετα τροφίµων
είναι πλήρως εναρµονισµένη σε κοινοτικό επίπεδο. Προτείνεται
τώρα να προσαρµοστεί µε βάση τις πρόσφατες τεχνικές και
επιστηµονικές εξελίξεις. Οι τροποποιήσεις στην οδηγία για τα
πρόσθετα τροφίµων αφορούν τις εξής κατηγορίες: (α) έγκριση ενός
νέου πρόσθετου τροφίµων, (β) ανάκληση της έγκρισης της χρήσης
ορισµένων πρόσθετων τροφίµων, (γ) έγκριση για την επέκταση
της χρήσης πρόσθετων τροφίµων που έχουν ήδη εγκριθεί, (δ)
αναθεώρηση των εγκρίσεων που ισχύουν, (ε) διασαφήνιση του
πεδίου της κατηγορίας «σταθεροποιητές», (στ) πρόσθετα τροφίµων
σε αρωµατικές ουσίες. Μετά την υιοθέτηση του Κανονισµού
αριθ. 178/2002 σχετικά µε τις γενικές αρχές της νοµοθεσίας για
τα τρόφιµα, οι αρωµατικές ύλες περιλαµβάνονται στην έννοια των
«τροφίµων» και σήµερα προτείνεται να ενσωµατωθούν στην οδηγία
για τα πρόσθετα τροφίµων. Έτσι θα επιτευχθεί εναρµόνιση σε
κοινοτικό επίπεδο των «αρωµατικών υλών στα πρόσθετα τροφίµων»,
που σήµερα διέπονται από τη νοµοθεσία εκάστου κράτους µέλους.

2.

Γενικές παρατηρήσεις

2.1.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει, όπως και σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις, την πρόταση της Επιτροπής. Επικροτεί ειδικότερα την

πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει σε αυστηρή ρύθµιση τα
πρόσθετα τροφίµων στις αρωµατικές ουσίες και να προβεί στην
εναρµόνισή τους σε κοινοτικό επίπεδο.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1.
Σε ό,τι αφορά την έγκριση του νέου πρόσθετου τροφίµων
Ε 907, (υδρογονωµένο πολυ-1-δεκένιο), η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την
πρόταση της Επιτροπής για τη χρήση του ως στιλβωτικού στη
ζαχαροπλαστική και σε αποξηραµένα φρούτα. Το πρόσθετο αυτό
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εναλλακτική λύση στη χρήση
προϊόντων µε βάση φυτικά έλαια ορισµένα εκ των οποίων περιέχουν
υπέρ-λιπαρά οξέα που πρέπει να αποφεύγονται.
3.2.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για
ανάκληση της έγκρισης χρήσης ορισµένων εγκεκριµένων πρόσθετων τροφίµων, δεδοµένου ότι δεν χρησιµοποιούνται πλέον από τη
βιοµηχανία τροφίµων.
3.3.
Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την
επέκταση της χρήσης ορισµένων πρόσθετων τροφίµων για τα οποία
δεν είναι «προσδιορισµένη» ή Αποδεκτή Ηµερήσια ∆όση (ΑΗ∆), η
ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η πρόταση φαίνεται τεχνολογικώς αιτιολογηµένη
και δεν θα προκύψουν προβλήµατα υγείας ή άλλες παρανοήσεις,
δεδοµένου ότι τα εν λόγω πρόσθετα τροφίµων δεν παρουσιάζουν
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
3.4.
Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την
επέκταση της χρήσης προσθέτων τροφίµων µε «προσδιοριζόµενη»
αριθµητική ΑΗ∆, η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η προτεινόµενη επέκταση
της χρήσης του σορβικού οξέως Ε200 ως συντηρητικού «σε
γαλακτοκοµικές και λιπαρές ουσίες για επάλειψη» και για µερικώς
ψηµένα και προψηµένα προϊόντα αρτοποιΐας που προορίζονται
για λιανική πώληση (συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων
µαζικής εστίασης και των εστιατορίων) ενδέχεται να αποτελέσει
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η ποσότητα ΑΗ∆ που επιτρέπεται σήµερα είναι µάλλον χαµηλή ενώ το εν λόγω πρόσθετο
χρησιµοποιείται ευρέως στα τρόφιµα. Η περαιτέρω επέκταση της
έγκρισής της θα µπορούσε να ωθήσει τον καταναλωτή να υπερβεί
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την ΑΗ∆ που συνιστάται. Η ΕΟΚΕ προτείνει να προσδιορισθούν οι
όροι «γαλακτοκοµικές και λιπαρές ουσίες για επάλειψη» σε
συνάρτηση µε τη περιεκτικότητά τους σε νερό, προκειµένου να
εγκριθεί το πρόσθετο τροφίµου µόνο για επαλείψεις µε υψηλή
περιεκτικότητα νερού. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί
η επέκταση της χρήσης του σε επιχειρήσεις µαζικής εστίασης και
σε εστιατόρια.
3.5.
Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση των εγκρίσεων που
ισχύουν, η ΕΟΚΕ προτείνει, µεταξύ άλλων, την επέκταση της
χρήσεως του Ε 541, όξινου φωσφορικού αργυλονατρίου. Σήµερα
το εν λόγω πρόσθετο χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο µόνο στο
ΗΒ ως ουσία για το φούσκωµα της ζύµης. Η προτεινόµενη
τροποποίηση πρέπει να δώσει τη δυνατότητα και στους αρτοποιούς
των άλλων κρατών µελών να χρησιµοποιούν την ουσία αυτή.
Ωστόσο, δεδοµένου ότι η αποδεκτή εβδοµαδιαία δόση (ΑΕ∆) για
το αλουµίνιο είναι 7-mg/kg σωµατικού βάρους, η επέκταση του
ορίου χρήσεως, ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο υπερβάσεως της
ΑΕ∆.
3.6.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως την εναρµόνιση των «πρόσθετων τροφίµων στις αρωµατικές ουσίες» η χρήση των οποίων
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επιτρέπεται ήδη από τα κράτη µέλη βάσει διαφορετικών εθνικών
ρυθµίσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις εν τούτοις, ίσως είναι
δύσκολο να αξιολογηθεί κατά πόσο ένα µεταφερόµενο πρόσθετο
τροφίµων έχει τεχνολογική λειτουργία στο τρόφιµο ή όχι. Στις εν
λόγω περιπτώσεις το ανώτατο επίπεδο χρήσεως του πρόσθετου
ορίζεται στο τρόφιµο στο οποίο έχει προστεθεί µια αρωµατική
ουσία. Για τις περιπτώσεις αυτές, η ΕΟΚΕ προτείνει την επισήµανση
των πρόσθετων αυτών για την ενηµέρωση των καταναλωτών.
3.7.
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι το όριο για ορισµένα «πρόσθετα σε
αρωµατικές ουσίες» όπως τα Ε1505, E1517, E1518, E1520
ορίζεται σε 3g/kg. Η ΕΟΚΕ πληροφορείται ότι το όριο αυτό είναι
χαµηλότερο σε ορισµένα κράτη µέλη όπως η ∆ανία, η οποία ορίζει
ως όριο 1g/kg.
3.8.
Η ΕΟΚΕ ανησυχεί σχετικά µε την προτεινόµενη χρήση του
«πρόσθετου τροφίµων σε αρωµατικές ουσίες» E1519-βενζιλική
αλκοόλη σε µη αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά, δεδοµένου ότι
το πρόσθετο αυτό δεν χρειάζεται να φέρει σήµανση ενώ πρέπει να
εξασφαλισθεί η πληροφόρηση των καταναλωτών.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Πρόταση
κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση ενός συστήµατος για την αναγνώριση και την καταγραφή
των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισµού (EOK) αριθ. 3508/92»
(COM(2002) 729 τελικό — 2002/0297 (CNS))
(2003/C 208/08)
Στις 7 Φεβρουαρίου 2003, και σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ επί του θέµατος, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του την 1η Απριλίου 2003, µε βάση
εισηγητική έκθεση του κ. Donnelly.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 119 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 3 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Το ενδεχόµενο µετάδοσης ασθενειών κατά τη µεταφορά
ζώων και ζωικών προϊόντων από τη µία περιοχή στην άλλη έχει
αναγνωρισθεί από καιρό. Ως εκ τούτου, ο στόχος του εµπορίου
ζώων υπό ασφαλείς συνθήκες ισχύει κάθε φορά που τίθεται ζήτηµα
ελεύθερης διακίνησης ζώων. Σε περίπτωση µετάδοσης κάποιας
νόσου, ο εντοπισµός των ζώων είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για
τη διενέργεια επιδηµιολογικών µελετών.

1.2.
Πριν από την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς η οδηγία
90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 όριζε ότι
τα ζώα που προορίζονται για ενδοκοινοτικό εµπόριο πρέπει να
αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κοινοτικών
κανόνων και να καταγράφονται κατά τρόπον ώστε να µπορούν να
εντοπίζονται η αρχική εκµετάλλευση ή η εκµετάλλευση διαµετακόµισης και το κέντρο ή η οργάνωση. Η οδηγία 91/496/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 έθετε παρεµφερείς απαιτήσεις
για τα ζώα που εισάγονται στην Κοινότητα.

1.3.
Σύµφωνα µε την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
τα συστήµατα αναγνώρισης και καταγραφής έπρεπε να έχουν
επεκταθεί και στις µετακινήσεις των ζώων εντός της επικράτειας
κάθε κράτους µέλους πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, ενώ το
Νοέµβριο του 1992 η οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου έθεσε
αυστηρότερες απαιτήσεις στα κράτη µέλη για την αναγνώριση και
την καταγραφή των ζώων. Τούτο θεωρήθηκε σηµαντικό βήµα
λαµβανοµένου υπόψη ότι, µε την υλοποίηση της Ενιαίας Αγοράς,
οι κτηνιατρικοί έλεγχοι στα σύνορα καταργούνται.

1.4.
Η οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου καθόριζε τις
ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και την καταγραφή των
ζώων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονταν και οι ακόλουθες
προτάσεις:
—

Τα κράτη µέλη να διατηρούν µητρώο των εκµεταλλεύσεων

—

Οι κάτοχοι βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων να τηρούν
µητρώο όπου να εµφαίνεται ο αριθµός των ζώων που
υπάρχουν στην εκµετάλλευσή τους

—

Τα κράτη µέλη να διασφαλίζουν τις ακόλουθες γενικές αρχές:
α)

τα σήµατα αναγνώρισης πρέπει να επιτίθενται στα ζώα
πριν από την αναχώρησή τους από την εκµετάλλευση
στην οποία γεννήθηκαν και

β)

κανένα σήµα δεν επιτρέπεται να αφαιρείται ή να
αντικαθίσταται χωρίς τη σχετική άδεια της αρµόδιας
αρχής.

1.5.
Στο άρθρο 10 της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου
καλείται η Επιτροπή να υποβάλει, το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1996, έκθεση µε την προοπτική να διαµορφωθεί ένα
εναρµονισµένο κοινοτικό σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής
και να ληφθεί απόφαση σχετικά µε τη δυνατότητα εισαγωγής ενός
ηλεκτρονικού µηχανισµού αναγνώρισης. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει
ότι η προαναφερθείσα προθεσµία δεν τηρήθηκε. Επιπλέον, στις
17 Απριλίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση για την ταυτοποίηση και την καταγραφή των ζώων (1) και εντός του 1998
άρχισε να εφαρµόζει ένα ευρείας κλίµακας πρόγραµµα για την
ηλεκτρονική αναγνώριση των ζώων (IDEA).
1.6.
Παρότι το άρθρο 5 της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ του
Συµβουλίου θεσπίζει σαφείς κανόνες όσον αφορά την επίθεση
αναγνωριστικού ενωτίου και την υποχρέωση καταγραφής των
βοοειδών σε συγκεκριµένη ηλικία, ωστόσο δεν επιβάλλονται
ανάλογες απαιτήσεις στην περίπτωση των αιγοπροβάτων. Η
δηµιουργία εθνικών βάσεων δεδοµένων και η καταγραφή της
µετακίνησης των ζώων για τα βοοειδή έχει ήδη προταθεί µε
τροποποίηση της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου ως
συνιστώσα ενός συστήµατος δικτύων εποπτείας.

(1 ) COM(98) 207 τελικό.
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1.7.
Η απουσία κοινοτικού συστήµατος για την αναγνώριση
και την καταγραφή, αφενός, και αποτελεσµατικής µεθόδου για τον
εντοπισµό των µετακινήσεων των αιγοπροβάτων, αφετέρου, χρήζει
αντιµετώπισης υπό το πρίσµα των πρόσφατων εµπειριών.

2.

Κύρια σηµεία της πρότασης

2.1.
Η παρούσα πρόταση προβλέπει την ενίσχυση των διατάξεων της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου, ιδίως, όσον
αφορά την εισαγωγή σε κάθε κράτος µέλος ενός συστήµατος
αναγνώρισης το οποίο θα διασφαλίζει ότι τα ζώα φέρουν ένα
σηµάδι αναγνώρισης και ότι όλες οι µετακινήσεις τους καταγράφονται, µε σκοπό τον εντοπισµό των ζώων για υγειονοµικούς
λόγους. Οι διατάξεις της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
οι οποίες αφορούν συγκεκριµένα τα αιγοπρόβατα, δεν εφαρµόζονται πλέον.
2.2.
Παρότι, σύµφωνα µε την έκθεση σχετικά µε το πρόγραµµα
για την ηλεκτρονική αναγνώριση των ζώων (IDEA), ο εντοπισµός
των αιγοπροβάτων µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά µε τη χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών αναγνώρισης, εντούτοις η έναρξη
της εφαρµογής του προγράµµατος αυτού έχει ορισθεί για το
2006 εν αναµονή της διαµόρφωσης των ενδεδειγµένων µέτρων
εφαρµογής του.
2.3.
Το προτεινόµενο σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής
των ζώων περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
—

µέσα µεµονωµένης αναγνώρισης των ζώων·

—

ενηµερωµένα µητρώα που τηρούνται σε κάθε εκµετάλλευση·

—

έγγραφα µετακινήσεων·

—

ένα κεντρικό µητρώο· και

—

µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων.

2.4.
Σύµφωνα µε την πρόταση, όλα τα ζώα που έχουν γεννηθεί
σε εκµεταλλεύσεις της ΕΕ ή προορίζονται για ενδοκοινοτικό
εµπόριο πρέπει να αναγνωρίζονται. Τα ζώα που προέρχονται από
τρίτες χώρες υπόκεινται σε αναγνώριση µόνον εάν προβλέπεται
να παραµείνουν εντός κοινοτικού εδάφους. Εξάλλου, δεν είναι
αναγκαία η αναγνώριση του ζώων αυτών σε περίπτωση που
µεταφέρονται απευθείας από το µεθοριακό σταθµό κτηνιατρικού
ελέγχου σε ένα σφαγείο ευρισκόµενο στο ίδιο κράτος µέλος και
σφάζονται εντός 14 ηµερών από τη στιγµή που έχουν υποβληθεί
στους ελέγχους.
2.5.
Τα ζώα που γεννήθηκαν µετά από την 1η Ιουλίου 2003 ή
προορίζονται για ενδοκοινοτικό εµπόριο πρέπει να αναγνωριστούν
σύµφωνα µε το µέρος Α του παραρτήµατος, το οποίο επιβάλλει τη
χρήση δύο ενωτίων για κάθε ζώο τα οποία φέρουν τον ίδιο
µοναδικό αριθµό αναγνώρισης. Το 2006 το ένα από τα δύο ενώτια
θα αντικατασταθεί από µία ηλεκτρονική συσκευή αναγνώρισης.
Εντούτοις, τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν την αντικατάσταση του ενωτίου ήδη από την 1η Ιουλίου2003, κατ'εφαρµογήν των ειδικών µέτρων που διασφαλίζουν την αποκωδικοποίηση
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σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ. Όσον αφορά τα ζώα που
προορίζονται για σφαγή πριν από την ηλικία των έξι µηνών
παρέχεται δυνατότητα παρέκκλισης από την απαίτηση περί ίδιου
µοναδικού αριθµού αναγνώρισης. Ωστόσο, τα ζώα αυτά πρέπει να
φέρουν ενώτιο σε κάθε αυτί και τα δύο ενώτια επιβάλλεται να
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τον κωδικό της χώρας που αποτελείται από δύο γράµµατα, τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης γέννησης και το µήνα γέννησης.

2.6.
Τα ζώα πρέπει να αναγνωριστούν εντός περιόδου που
καθορίζει το κράτος µέλος, από τη γέννηση του ζώου. Η περίοδος
αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τον ένα µήνα από τη γέννηση του
ζώου, αλλά µπορεί να παραταθεί έως έξι µήνες για τα ζώα που
τελούν υπό συνθήκες εκτατικής κτηνοτροφίας και ελεύθερης
βοσκής.

2.7.
Επίσης, από την 1η Ιουλίου 2003, ένα ζώο πρέπει να
συνοδεύεται σε κάθε µετακίνησή του από ένα έγγραφο µετακίνησης
που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή και συµπληρώνεται από τον
κάτοχο µε συγκεκριµένα στοιχεία όσον αφορά το ζώο/τα ζώα και
τη µετακίνησή του/τους.

2.8.
Από την 1η Ιουλίου 2004, τα κράτη µέλη οφείλουν να
δηµιουργήσουν µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων η οποία πρέπει
να περιλαµβάνει στοιχεία για όλες τις εκµεταλλεύσεις, µεταξύ των
οποίων συµπεριλαµβάνεται και ο ακριβής αριθµός των ζώων που
αναπροσαρµόζεται σε τακτά διαστήµατα.

2.9.
Από την 1η Ιουλίου 2005, κάθε µετακίνηση καταχωρείται
σε µία βάση δεδοµένων για τον ηλεκτρονικό εντοπισµό των ζώων
ανά παρτίδα, όπως ισχύει επί του παρόντος για τους χοίρους.

2.10.
Θεωρείται σηµαντικό να τονισθεί ότι, σύµφωνα µε την
πρόταση, κάθε κράτος µέλος είναι ελεύθερο να επιλέξει το
υπόδειγµα και τη µέθοδο αναγνώρισης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται, καθώς και το υπόδειγµα του µητρώου
εκµετάλλευσης και το υπόδειγµα του µητρώου εκµετάλλευσης
που θα χρησιµοποιείται στην επικράτειά του. Τα κράτη µέλη
υποχρεούνται να κοινοποιούν τα υποδείγµατα που επιλέγουν στην
Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη.

3. Γενικές παρατηρήσεις

3.1.
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι είναι επιτακτική ανάγκη να διαµορφωθεί
µία ικανοποιητική και αποτελεσµατική µέθοδος ταχέος εντοπισµού
και αναγνώρισης των ζώων στην ΕΕ. Μία τέτοια µέθοδος θα
µπορούσε να αποδειχθεί ζωτικής σηµασίας σε περίπτωση εµφάνισης
κάποιας µεταδοτικής ασθένειας.

3.2.
Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρόταση της
Επιτροπής.
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3.3.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την κατάρτιση Κανονισµού για τη
διασφάλιση της συνεπούς εφαρµογής των σχετικών διατάξεων σε
όλα τα κράτη µέλη και για τη διευκόλυνση τυχόν µελλοντικών
τροποποιήσεων που ενδέχεται να απαιτηθούν από την πρακτική
εµπειρία.

4.3.
Η ΕΟΚΕ προσβλέπει στη λήψη µέτρων εφαρµογής για την
ενδεδειγµένη εισαγωγή του προτεινόµενου συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε κοινοτική κλίµακα. Απαιτείται, επίσης, να
προαχθούν τελειοποιήσεις σε τρίτες χώρες για τη βελτίωση της
προστασίας και για τον περιορισµό των κινδύνων µετάδοσης
ασθενειών στην ΕΕ.

3.4.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι ενδέχεται να ανακύψουν προβλήµατα όσον αφορά την καθιέρωση αποτελεσµατικού συστήµατος
εντοπισµού και καταγραφής των ζώων, στο πλαίσιο της διεύρυνσης.

4.4.
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι το σύστηµα αναγνώρισης και
ιχνηλασιµότητας δεν πρόκειται να ισχύσει για τα ζώα που
προέρχονται από τρίτες χώρες και δεν προβλέπεται να παραµένουν
εντός κοινοτικού εδάφους. Η ΕΟΚΕ ανησυχεί για την παρέκκλιση
αυτή η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε ελλιπή ενηµέρωση σχετικά
µε ορισµένες µετακινήσεις ζώων, να διευκολύνει την απάτη και να
περιορίσει την επίτευξη ολοκληρωµένου συστήµατος ιχνηλασιµότητας στην ΕΕ. Η ΕΟΚΕ προτείνει τη διαµόρφωση και την
εφαρµογή συστήµατος ιχνηλασιµότητας και για τα ζώα που
εµπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία, µε στόχο να συµπεριληφθούν
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας πρότασης.

3.5.
Η Επιτροπή προβλέπει να τεθεί η παρούσα πρόταση σε
ισχύ τον Ιούλιο του 2003, ενώ η ΕΟΚΕ θα συνιστούσε την
παράταση του χρονοδιαγράµµατος εφαρµογής της.

4.

Ειδικές παρατηρήσεις

4.1.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι στην τελική έκθεση του 2002
σχετικά µε το πρόγραµµα ΙDEA (που ξεκίνησε από το 1998),
συνιστάται η καθιέρωση συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης
των ζώων και υποστηρίζεται η ανάγκη καθιέρωσης σαφούς και
ευκρινούς νοµοθεσίας και συστήµατος καταγραφής των ζώων. Η
ΕΟΚΕ είναι σύµφωνη προς τις συστάσεις του προγράµµατος ΙDEA
για την εφαρµογή ενός εναρµονισµένου συστήµατος σε ολόκληρη
την επικράτεια της ΕΕ βάσει των ακόλουθων αρχών: κατευθυντήριες
γραµµές περί εφαρµογής διαθέσιµες σε επίπεδο ΕΕ, δηµιουργία
βάσης δεδοµένων σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά κοινό γλωσσάριο,
κοινό λεξικό και προδιαγραφές επικοινωνίας για τη διαχείριση των
δεδοµένων σχετικά µε το ζωικό κεφάλαιο σε κοινοτικό επίπεδο.
Αυτή η βάση δεδοµένων θα µπορούσε να λειτουργήσει ως
µέσο παροχής και καταγραφής πληροφοριών για τα ζώα, τις
εκµεταλλεύσεις, την αναγνώριση, τις µετακινήσεις και ενδεχοµένως
τη σφαγή.
4.2.
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι η παρούσα πρόταση δεν
προβλέπει την εφαρµογή ενός εναρµονισµένου και κεντρικού
συστήµατος καταγραφής και αναγνώρισης των ζώων, αλλά παρέχει
στα κράτη µέλη τη διακριτική ευχέρεια να διαµορφώνουν το δικό
τους εθνικό σύστηµα υπό τον όρο να το κοινοποιούν στα λοιπά
κράτη µέλη και στην Επιτροπή. H ΕΟΚΕ, ενόψει της επικείµενης
διεύρυνσης, θεωρεί ότι χάθηκε µία σηµαντική ευκαιρία. Λαµβανοµένης υπόψη της ενδοκοινοτικής φύσεως του εµπορίου ζώων, η
πρόσβαση σε ένα ευρωπαϊκό κεντρικό σύστηµα αναγνώρισης
και καταγραφής, το οποίο θα καθιέρωνε ένα αποτελεσµατικό
ευρωπαϊκό σύστηµα ιχνηλασιµότητας, θα απέβαινε προς όφελος
των φορέων εκµετάλλευσης και των τοπικών αρχών.

4.5.
Η ΕΟΚΕ εξετάζει την υποθετική περίπτωση κατά την οποία
αιγοπρόβατα που περιπλανώνται ελεύθερα στην ύπαιθρο ενώνονται
µε ένα κοπάδι ζώων τα οποία έχουν αναγνωρισθεί και καταγραφεί
σύµφωνα µε το προτεινόµενο σύστηµα. ∆εδοµένου ότι το ενδεχόµενο αυτό δεν προβλέπεται από την πρόταση, η ΕΟΚΕ ζητεί τη
συνεκτίµηση και τη διευθέτησή του προκειµένου να αποφευχθούν
δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις για τους ιδιοκτήτες εκµεταλλεύσεων σε περίπτωση επίσηµου ελέγχου.
4.6.
Η ΕΟΚΕ είναι ενήµερη σχετικά µε τη µείωση της αγοραίας
αξίας των προβάτων, η οποία ενδέχεται να µειωθεί ακόµη περισσότερο κατόπιν των προτεινόµενων µεταρρυθµίσεων της ΚΓΠ, και,
κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει το κόστος
της ηλεκτρονικής αναγνώρισης και των σχετικών ηλεκτρονικών
συσκευών αναγνώρισης πριν από την 1η Ιουλίου 2006 που
προτείνεται ως η τελευταία προθεσµία για την εφαρµογή της
ηλεκτρονικής αναγνώρισης.
4.7.
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η εισαγωγή της ηλεκτρονικής αναγνώρισης δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα των
παραγωγών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας κρεάτων και
προτείνει, εποµένως, να υπάρξει διαθέσιµη χρηµατοδότηση σε
περίπτωση που το κόστος απειλεί τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων.
4.8.
Η ΕΟΚΕ προτείνει τη διενέργεια µελέτης σκοπιµότητας εκ
µέρους της Επιτροπής σχετικά µε τη δυνατότητα σύνδεσης των
εθνικών βάσεων δεδοµένων µε το σύστηµα ΑΝΙMO για τη
διασφάλιση του ταχύτερου δυνατού εντοπισµού των ζώων σε
περίπτωση εµφάνισης κάποιας µεταδοτικής ασθένειας.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 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 για ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για συµφωνίες αλιευτικής σύµπραξης µε τρίτες χώρες»
(COM(2002) 637 τελικό)
(2003/C 208/09)
Στις 23 ∆εκεµβρίου 2002, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 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 της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του την 1η Απριλίου 2003, µε βάση εισηγητική
έκθεση του κ. Sarró Iparraguirre.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 110 ψήφους υπέρ (10 αποχές) την παρούσα γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Η Κοινότητα άρχισε να υπογράφει αλιευτικές συµφωνίες
µε τρίτες χώρες µετά από Ψήφισµα του Συµβουλίου της 3ης Νοεµβρίου 1976 στο οποίο τα κράτη µέλη συµφώνησαν να µεταφέρουν
στην ΕΚ τις αρµοδιότητές τους στον τοµέα αυτόν.
1.2.
Η Επιτροπή κρίνει ότι έχει καθοριστική σηµασία να
εισαγάγει, από κοινού µε το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα,
µεταρρυθµίσεις στην πολιτική για τις αλιευτικές συµφωνίες ( 1) οι
οποίες να επιβεβαιώνουν την κοινοτική δέσµευση για συµβολή
προς τη βιώσιµη ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε
διεθνή κλίµακα.
1.3.
Κατά την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για τη βιώσιµη
ανάπτυξη (WSSD) του Γιοχάνεσµπουργκ, η Κοινότητα συµφώνησε
να υποστηρίξει τον ειδικό στόχο της διατήρησης ή της αποκατάστασης των αποθεµάτων σε επίπεδα τα οποία να επιτρέπουν την
µέγιστη δυνατή αειφόρο απόδοση, µε σκοπό να υλοποιηθούν
αυτοί οι στόχοι για τα εξαντληµένα αποθέµατα επειγόντως και,
εφόσον είναι δυνατόν, µέχρι το 2015.

1.4.3.
Συµφωνίες αλιευτικής σύµπραξης µε παράκτια κράτη οι
διµερείς σχέσεις µε τα οποία χαρακτηρίζονται από οικονοµικές,
κοινωνικές και θεσµικές διαφορές.
1.5.
Η υπό εξέταση Ανακοίνωση αφορά τις συµφωνίες αλιευτικής σύµπραξης µε τρίτες χώρες οι οποίες συνεπάγονται την
καταβολή χρηµατοδοτικής συνεισφοράς, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 30ής Οκτωβρίου του 1997.
1.6.
Ως εκ τούτου, και δεδοµένου ότι πρόκειται για συµφωνίες
κυρίως µε αναπτυσσόµενες χώρες, και ειδικότερα µε τις χώρες
ΑΚΕ, είναι απαραίτητο:
1.6.1.
Να εξεταστούν οι πολιτικοί στόχοι των κοινοτικών
δεσµεύσεων για την προώθηση του πολιτικού διαλόγου σε θέµατα
αλιείας.
1.6.2.
Να προσδιοριστούν και να καθοριστούν τα µέτρα που
πρέπει να υιοθετηθούν για την επίτευξη των πολιτικών στόχων που
έχουν από κοινού καθορίσει η ΕΚ και οι τρίτες χώρες.

1.4.
Η Επιτροπή σχεδιάζει να επιδιώξει την επίτευξη του στόχου
αυτού αξιοποιώντας τα εξής µέσα:
1.4.1.
Πολυµερείς δράσεις µαζί µε παράκτια κράτη, οι οποίες
θα εφαρµόζονται στην αλιεία ανοικτής θαλάσσης, στα επικαλυπτόµενα αποθέµατα και στα άκρως µεταναστευτικά είδη, για την
προάσπιση των θεµιτών στόχων της αλιευτικής βιοµηχανίας τους,
και οι οποίες θα στηρίζονται στην διεθνή και περιφερειακή
συνεργασία για την επίτευξη µιας βιώσιµης εκµετάλλευσης των
αλιευτικών πόρων, σύµφωνα µε αξιόπιστες επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις, καθώς και µε βελτιωµένα συστήµατα ελέγχου και εποπτείας
για την τήρηση των κανόνων.
1.4.2.
Συµφωνίες συνέχειας, κυρίως µε παράκτια κράτη γειτονικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τα οποία υπάρχει παραδοσιακή
κατανοµή της αλιευτικής δραστηριότητας και εξισορροπηµένες
σχέσεις.
( 1) COM(2002) 181 τελικό της 28.5.2002.

2. Γενικές παρατηρήσεις
Στην Ανακοίνωση, η Επιτροπή εξετάζει κυρίως τα εξής:
—

Ορισµένους τεχνικούς και πολιτικούς δεσµούς µεταξύ της
υπερπόντιας αλιείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

—

Ορισµένους στόχους και δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

—

Ορισµένες κοινοτικές δεσµεύσεις και την αιτιολόγηση της
αναγκαιότητας των αλιευτικών συµφωνιών.

—

Μια προσέγγιση ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των συµφωνιών
αλιευτικής σύµπραξης.
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Τεχνικοί και πολιτικοί δεσµοί µεταξύ της αλιείας ανοιχτής
θαλάσσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.1.1.
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι αλιευτικές συµφωνίες
επέτρεψαν την καθιέρωση σταθερών σχέσεων µε 15 αναπτυσσόµενα
παράκτια κράτη και οδήγησαν στην ανάπτυξη σηµαντικών και,
ορισµένες φορές, ζωτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στα παράκτια κράτη, και µέσω της εκµετάλλευσης των πόρων, αλλά και µέσω της ανάπτυξης συναφών
δραστηριοτήτων.
2.1.2.
Η Ανακοίνωση αναγνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες
εργασίας του υπερπόντιου στόλου, οι οποίες οφείλονται στο
γεγονός ότι αναπτύσσει τη δραστηριότητά του σε ένα παγκόσµιο
περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έλλειψη αφθονίας και
υπερεκµετάλλευση ορισµένων αλιευτικών αποθεµάτων, πράγµα
που προκαλείται κυρίως από τους στόλους µε σηµαία ευκαιρίας
που ασκούν παράνοµη, ανεξέλεγκτη και άνευ ρυθµίσεων αλιευτική
δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, λειτουργούν µε µικρότερο
κόστος, προξενώντας αυξανόµενη στρέβλωση του ανταγωνισµού
και αναπτύσσοντας πρακτικές που παρέχουν λιγότερες εγγυήσεις
για τη διατήρηση µιας βιώσιµης παγκόσµιας αλιευτικής δραστηριότητας.
2.1.3.

να αυξήσει τη συµβολή της στη βιώσιµη ανάπτυξη ως προς
την περιβαλλοντική, την οικονοµική και την κοινωνική πτυχή
της·

—

να βελτιώσει τη χρηστή διαχείριση σε πολιτικό και δηµοσιονοµικό επίπεδο·

—

να συµβάλει στην εξάλειψη της φτώχιας και στη σταδιακή
ενσωµάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσµια οικονοµία.

2.1.4.
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τα αµοιβαία οφέλη που
προσφέρουν, και µπορούν να προσφέρουν στο µέλλον, οι συµφωνίες αλιευτικής σύµπραξης, εκφράζει την ανησυχία της για τη
γενική κατάσταση των αλιευτικών πόρων και καλεί την Επιτροπή
να αναπτύξει µια αειφόρο αλιευτική πολιτική, σύµφωνα µε τα
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 30ής Οκτωβρίου του 1997
και µε τις δεσµεύσεις που επέτυχε η ΕΚ κατά την Παγκόσµια
∆ιάσκεψη Κορυφής για τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Στόχοι και δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.2.1.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειληµµένως δηλώσει ότι
συµφωνεί να συµβάλει στη βιώσιµη αλιεία, τόσο εντός όσο και
εκτός των κοινοτικών υδάτων.
2.2.2.
Η Ανακοίνωση θέτει τους ειδικούς στόχους της Επιτροπής σε θέµατα αλιείας, εξετάζοντας το σύνολο των διαφόρων
ευρωπαϊκών πολιτικών:
—

το στόχο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ανάπτυξης, που είναι η
προώθηση της ικανότητας των αναπτυσσόµενων χωρών να
εκµεταλλεύονται τους θαλάσσιους πόρους τους αυξάνοντας
την τοπική προστιθέµενη αξία.

2.2.3.
Για την επίτευξη των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων αυτών στόχων, οι διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει
να επικεντρωθούν στην προώθηση της αρχής της συνεκτικότητας
και της συµπληρωµατικότητας που επικυρώνεται στη Συνθήκη,
µαζί µε τις πολιτικές ανάπτυξης των κρατών µελών της Ένωσης,
για την υλοποίηση των συµφωνιών αλιευτικής σύµπραξης µε τις
παράκτιες τρίτες χώρες.

2.2.4.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν αναλάβει µεσοπρόθεσµα τις πολιτικές αυτές πρωτοβουλίες, ο
κοινοτικός υπερπόντιος στόλος δεν θα διαλυθεί, αλλά θα υψώσει
σηµαίες ευκαιρίας. Προκειµένου να διατηρήσει η ΕΕ τον ηγετικό
της ρόλο σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση των αρχών της
υπεύθυνης αλιείας και της βιώσιµης ανάπτυξης, είναι αναγκαία η
διατήρηση του στόλου αυτού ως µέσου για την εφαρµογή των εν
λόγω αρχών.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η ΕΚ έχει επίσης δεσµευτεί:

—

2.2.

—
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το στόχο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, που είναι η
διατήρηση της ευρωπαϊκής παρουσίας στα αλιευτικά πεδία
ανοιχτής θαλάσσης και η διαφύλαξη των συµφερόντων του
ευρωπαϊκού αλιευτικού κλάδου και

2.2.5.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι στόχοι που προτείνει η Επιτροπή
ως προς το συντονισµό όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών, είναι
καθοριστικοί και πρέπει να επιτευχθούν το ταχύτερο δυνατόν.

2.2.6.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη διατήρηση του υπερπόντιου
στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε, ενώ µε τον στόλο
αυτό θα επιτυγχάνεται η εφαρµογή µιας βιώσιµης αλιευτικής
πολιτικής για τα αποθέµατα στις τρίτες χώρες, να επιτυγχάνεται
ταυτόχρονα και η τήρηση των δεσµεύσεων της ΕΚ για βιώσιµη
περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και
για συµβολή στην χρηστή διακυβέρνηση και την εξάλειψη της
φτώχιας.

2.3. Κοινοτικές δεσµεύσεις και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας
των αλιευτικών συµφωνιών

2.3.1.
Η Ανακοίνωση επαναλαµβάνει τις κοινοτικές δεσµεύσεις
που έχουν ήδη αναφερθεί, και εκτιµά ότι η Κοινότητα πρέπει να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της µέσω των συµφωνιών αλιευτικής
σύµπραξης, για την ενίσχυση της εφαρµογής του ∆εοντολογικού
Κώδικα για µια υπεύθυνη αλιεία (FAO, 1995) και της Συµφωνίας
συµµόρφωσης προς τα διεθνή µέτρα διατήρησης και διαχείρισης
των αλιευτικών σκαφών στην ανοικτή θάλασσα (FAO, 1993).

2.3.2.
Η θέση αυτή περιλαµβάνεται στο Ψήφισµα του Συµβουλίου της 8ης Νοεµβρίου 2001, το οποίο αναγνωρίζει τον εν
δυνάµει ρόλο των αλιευτικών συµφωνιών για τη µείωση της
φτώχιας, υπό τον όρο ότι οι συµφωνίες αυτές θα σχεδιάζονται και
θα εφαρµόζονται στα πλαίσια τήρησης των αρχών της αειφορίας.
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2.3.3.
Η Επιτροπή επισηµαίνει σαφώς ότι οι δεσµεύσεις της ΕΚ
σε θέµατα αειφόρου ανάπτυξης, χρηστής διαχείρισης και εξάλειψης
της φτώχιας µπορούν να προωθηθούν εντός του δεσµευτικού
πλαισίου των συµφωνιών αλιευτικής σύµπραξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε παράκτιες τρίτες χώρες, συνήθως αναπτυσσόµενες, και
εποµένως και µε τις χώρες ΑΚΕ.

2.3.4.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί πλήρως µε την τοποθέτηση αυτή,
οφείλει όµως να υπενθυµίσει στην Επιτροπή ότι, στα Συµπεράσµατα
του Συµβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1997, στα οποία αναφέρεται επανειληµµένως η Ανακοίνωση, αναφέρεται επίσης και η
αναγνώριση εκ µέρους του Συµβουλίου του κυρίως εµπορικού
χαρακτήρα των αλιευτικών συµφωνιών, ενώ επαναλαµβάνεται,
πάντως, ότι πρέπει να περιλαµβάνουν και µέτρα για την ανάπτυξη
του αλιευτικού κλάδου της τρίτης χώρας.

2.3.5.
Η Ανακοίνωση, βάσει των τοποθετήσεων αυτών, διευκρινίζει ότι όλες αυτές οι δεσµεύσεις χρειάζονται ένα δεσµευτικό
πλαίσιο µεταξύ της Κοινότητας και των παράκτιων κρατών και ότι
το δεσµευτικό αυτό πλαίσιο πρέπει να προβλεφθεί εντός των
συµφωνιών αλιευτικής σύµπραξης, µε εφαρµογή της αρχής της
συνεκτικότητας µεταξύ των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών.

2.3.6.
Η ΕΟΚΕ είναι απόλυτα σύµφωνη και έχει την πεποίθηση
ότι το δεσµευτικό πλαίσιο της συµφωνίας αλιευτικής σύµπραξης
πρέπει να εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα της εξωτερικής δράσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενσωµατώνει τους στόχους της
ανάπτυξης της αειφόρου αλιείας, συµπεριλαµβανοµένων και των
στόχων της διαχείρισης των πόρων, του ελέγχου και της διαχείρισης
των στόλων.

2.3.7.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, όπως σηµειώνει και η Ανακοίνωση,
πρέπει να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία του κάθε κράτους επί της
αλιευτικής του πολιτικής. Η πολιτική αυτή πρέπει να στηρίζεται σε
αξιόπιστες επιστηµονικές και τεχνικές µελέτες, να αποτρέπει την
υπερεκµετάλλευση των πόρων και να λαµβάνει υπόψη τις µελέτες
των ενδεχόµενων περιβαλλοντικών συνεπειών της αλιευτικής
δραστηριότητας, προκειµένου να υιοθετούνται τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα. Προς τούτο, πρέπει να εξασφαλίζεται η ύπαρξη των
απαραίτητων δηµόσιων πόρων για την εφαρµογή των αρχών της
χρηστής διαχείρισης, για µια υπεύθυνη διαχείριση της αλιείας.

2.3.8.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι δραστηριότητες ελέγχου, παρακολούθησης και εποπτείας που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή
των συµφωνιών αλιευτικής σύµπραξης, λόγω των δυσχερειών
εφαρµογής εκ µέρους των παράκτιων χωρών, απαιτούν επίσης τη
διάθεση δηµόσιων πόρων.

2.3.9.
Η Ανακοίνωση εξετάζει τη δυνατότητα σύστασης µικτών
εταιριών εντός του νοµικού πλαισίου των συµφωνιών αλιευτικής
σύµπραξης, καθώς οι συµφωνίες αυτές µπορούν να παράσχουν
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τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς για την υλοποίηση της
µεταφοράς τεχνολογίας, κεφαλαίου και τεχνογνωσίας στις χώρες
εταίρους.
2.3.10.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι µικτές εταιρείες αποτελούν
κατάλληλο µηχανισµό για τη συνεργασία µε παράκτια κράτη στον
αλιευτικό τοµέα και ότι, ως εκ τούτου, στο νέο σχέδιο συµφωνιών
αλιευτικής σύµπραξης, πρέπει να διευκολύνεται η ίδρυση των
µικτών αυτών εταιριών ώστε να είναι ελκυστική για τους κοινοτικούς επενδυτές.

2.4. Προσέγγιση σε ό,τι αφορά τον τρόπο εφαρµογής των
συµφωνιών αλιευτικής σύµπραξης
2.4.1.
Η Επιτροπή δηλώνει ότι ο γενικός στόχος της ΚΑΠ είναι
η διασφάλιση αειφόρου διαχείρισης των αλιευτικών πόρων από
οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, και εκτός των
κοινοτικών υδάτων, και ειδικότερα στα πλαίσια των συµφωνιών
αλιευτικής σύµπραξης.
2.4.2.
Επίσης, η Ανακοίνωση επαναλαµβάνει ότι, για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας µεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής
διάστασης της ΚΑΠ, καθώς και µεταξύ της ΚΑΠ και της κοινοτικής
πολιτικής που αφορά τη συνεργασία για την ανάπτυξη, οι
µηχανισµοί και οι διαδικασίες της καθεµιάς από τις πολιτικές αυτές
πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων της
βιωσιµότητας της αλιευτικής δραστηριότητας σε ύδατα τρίτων
χωρών.
2.4.3.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι τα δύο αυτά προαναφερόµενα
στοιχεία είναι δύο από τους τρεις θεµελιώδεις πυλώνες στους
οποίους πρέπει να στηρίζονται οι συµφωνίες αλιευτικής σύµπραξης. Όπως ορίζει το Συµβούλιο, τον τρίτο πυλώνα πρέπει να
συνιστά η εµπορική πτυχή των συµφωνιών αυτών.
2.4.4.
Υπό την έννοια αυτήν, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να
προωθήσει την εξέλιξη της ισχύουσας κατάστασης ως προς την
εµβέλεια των αλιευτικών συµφωνιών προς µια µορφή συµφωνιών
αλιευτικής σύµπραξης η οποία θα ενισχύει την ικανότητα των
εταίρων της Κοινότητας παράκτιων κρατών να εντάσσονται σε
µια στρατηγική ανάπτυξης της βιώσιµης αλιείας µέσω µιας
αποτελεσµατικής υποστήριξης της υπεύθυνης διαχείρισης των
αλιευτικών τους πόρων η οποία θα τους παρέχει τη δυνατότητα
να ελέγχουν την υπερεκµετάλλευση, καθώς και τις παράνοµες
αλιευτικές πρακτικές, που δεν δηλώνονται και δεν υπόκεινται σε
κανόνες.
2.4.5.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, για να καθοριστεί
σαφώς η εµβέλεια των συµφωνιών αλιευτικής σύµπραξης, θα
πρέπει να αυξηθεί η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας, η
οποία, κατά την Επιτροπή, δεν µπορεί να νοείται ως επιδότηση για
τους ευρωπαίους αλιείς, αλλά ως κατάλληλη συνεισφορά για την
ανάπτυξη και διαχείριση της αειφόρου αλιευτικής πολιτικής στις
τρίτες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο υπερπόντιος στόλος της
Κοινότητας, µε σταδιακή αύξηση της ευθύνης του ιδιωτικού τοµέα
για την καταβολή της εν λόγω συνεισφοράς.
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2.4.6.
Η χρηµατοδοτική αυτή συνεισφορά, την οποία η Ανακοίνωση χαρακτηρίζει ως επένδυση για τη βελτίωση της υπεύθυνης
και ορθολογικά οργανωµένης αλιείας, θα καλύπτει, αφενός, τα
έξοδα που συνδέονται µε το κόστος διαχείρισης, τις επιστηµονικές
εκτιµήσεις των αλιευµάτων, τη διαχείριση της αλιείας, τον έλεγχο
και παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας και το κόστος
παρακολούθησης και αξιολόγησης µιας αειφόρου αλιευτικής
πολιτικής και, αφετέρου, τα έξοδα για τις δυνατότητες αλιείας που
προσφέρονται στα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη.
2.4.7.
Εποµένως, στη νέα αναλογία που θα εφαρµόζεται για τη
χρηµατοδοτική συνεισφορά στις συµφωνίες αλιευτικής σύµπραξης,
η Ανακοίνωση προτείνει το αναλογικό βάρος των δυνατοτήτων
αλιείας να περάσει σε δεύτερη µοίρα και το κύριο στοιχείο να
συνίσταται στο κοινό συµφέρον των µερών για την καθιέρωση µιας
υπεύθυνης αλιείας που θα στηρίζεται στην αειφορία.

3. Συµπεράσµατα
3.1.
Υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του
Οκτωβρίου του 1997, όπου ορίζονται στην Επιτροπή οι κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει σχετικά µε τις αλιευτικές
συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τρίτες χώρες, η ΕΟΚΕ
εκφράζει µε την παρούσα γνωµοδότηση τη συµφωνία της προς την
Ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για
συµφωνίες αλιευτικής σύµπραξης µε τρίτες χώρες στα πλαίσια
τήρησης των αρχών που θεσπίστηκαν από το Συµβούλιο του
Οκτωβρίου του 1997:
—

Κυρίως εµπορικός χαρακτήρας που να συµπεριλαµβάνει
µέτρα για την ανάπτυξη του αλιευτικού κλάδου της τρίτης
χώρας.

—

Προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης του αλιευτικού κλάδου
της τρίτης χώρας στα πλαίσια τήρησης των δεσµεύσεων της
ΕΚ σχετικά µε:

2.4.8.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την προσέγγιση αυτή όσον
αφορά τη χρηµατοδοτική συνεισφορά και επαναλαµβάνει ότι, στις
αναλογίες που θα θεσπίζει η Επιτροπή για τη χρηµατοδοτική
συνεισφορά, οι οποίες, σύµφωνα µε την Ανακοίνωση, θα εξετάζονται κατά περίπτωση, για την αναλογία που θα αντιστοιχεί στα
κοινοτικά συµφέροντα επί της εκµετάλλευσης των αλιευτικών
πλεονασµάτων θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, σύµφωνα µε τις
δηλώσεις του Συµβουλίου, ο εµπορικός χαρακτήρας των αλιευτικών συµφωνιών.
2.4.9.
Η ΕΟΚΕ κρίνει εύλογα τα στάδια εκτέλεσης που ορίζει
η Ανακοίνωση για τον προκαταρκτικό πολιτικό διάλογο µεταξύ
της Κοινότητας και της ενδιαφερόµενης παράκτιας χώρας για τον
καθορισµό των προϋποθέσεων της πολιτικής για τη βιώσιµη
ανάπτυξη της αλιευτικής δραστηριότητας των κοινοτικών σκαφών
στα ύδατα της τρίτης χώρας.
2.4.10.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, λόγω της σταδιακής αύξησης της
ευθύνης του ιδιωτικού τοµέα για τη χρηµατοδοτική συνεισφορά,
η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συµµετοχή του στην
εκτέλεση των συµφωνιών αλιευτικής σύµπραξης.

3.9.2003

—

—

την αύξηση της συµβολής της στη βιώσιµη ανάπτυξη
ως προς την περιβαλλοντική, την οικονοµική και την
κοινωνική της πτυχή·

—

τη βελτίωση της χρηστής διαχείρισης στο πολιτικό και
το δηµοσιονοµικό πεδίο και σε παγκόσµιο επίπεδο·

—

τη συµβολή στην εξάλειψη της φτώχιας, σύµφωνα µε
τους στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης, καθώς και
στην ενσωµάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσµια
οικονοµία·

συνεκτικότητα του αναγκαίου συντονισµού και συµπληρωµατικότητα των δράσεων των διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών,
κυρίως µεταξύ της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ανάπτυξη.

3.2.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι από την Ανακοίνωση αυτή λείπει ένας
προβληµατισµός σχετικά µε τις συµφωνίες συνέχειας.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 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 Συµβουλίου σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών»
(COM(2003) 23 τελικό — 2003/0008 (CNS))
(2003/C 208/10)
Στις 10 Φεβρουαρίου 2003, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37, παράγραφος 3 της Συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή να γνωµοδοτήσει για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών κατήρτισε τη γνωµοδότησή του βάσει της σχετικής έκθεσης του εισηγητή κ. Mascia στις
25 Απριλίου 2003.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 104 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 15 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Κύρια σηµεία της πρότασης της Επιτροπής

1.1.
Προτείνεται τελική µείωση 5 % (από το 20 % που είχε
προταθεί στο Πρόγραµµα ∆ράσης 2000) προκειµένου να µειωθεί
η τιµή παρέµβασης των σιτηρών σε 95,35 EUR/τόνο από το
2004/05, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρέµβαση λειτουργεί
ως πραγµατικό πλέγµα ασφαλείας. Η σίκαλη θα εξαιρεθεί του
συστήµατος παρέµβασης προκειµένου να αποφευχθεί περαιτέρω
συσσώρευση των αποθεµάτων δεδοµένης της έλλειψης δυνατοτήτων διάθεσης στις εσωτερικές και εξωτερικές αγορές.
1.2.
Η Επιτροπή κρίνει ότι µε τη µείωση του ρόλου της
παρέµβασης, δεν θα δικαιολογείται πλέον η εποχιακή διόρθωση
της τιµής παρέµβασης. Προτείνει λοιπόν να καταργηθεί το σύστηµα
µηνιαίας αύξησης.
1.3.
Λόγω της µείωσης της τιµής παρέµβασης για τα σιτηρά,
οι ενισχύσεις µε βάση την έκταση για τα σιτηρά και άλλες ανάλογες
αροτραίες καλλιέργειες θα αυξηθούν από 63 σε 66 EUR/τόνο
και θα περιλαµβάνονται στην ενιαία ενίσχυση ανά γεωργική
εκµετάλλευση.
1.4.
Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση των
επιστροφών στην παραγωγή για το άµυλο και ορισµένα παράγωγα
προϊόντα, όπως επίσης την κατάργηση της ελάχιστης τιµής για τα
γεώµηλα αµυλοποιΐας. Ταυτόχρονα, οι ενισχύσεις στους παραγωγούς γεωµήλων αµυλοποιΐας θα ενσωµατωθούν στο καθεστώς
ενιαίων ενισχύσεων ανά γεωργική εκµετάλλευση.

2.

2.2.
Στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών ο τοµέας υπέστη
δύο σηµαντικές µεταρρυθµίσεις της ΚΟΑ (Mac Sharry και Ατζέντα
2000) που επέτρεψαν να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία της
αγοράς, καθώς και µείωση των αποθεµάτων και µεγαλύτερη
ανταγωνιστικότητα στις παγκόσµιες αγορές, διατηρώντας ωστόσο
υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίµων.

2.3.
Οι δύο µεταρρυθµίσεις επέφεραν τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
—

Η τιµή παρέµβασης, που µειώθηκε κατά 50 % τα τελευταία
10 χρόνια (15 % τα τελευταία 3), δεν αποτελεί πλέον
µια τιµή εγγύησης ικανή να ενθαρρύνει τη συσσώρευση
αποθεµάτων αλλά απέκτησε τον επιθυµητό από την Επιτροπή
ρόλο «δικτύου ασφαλείας» για την αγορά.

—

Τα αποθέµατα που προορίζονται για παρέµβαση µειώθηκαν
δραστικά, ενώ αυξήθηκαν αναλογικά οι ποσότητες σιτηρών
που εξάγονται χωρίς επιστροφές στην παγκόσµια αγορά.

2.4.
Συγχρόνως, η Επιτροπή προέβη σε διαπραγµατεύσεις
µε τους κυριότερους εµπορικούς εταίρους της µε σκοπό την
τροποποίηση του συστήµατος δασµολογικής προστασίας των
ποσοστώσεων εισαγωγής για τα σιτηρά. Με τη συµφωνία αυτή
παρέχεται η δυνατότητα αύξησης των εισαγωγών της ΕΕ σε σιτηρά
κατά 3 εκατοµµύρια τόνους περίπου. Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει στην
Επιτροπή ότι πρέπει να διαχειριστεί τις εν λόγω ποσοστώσεις και
συγχρόνως να µεριµνήσει για τη διασφάλιση των συµφερόντων
των ευρωπαίων παραγωγών.

Εισαγωγή

2.1.
Οι επενδύσεις σε αροτραίες καλλιέργειες καλύπτουν το
40% των αγροτικών εκτάσεων που καλλιεργούνται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση µε περίπου 38 εκατοµµύρια εκτάρια σιτηρών. Τα περίπου
210 εκατοµµύρια τόνων που παρήχθησαν το 2002 αντιπροσωπεύουν µια σηµαντικότατη πηγή εφοδιασµού για τη διατροφή
ανθρώπων και ζώων και δίδουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεύτερη
θέση στις παγκόσµιες συναλλαγές σιτηρών µετά τις ΗΠΑ.

3. Παρατηρήσεις

3.1.
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η περαιτέρω µείωση της τιµής παρέµβασης, από τη σκοπιά του «κόστους/οφέλους» θα έχει τα ακόλουθα
αποτελέσµατα:
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—

µηδενικές σχεδόν επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του
τοµέα,

—

µείωση της προστασίας στα σύνορα για τα βασικά σιτηρά,

—

καµία ώθηση για την επιδίωξη ποιοτικής βελτίωσης (βλέπε
π.χ. το συντελεστή πρωτεΐνής),

—

επιπρόσθετο κόστος για τον κοινοτικό προϋπολογισµό (επακόλουθη αύξηση των αποζηµιώσεων στους παραγωγούς) που
υπολογίζεται σε περίπου 800 εκατοµµύρια EUR. Το κόστος
αυτό θα αντικατοπτριστεί αναγκαστικά σε οικονοµίες που θα
γίνουν σε άλλους τοµείς, δεδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο των Βρυξελλών του Οκτωβρίου θέσπισε ανώτατο
όριο γεωργικών δαπανών.

3.2.
Είναι σκόπιµο να υπενθυµίσουµε ότι σε πρόσφατη
γνωµοδότησή της για την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε
την ενδιάµεση επισκόπηση της ΚΓΠ (1), η ΕΟΚΕ αναφέρει ότι µε
την περιλαµβανόµενη στο Πρόγραµµα ∆ράσης 2000 µείωση των
τιµών, ικανοποιήθηκε ήδη η ιδιαίτερη επιδίωξη της Επιτροπής για
την επαναφορά της λειτουργίας της παρέµβασης, στον τοµέα της
αγοράς και συγκεκριµένα των δηµητριακών, στο επίπεδο ενός
δικτύου ασφαλείας. H ΕΟΚΕ στην ίδια γνωµοδότηση αµφισβητεί
κατά πόσο είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί βάσει της εξέλιξης της
παγκόσµιας τιµής αγοράς η προτεινόµενη περαιτέρω µείωση της
τιµής των σιτηρών κατά 5 %, καθώς µάλιστα η Επιτροπή, στις
προβλέψεις της, βασίζεται στην αρχή της σταθερότητας των
συνθηκών στην παγκόσµια αγορά.
3.3.
Όσον αφορά ειδικότερα τη σίκαλη, η ΕΟΚΕ συµφωνώντας
µε την ανάλυση της Επιτροπής για τη διαρθρωτική ανισορροπία
του κλάδου αυτού, διερωτάται:
—

κατά πόσο τα προτεινόµενα δραστικά µέτρα δεν µπορούν να
διευρυνθούν σε ένα ευρύτερο χρονικό διάστηµα, µε την

( 1) EE C 85 της 8.4.2003.
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υιοθέτηση µεταβατικών διατάξεων όπως προβλέπεται από το
άρθρο 29 παράγραφος 2,
—

3.4.

κατά πόσον δεν µπορούν να ενθαρρυνθούν προγράµµατα
µεταστροφής προς εναλλακτικές καλλιέργειες προκειµένου
να συνοδευτεί η προσπάθεια που καταβάλλεται από τους
ίδιους τους παραγωγούς στις τελευταίες αυτές εσοδείες.
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί επίσης να υπογραµµίσει ότι:

—

λόγω της κατάργησης του συστήµατος των επιστροφών κατά
την παραγωγή δεν θα υπάρχει πλέον δίκτυο ασφαλείας για
τον τοµέα των αµύλων ο οποίος ήδη δεν προστατεύεται κατά
τις εισαγωγές,

—

η ισορροπία µεταξύ των τοµέων των αµύλων από σιτηρά και
των αµύλων κινδυνεύει να διαταραχθεί από την εισαγωγή
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σε µια µόνο από τις
υποοµάδες.

3.5.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των τροφίµων
και να αποφευχθεί ο αθέµιτος ανταγωνισµός ή µορφές ντάµπινγκ,
οι υγειονοµικές, περιβαλλοντικές και εργατικές ρυθµίσεις που
ισχύουν για τα σιτηρά που καλλιεργούνται εντός της Κοινότητας,
θα πρέπει να εφαρµόζονται και στα σιτηρά που εισάγονται από
τρίτες χώρες, ιδίως στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων του ΠΟΕ.
4. Συµπεράσµατα
4.1.
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τις
συνέπειες µιας περαιτέρω µείωσης κατά 5 % της τιµής παρέµβασης
για τα σιτηρά και της κατάργησης των µηνιαίων αυξήσεων, όπως
επίσης να εκτιµήσει σε βάθος την πραγµατική αναγκαιότητα των
µέτρων αυτών, λαµβάνοντας υπόψη τόσο το γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια η δηµόσια συγκέντρωση σιτηρών έχει υποστεί
δραστική µείωση, όσο και την ενδεχόµενη εξασθένιση της κοινοτικής προτίµησης. Η ΕΟΚΕ τονίζει επίσης ότι πρέπει να υπάρξει
µεγαλύτερη ελαστικότητα στα µέτρα που προτείνονται για τη
σίκαλη.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 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 Συµβουλίου σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των αποξηραµένων χορτονοµών
για τις περιόδους εµπορίας 2004/05 έως 2007/08»
(COM(2003) 23 τελικό — 2003/0010 (CNS))
(2003/C 208/11)
Στις 10 Φεβρουαρίου 2003 και σύµφωνα µε το άρθρο 37, 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 τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών
εργασιών υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 25 Απριλίου 2003, µε βάση την εισήγηση του κ. Wilms.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 102 ψήφους υπέρ και 18 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Κύρια σηµεία της πρότασης της Επιτροπής

1.1.
Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει µια δραστική µείωση
των ενισχύσεων για τις αποξηραµένες χορτονοµές, κατά τρόπο
ώστε ο προϋπολογισµός της ΚΟΑ αποξηραµένων χορτονοµών να
εκλείψει εντός τεσσάρων ετών από το 2004. Η Επιτροπή προτείνει
µία αρχική µείωση του προϋπολογισµού κατά 55 % και µία
µείωση κατά 100 % το 2009, καθώς και τη συµπερίληψη των
αποξηραµένων χορτονοµών στο σύστηµα της ενιαίας πληρωµής,
µε αποτέλεσµα την κατάργηση των µέσων στήριξης στον τοµέα. Η
ενίσχυση στη βιοµηχανία θα µειωθεί προοδευτικά από 33 EUR
ανά τόνο κατά το έτος 2004/2005 σε 0 EUR ανά τόνο κατά το
έτος 2007/2008 και θα χορηγηθεί παροµοίως στην αφυδάτωση ή
την αποξήρανση. Το ήµισυ του σηµερινού προϋπολογισµού θα
κατανεµηθεί στους γεωργούς µέσω της νέας ενιαίας επιδότησης
ανά εκµετάλλευση.

εργασιών της µε θέµα τις φυτικές πρωτεΐνες το γεγονός ότι η
ζήτηση θα αυξηθεί πιθανώς στους κόλπους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ενώ σηµειώνεται συγχρόνως ο περιορισµός των εκτάσεων
καλλιέργειας, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η εξάρτηση από εισαγωγές ( 1).

2.1.
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ασχολείται µε την κοινή οργάνωση της αγοράς αποξηραµένων χορτονοµών
διότι «µετά από τις δύο τελευταίες µεταρρυθµίσεις της ΚΓΠ και
της συµφωνίας στα πλαίσια του ΠΟΕ, ο βαθµός αυτοεφοδιασµού
της ΕΕ σε φυτικές πρωτεΐνες µειώθηκε εκ νέου φθάνοντας, πέρυσι,
σε ποσοστό µικρότερο του 25 %. Το ποσοστό αυτό, το οποίο
µειώνεται συνεχώς, θέτει το ζήτηµα µιας εξάρτισης η οποία
παρουσιάζει κινδύνους όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών της
ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας σε φυτικές πρωτεΐνες» (1).

2.3.
Σε ορισµένα κράτη µέλη, οι ισχύουσες ρυθµίσεις που
διέπουν τη χορήγηση ενισχύσεων για τις αποξηραµένες χορτονοµές (2), οι οποίες προβλέπονται από την ΚΟΑ για τις χώρες
παραγωγής που διαθέτουν ευνοϊκές κλιµατολογικές και εδαφικές
συνθήκες, επέτρεψαν την ανάπτυξη µίας οικονοµίας βασισµένης
στην καλλιέργεια µηδικής, η οποία συγκράτησε τους βασικούς
παράγοντές της (αγρότες και βιοµηχανία) στην ύπαιθρο και
διατήρησε περισσότερες από 15 000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ.
Επιπλέον, έδωσε τη δυνατότητα παραγωγής µίας φυτικής πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας, η οποία συνέβαλε στην αντιστάθµιση του
τεράστιου ελλείµµατος αυτών των ουσιών που παρουσίαζε η ΕΕ.
Το κλίµα ορισµένων περιφερειών της νότιας Ευρώπης έδωσε τη
δυνατότητα σηµαντικής εξοικονόµησης ενέργειας ανά µονάδα
προϊόντος, οφειλόµενης στη συγκριτικά χαµηλή υγρασία που
επιτυγχάνεται στη χορτονοµή και τις γαίες µετά από το θερισµό,
χάρη σε τεχνικές όπως η προξήρανση. Αυτή η εξοικονόµηση
κατέληξε να καταστήσει την καλλιέργεια µηδικής µόνιµη, µε
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την εργασία και τα αζωτούχα
λιπάσµατα. Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι χάρη σε χώρες,
όπως η Ισπανία, καλυπτόταν η ευρωπαϊκή µέγιστη εγγυηµένη
ποσότητα και διατηρόταν σταθερή. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να
αναληφθούν οι κατάλληλες µεταρρυθµίσεις για την εξασφάλιση
του δυναµικού εξοικονόµησης ενέργειας που επιτρέπουν οι φυσικές συνθήκες στη νότια Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να διακυβευθούν
οι θετικές συνέπειες αυτής τις δραστηριότητας.

2.2.
Στη γνωµοδότηση που εξέδωσε η ΕΟΚΕ τον Ιανουάριο
2002 υπογράµµισε τη σηµασία των φυτικών πρωτεϊνών για τις
ζωοτροφές και διαπίστωσε µια διάσταση ανάµεσα στις ανάγκες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυτικές πρωτεΐνες και στο δυναµικό της
παραγωγής της ( 1). Η ΕΟΚΕ τόνισε, επίσης, στα πλαίσια των

2.4.
Για τη χρησιµοποίηση του µέγιστου δυνατού παραγωγικού
δυναµικού της Ένωσης και του προϋπολογισµού που προορίζεται
για τον τοµέα, πρέπει να συνεχισθεί η πολιτική της συνυπευθυνότητας που αφορά τον υπολογισµό της υπέρβασης των µέγιστων
εγγυηµένων ποσοτήτων. Μόνο σε περίπτωση υπέρβασης της

( 1) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Προώθηση σχεδίου φυτικών πρωτεϊνών στην
Κοινότητα», ΕΕ C 80 της 3.4.2002, σ. 26-34.

(2 ) 38,64 EUR/τόνο για αποξηραµένες χορτονοµές και 68,83 EUR/τόνο
αφυδατωµένες χορτονοµές.

2.

Γενικές παρατηρήσεις
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ευρωπαϊκής εγγυηµένης ποσότητας πρέπει να κυρώνονται τα κράτη
µέλη που υπερέβησαν τις αντίστοιχες εθνικές ποσότητές τους.

3.

3.1.

Πιθανές επιπτώσεις των µεταρρυθµίσεων της κοινής
οργάνωσης αγοράς για αποξηραµένες χορτονοµές

Η κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγή

3.1.1.
Από οικολογική άποψη κρίνεται θετικό το γεγονός ότι
η διαφοροποίηση των ενισχύσεων, οι οποίες προσανατολίζονται
προς τη διαδικασία αποξήρανσης θα εναρµονιστούν σε ένα
χαµηλό ενιαίο συντελεστή. Όσον αφορά την τεχνητή διαδικασία
αφυδάτωσης το 40 % του συνολικού κόστους παραγωγής οφείλεται στην ενέργεια που καταναλώθηκε για την παραγωγή θερµότητας. Μόνο το 8 % των εγκαταστάσεων αφυδάτωσης που
λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα λειτουργούν µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ενώ το 92 % χρησιµοποιούν ορυκτά καύσιµα.
Η ατµοσφαιρική ρύπανση έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία
λόγω του κλασικού φαινοµένου της αιθαλοµίχλης (smog), αν και
στις αγροτικές περιοχές το φαινόµενο αυτό περιορίζεται εξαιτίας
της µικρότερης συγκέντρωσης ρύπων. Ωστόσο, αυτή η ρύπανση
συµβάλλει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου που επηρεάζει το
κλίµα. Βάσει των προηγουµένων, θα ήταν σκόπιµος ο αναπροσανατολισµός των ενισχύσεων στη µεταποίηση των χορτονοµών για να
καταστεί δυνατή η εξοικονόµηση ενέργειας και να προωθηθεί η
αντικατάσταση των ορυκτών καυσίµων από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, όπως ήδη συµβαίνει σε µεγάλο βαθµό κατά την τεχνική
αφυδάτωση χορτονοµών. Επιπλέον, η τεχνιτή αφυδάτωση των
χορτονοµών (µε µηχανήµατα) προκαλεί οσµές που καθιστούν αυτή
τη µέθοδο πρόσθετα προβληµατική. Η άρδευση που χρησιµοποιείται σε ορισµένα κράτη µέλη κατά την παραρωγή χορτονοµής
είναι επιπλέον προβληµατική τόσο από οικολογική όσο και από
οικονοµική άποψη.

3.2.

Οι επιπτώσεις για τις θέσεις εργασίας

3.2.1.
Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται σήµερα
περίπου 15 000 άτοµα µε πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις
αποξήρανσης χορτονοµών καθώς και σε παρεµφερείς τοµείς πριν
και µετά την αποξήρανση. Συνήθως, οι επιχειρήσεις συνάπτουν µε
τους παραγωγούς συµβάσεις και κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται τόσο η παραγωγή όσο και η µεταποίηση.
3.2.2.
Οι παραγωγοί αποξηραµένων χορτονοµών στην Ευρώπη
εκφράζουν τους φόβους ότι περίπου 350 µονάδες παραγωγής θα
παύσουν να λειτουργούν, επειδή, λόγω της νέας ρύθµισης, δεν θα
διαθέτουν πλέον ικανοποιητικές ποσότητες πρώτων υλών για την
παραγωγή τους. Στο µέλλον, το ερώτηµα σε πιο βαθµό η
αξιοποίηση των ικανοτήτων παραγωγής στον τοµέα της µεταποίησης µπορεί να συµβάλει σε µια ανταγωνιστική τιµή αγοράς των
πρώτων υλών, θα εξαρτηθεί ιδιαίτερα από τη διαπραγµάτευση
συµβάσεων. Οι επιχειρηµατίες πρέπει να λαµβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη στην προσπάθεια ανάπτυξης των δεξιοτήτων που
απαιτούνται για την προσαρµογή της επιχείρησής τους στις
µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς (1).
( 1) Πράσινη Βίβλος «για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη»,
COM(2003) 27 τελικό, σ. 27.
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3.3. Περιβαλλοντικές συνέπειες
3.3.1.
Η καλλιέργεια φυτών για την παραγωγή αποξηραµένων
χορτονοµών θα πρέπει να προσφέρει στους γεωργούς κατάλληλο
εισόδηµα. Μόνο υπό τον όρο αυτό µπορούν να διατηρηθούν
οι θετικές οικολογικές επιπτώσεις της καλλιέργειας φυτικών
ζωοτροφών. Επειδή η καλλιέργεια των φυτών αυτών καταλαµβάνει
το έδαφος καθόλη τη διάρκεια του έτους, εµποδίζεται έτσι η
διάβρωση του εδάφους και διασφαλίζεται σε πολλές περιφέρειες
της Ευρώπης την προσαρµογή της γεωργικής δραστηριότητας σε
µειονεκτικές περιοχές στις ανάγκες της αγοράς, µε αποτέλεσµα να
βελτιώνεται η κοινωνική κατάσταση στην αγροτική οικονοµία. Η
ΕΟΚΕ τόνισε στη γνωµοδότησή της για τα πρωτεϊνούχα φυτά ρητά
ότι οι καλλιέργειες πρωτεϊνούχων φυτών είναι ευεργετικές για τη
στερεοποίηση του εδάφους και έχουν εξαιρετική σηµασία για την
αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας ( 2). Συνεπώς, η καλλιέργεια
πρωτεϊνούχων φυτών διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο όσον αφορά
την προστασία του περιβάλλοντος και την ισορροπία των
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές (2). Ο ρόλος αυτός πρέπει
να διαδραµατίζεται και στο µέλλον.

3.4. Παγκόσµια αγορά
3.4.1.
Η παγκόσµια αγορά θα είναι και στο µέλλον ανοικτή για
το εµπόριο µε πρωτεϊνούχα φυτά. Η ΕΟΚΕ έχει τονίσει και σε άλλο
σηµείο ότι δεν χρειάζεται να επιδιώκεται η κάλυψη της συνολικής
ζήτησης µέσω της ίδιας παραγωγής της Κοινότητας (2). Πρέπει να
υπενθυµιστεί σχετικά ότι τα πρωτεϊνούχα φυτά που καταναλώνονται για ζωοτροφές στην ΕΕ προέρχονται κατά περίπου 70 %
από εισαγόµενη σόγια. Η βάση της παραγωγής αποξηραµένης
χορτονοµής θα πρέπει ωστόσο, να διασφαλίζεται µέσω της κοινοτικής παραγωγής, πράγµα που υπό τις παρούσες συνθήκες είναι
εφικτό µόνον µέσω ενός συστήµατος οικονοµικών ενισχύσεων. Σε
σχέση µε την εγχώρια παραγωγή αποξηραµένων χορτονοµών, οι
µεγάλες ποσότητες εισαγόµενης αποξηραµένης χορτονοµής καθώς
και η παρουσία γενετικώς µεταλλαγµένων οργανισµών δηµιουργούν ασφαλώς µεγαλύτερους ενδοιασµούς.

4. Η παραγωγή αποξηραµένης χορτονοµής στην Κοινότητα:
προς µια αειφόρο παραγωγή

4.1.
Κατά το οικονοµικό έτος 2001/2002 παρήχθησαν
4 800 000 τόνοι αποξηραµένης χορτονοµής ( 3), ενώ ο όγκος της
συνολικής παραγωγής ζωοτροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση φθάνει
τα 200 000 000 τόνους. Οι ποσότητες της παραγωγής διαφέρουν
έντονα από κράτος σε κράτος, ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες (4).

(2 ) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «προώθηση σχεδίου φυτικών πρωτεϊνών στην
Κοινότητα», ΕΕ C 80 της 3.4.2002, σ. 26-34.
(3 ) CIDE, ενηµερωτικός φάκελος οι επιπτώσεις για το ήµερο τριφύλλι
µετά από τη µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, σ. 13.
(4 ) GHM Αυστρία: 4 400 τόνοι· GHM Γαλλία 1,6 τόνοι.
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4.2.
Κατά το παρελθόν ασκήθηκε έντονη κριτική όσον αφορά
την τεχνητή αφυδάτωση νωπών χορτονοµών ( 1). Η Κοινότητα
οφείλει να υποχρεώσει τα κράτη µέλη να καθιερώσουν τον κρατικό
έλεγχο των χορτονοµών, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα
των ελέγχων και να επιβάλλονται αυστηρότερα µέτρα εφαρµογής.
Η αµοιβαία συνδροµή και η συνεργασία µεταξύ των αρχών
πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές. Συγχρόνως, χρειάζεται να
δηµιουργηθούν οικονοµικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή των
µέτρων, µε στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των ζωοτροφών ενώ
η συχνότητα των ελέγχων θα πρέπει να εξαρτάται από το µέγεθος
του κινδύνου. Ο κίνδυνος πρέπει να εκτιµάται ως εξαιρετικά
υψηλός, όσον αφορά την παραγωγή αποξηραµένων χορτονοµών
επειδή κατά τη θερµική διαδικασία µπορούν να γίνουν πολυάριθµες
καταχρήσεις. Από αυτή την άποψη, η ασφάλεια των ζωοτροφών
πρέπει να ταυτίζεται µε την ασφάλεια των τροφίµων.
4.3.
Στο µέλλον η Κοινότητα δεν θα πρέπει να ενισχύει
µεθόδους παραγωγής οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από κοινωνική, οικολογική και οικονοµική βιωσιµότητα. Για το λόγο αυτό,
οι παραγωγοί αποξηραµένων χορτονοµών οφείλουν να επανελέγξουν τις εγκαταστάσεις τους ως προς την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια λειτουργίας.
4.4.
Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια οι παραγωγοί αφυδατωµένων χορτονοµών κατόρθωσαν να περιορίσουν τη χρήση ενέργειας
κατά 50 % (2). Ο προσανατολισµός αυτός πρέπει να συνεχιστεί
αδιάλειπτα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αειφόρος παραγωγή
αποξηραµένων χορτονοµών.

5.

Μέτρα για την υλοποίηση µιας αειφόρου παραγωγής
αποξηραµένης χορτονοµής: τα αιτήµατα της ΕΟΚΕ

5.1.
Η σηµερινή διάρθρωση του κόστους των επιχειρήσεων
αφυδάτωσης χορτονοµών οφείλεται στην υψηλή κοινοτική επιδότηση της παραγωγής (βλέπε σηµείο 1). Η ΕΟΚΕ αξιολογεί θετικά
την νέα εξισορρόπηση των προτεινόµενων ενισχύσεων εντός του
τοµέα, διότι συνεκτιµά και τα δύο αυτά στάδια της στην παραγωγής.
5.2.
Οι επιχειρήσεις τεχνητής αφυδάτωσης χορτονοµών θα
πρέπει και στο µέλλον να είναι σε θέση να συνεχίσουν την
παραγωγή αποξηραµένης χορτονοµής. Θα πρέπει και στο µέλλον
να είναι δυνατή η διασφάλιση της κοινοτικής παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών. Μόνο κατ' αυτόν τον τρόπο µπορεί να διασφαλιστεί
µια σχετική ανεξαρτησία της ευρωπαϊκής γεωργίας από την
παγκόσµια παραγωγή.

( 1) Στη Γερµανία (οµοσπονδιακό κρατίδιο της Θουριγγίας) παρήχθησαν
σε ένα εργοστάσιο αποξήρανσης χορτονοµών και διατέθηκαν στην
αφορά 250 τόνοι ζωοτροφών που είχαν µολυνθεί µε διοξίνη. Η
µόλυνση, που οφειλόταν σε µηχανικό πρόβληµα, διαπιστώθηκε κατά
τον έλεγχο από την αρµόδια γερµανική αρχή. (Βλέπε έκθεση του
οµοσπονδιακού Υπουργείου προστασίας των καταναλωτών, ασφάλειας
των τροφίµων και γεωργίας, της 19ης Φεβρουαρίου 2003).
( 2) CIDE, ενηµερωτικός φάκελος, οι επιπτώσεις της καλλιέργειας άγριου
τριφυλλιού στα πλαίσια της µεταρρύθµισης της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής, σ. 20.
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5.3.
Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις µπορούν να διασφαλίσουν
την παραγωγή µόνον όταν διασφαλίζεται και η αγορά της
παραγωγής τους από τις επιχειρήσεις µεταποίησης. Μόνο µε την
προϋπόθεση αυτή µπορούν να αξιοποιηθούν µε βιώσιµο τρόπο οι
σηµαντικές οικολογικές συνέπειες της καλλιέργειας πρωτεϊνούχων
φυτών στην ευρωπαϊκή γεωργία.
5.4.
Προκειµένου να διατηρηθούν και στο µέλλον οι ενισχύσεις,
θα πρέπει οι επιχειρήσεις µεταποίησης να επανεξετάσουν τις
εγκαταστάσεις τους ως προς την αποτελεσµατική χρήση της
ενέργειας και να καθιερώσουν τεχνικές µε τις οποίες εξοικονοµάται
ενέργεια, ώστε να περιοριστεί το σχετικό κόστος και να καταστούν
οι επιχειρήσεις αυτές ανταγωνιστικές. Οι επιπτώσεις για το περιβάλλον και τις θέσεις απασχόλησης που θα προκύψουν από τα µέτρα
αυτά είναι αδιαµφισβήτητες.
5.5.
Χάρη στον εξοπλισµό των εργοστασίων αφυδάτωσης µε
εγκαταστάσεις θέρµανσης και παραγωγής που είναι φιλικές προς
το περιβάλλον, διατηρούνται και δηµιουργούνται θέσεις εργασίας
όχι µόνο στην ίδια την επιχείρηση αλλά και σε παρεµφερείς τοµείς.
Σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται να υπενθυµίζονται στις επιχειρήσεις
οι κοινωνικές τους υποχρεώσεις, τις οποίες αναλαµβάνουν ιδιαίτερα όταν λειτουργούν µε ίδια ευθύνη.
5.6.
Η Κοινότητα θα πρέπει να ορίσει ότι η χορήγηση εθνικής
άδειας λειτουργίας σε εγκαταστάσεις αφυδάτωσης θα πρέπει να
εξαρτάται, όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων, και από το
σεβασµό των κριτηρίων για την ασφάλεια των θέσεων εργασίας και
της προστασίας του περιβάλλοντος.
5.7.
Η ΕΟΚΕ προτείνει την καθιέρωση ενός συστήµατος
ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις αφυδάτωσης χορτονοµών, µε το
οποίο να ανταµείβεται η χαµηλή χρήση ενέργειας. Αυτό σηµαίνει
ότι η επιλεξιµότητα για τη χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις
µεταποίησης θα ισχύει µόνο εφόσον η κατανάλωση ενέργειας για
την παραγωγή θα έχει περιοριστεί στο από τεχνική άποψη
χαµηλότατο επίπεδο. Για το λόγο αυτό η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή
να ορίσει για τις επιχειρήσεις αυτές µια µεταβατική περίοδο κατά
την οποία θα πρέπει να προσαρµόσουν την τεχνολογία των
εγκαταστάσεών τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες καινοτοµίας για τον περιορισµό της
χρήσης ορυκτών καυσίµων. Παρόµοια µεταβατική περίοδος θα
µπορούσε να ανταποκρίνεται στην αρχικά προγραµµατισµένη φάση
της σταδιακής µείωσης έως το 2008. Εντούτοις, οι επιχειρήσεις
µπορούν να αντιµετωπίσουν µία τέτοια προσαρµογή, µόνον εάν
υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης, µακροπρόθεσµα, ενός συστήµατος ενισχύσεων προσανατολισµένου προς την προστασία του
περιβάλλοντος. Ένα σύστηµα επιδότησης που περιορίζεται σε
τέσσερα µόνο έτη δεν παροτρύνει τους παραγωγούς στην προσαρµογή, αλλά στη διακοπή της παραγωγής.
5.8.
Οι πεπαλαιωµένες εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε
υψηλό ποσοστό χρήσης ενέργειας θα πρέπει, µετά τη λήξη της
µεταβατικής περιόδου, να µην λαµβάνουν πλέον ενισχύσεις.
Επίσης, θα µπορούν να καταργηθούν οι ενισχύσεις µετά τη λήξη
της µεταβατικής περιόδου για τεχνολογικές εγκαταστάσεις που
βλάπτουν το περιβάλλον.
5.9.
Το σύστηµα ενισχύσεων θα πρέπει να ευνοεί κυρίως εκείνες
τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν χρησιµοποιούν πλέον ορυκτά
καύσιµα αλλά ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι ενισχύσεις όµως
θα πρέπει να χορηγούνται και σε περίπτωση µικτής χρήσης
ενέργειας (π.χ. 2/3 φυσικού αερίου και 1/3 αιολική ενέργεια) και
να ανταµείβουν το ποσοστό της ανανεώσιµης ενέργειας µε το
υψηλότερο συντελεστή της επιδότησης στην µεταποίηση.
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5.10.
Προκειµένου να υποστηριχθούν παρόµοιες βιώσιµες
διαδικασίες της παραγωγής αποξηραµένων χορτονοµών, θα πρέπει
να αντικατασταθεί η προτεινόµενη σταδιακή µείωση του συντελεστή ενίσχυσης έως την οριστική του κατάργηση από ένα σύστηµα
ενισχύσεων που επιβραβεύει τη µειωµένη χρήση ενέργειας.
5.11.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση δεν διασφαλίζεται ότι ο
τοµέας της αποξήρανσης χορτονοµών θα εξακολουθεί να αποτελεί
διαρθρωτικό στοιχείο του αγροτικού χώρου, καθώς οι πιθανές
οικονοµίες που θα προκύψουν από την κατάργηση των ενισχύσεων,
τόσο στις αφυδατωµένες ζωοτροφές όσο και στις αποξηραµένες
στον ήλιο, δεν επαρκούν για την αντιστάθµιση των απωλειών
εσόδων της βιοµηχανίας και την παράλληλη διατήρηση µίας
επικερδούς τιµής για τους αγρότες. Η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ
αποτελεί ευκαιρία για τη βελτίωση του κοινοτικού εφοδιασµού
µε ζωικές πρωτεΐνες, της περιβαλλοντικής ισορροπίας και της
εξισορρόπησης των παραγόντων του τοµέα, µε την παράλληλη
εγκαθίδρυση ενός βιώσιµου νοµοθετικού πλαισίου. Αυτό απαιτεί
την προσπάθεια όλων των ενδιαφεροµένων, οι οποίες θα πρέπει να
ανταµειφθούν και να παρακινηθούν από τα µέσα της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής. Η παρούσα πρόταση δεν επαρκεί, καθώς
καταργεί το βασικό µέσο που διαθέτει η υφιστάµενη ΚΓΠ, αντί να
την προσαρµόζει στους ορισθέντες στόχους. Ωστόσο, λαµβανοµένων υπόψη των πολυάριθµων προβληµάτων, των αρµοδιοτήτων και
των κοινοτικών στόχων όσον αφορά την παραγωγή αποξηραµένης
χορτονοµής, πρέπει να αναδειχθούν εφικτές προοπτικές µέσω
δοκιµασµένων µεθόδων που ανοίγουν το µέλλον της ευρωπαϊκής
γεωργίας.
5.12.
∆εν πρέπει να παραβλέπεται ότι η άµεση βοσκή σε
λιβάδια και η κατανάλωση καλλιεργηµένων χορτονοµών από τα
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ζώα, συνιστά το βέλτιστο σύστηµα από την άποψη της ενεργειακής
ισορροπίας, της ευζωίας των ζώων και της ασφάλειας και του
ελέγχου των τροφίµων. Η ΕΟΚΕ προτείνει συνεπώς τη µελέτη
µέτρων για την ανάπτυξη και την προστασία του συστήµατος
αυτού. Η καλλιέργεια χορτονοµής, ιδιαίτερα σε συνάρτηση µε
τους βοσκότοπους, πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο µιας ορθής
και βιώσιµης παραγωγής γάλακτος και βοείου κρέατος. Το γεγονός
ότι η πολιτική ενισχύσεων που εφαρµόζεται έως σήµερα έθεσε σε
µειονεκτική θέση τον τοµέα αυτό, συνέβαλε παράλληλα µε την
κοινή οργάνωση της αγοράς αποξηραµένων χορτονοµών στη
σταδιακή µείωση της καλλιέργειας φυσικών χορτονοµών. Η Κοινή
Γεωργική Πολιτική πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση του εδάφους µε
τρόπο οικονοµικά και οικολογικά αποδοτικό και να τερµατίσει τις
διακρίσεις σε βάρος των ψυχανθών χορτονοµής, ενθαρρύνοντας
την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων τους. Εξάλλου, η αποξήρανση
των χορτονοµών αποτελεί ένα σύστηµα που χρησιµοποιείται
παραδοσιακά για τη διατήρηση των πλεονασµάτων για αργότερα,
ένα σύστηµα που είναι προσαρµοσµένο κυρίως στις γεωργοκλιµατολογικές συνθήκες ορισµένων περιοχών της Ευρώπης. Η
αφυδάτωση επιτρέπει, επί του παρόντος, τη µέγιστη χρησιµοποίηση
των αγρονοµικών και διατροφικών πλεονεκτηµάτων της µηδικής,
καθώς προσφέρει στα ζώα πρωτεΐνες και ίνες. Η παραγωγή
αποξηραµένης χορτονοµής θα παραµείνει απαραίτητη, ανεξαρτήτως του τρόπου εκτροφής, στο βαθµό που οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις δεν µπορούν να είναι αυτάρκεις ως προς τη χορτονοµή.
Επιπλέον, οι κυριότερες χώρες παραγωγής αποξηραµένων χορτονοµών βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη, και δεν µπορούν να
αναπτύξουν την παραγωγή γάλακτος επί των χορτονοµικών γαιών,
λόγω των εξαιρετικά περιοριστικών κλιµατικών συνθηκών. Οι
διαφορές των κλιµατικών συνθηκών επιβάλλουν, άλλωστε την
εξισορρόπηση της παραγωγής αποξηραµένων ζωοτροφών µεταξύ
της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης.

Βρυξέλλες. 14 Μαΐου 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 Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων » (2003/0011 CNS), και

—

την « Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου περί θεσπίσεως εισφοράς στον τοµέα του γάλακτος
και των γαλακτοκοµικών προϊόντων» (2003/0012 CNS)
(COM(2003) 23 τελικό — 2003/0011 + 0012 (CNS))
(2003/C 208/12)

Στις 10 Φεβρουαρίου 2003, και σύµφωνα µε το άρθρο 37, παράγραφος 1, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά για τις παραπάνω προτάσεις.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία
των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 25 Απριλίου 2003 (εισηγητής: ο κ. Voss).
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 77 ψήφους υπέρ, 13 ψήφους κατά και 17 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Με τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 θεσπίστηκε µία
κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων. Τα κυριότερα µέσα της αγοράς είναι οι κοινές
τιµές, η δηµόσια παρέµβαση και η ιδιωτική αποθεµατοποίηση, οι
εθνικές επιδοτήσεις στην κατανάλωση και οι επιστροφές στην
εξαγωγή, καθώς και το καθεστώς των ποσοστώσεων γάλακτος, το
οποίο θεσπίστηκε το 1984, µία περίοδο κατά την οποία η κοινοτική
παραγωγή γάλακτος ήταν υπερβολικά πλεονασµατική, µε σκοπό τη
στήριξη των τιµών στην παραγωγή και τον παράλληλο περιορισµό
της παραγωγής και των δαπανών.
1.2.
Παρά τη µείωση του αριθµού των εκµεταλλεύσεων παραγωγής γάλακτος, µετά από την εισαγωγή του καθεστώτος των
ποσοστώσεων η εκτροφή ζώων παραγωγής γάλακτος µπόρεσε να
διατηρηθεί στις µειονεκτούσες περιοχές. Σύµφωνα µε την Εurostat,
το ποσοστό των εκµεταλλεύσεων παραγωγής γάλακτος που
βρίσκονται σε µειονεκτούσες περιοχές ανέρχεται σε 50 % και το
ποσοστό των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής σε 38 %.
1.3.
Στο πλαίσιοτης µεταρρύθµισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, η οποία υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Βερολίνου, το Μάρτιο του 1999, αποφασίσθηκε, για τον τοµέα
γάλακτος, η παράταση ισχύος του καθεστώτος των ποσοστώσεων
γάλακτος µέχρι το 2008, η µείωση των τιµών παρέµβασης κατά
15 %, η εισαγωγή των άµεσων πληρωµών αρχής γενοµένης από την
εκστρατεία 2005/2006, καθώς και η αύξηση των ποσοστώσεων
κατά περίπου 2,4 % από το 2005. Εξ αυτού, ήδη ποσοστό 0,9 % των
ευρωπαϊκών ποσοστώσεων κατανεµήθηκε επιπρόσθετα σε ορισµένα
κράτη µέλη κατά το 2000. Εξάλλου, ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στο πλαίσιο της ενδιάµεσης επισκόπησης, η κατάρτιση
έκθεσης για τον αντίκτυπο της µεταρρυθµιστικής διαδικασίας και η
υποβολή προτάσεων σχετικά µε την εξέλιξη του τοµέα γάλακτος
µετά από το 2008.
1.4.
Στις 10 Ιουλίου 2002, στην έκθεσή της για τις ποσοστώσεις
γάλακτος (SEC (2002) 789 τελικό), η Επιτροπή πρότεινε τέσσερις
δυνατότητες επιλογής ως βάση για την ενδιάµεση επισκόπηση:

Επιλογή 1: ∆ιατήρηση των µέτρων του Προγράµµατος ∆ράσης
2000 µέχρι το 2015 (καµία περαιτέρω µεταρρύθµιση)·
Επιλογή 2: Επανάληψη της προσέγγισης του Προγράµµατος
∆ράσης 2000 (περαιτέρω µείωση των τιµών παρέµβασης και
περαιτέρω αύξηση των ποσοστώσεων κατά 3 %)·
Επιλογή 3: Εισαγωγή ενός διττού καθεστώτος ποσοστώσεων
(σηµαντική µείωση της ποσόστωσης Α για την εσωτερική αγορά
της ΕΕ, καθώς και απεριόριστη ποσόστωση Γ για την παραγωγή
υπό τους όρους της παγκόσµιας αγοράς)·
Επιλογή 4: Κατάργηση των ποσοστώσεων το 2008 και περαιτέρω
µείωση κατά 25 % των τιµών παρέµβασης.

1.5.
Από τα 1,7 εκατοµµύρια εκµεταλλεύσεις εκτροφής βοοειδών περισσότερες από τις µισές εκτρέφουν ζώα παραγωγής
γάλακτος (1997). Η παραγωγή γάλακτος, συµπεριλαµβανοµένης
και της µεταποίησης, απασχολεί περί τα 2 εκατοµµύρια ανθρώπους.
Στα περισσότερα κράτη µέλη και στην ΕΕ γενικότερα, η παραγωγή
γάλακτος είναι η σηµαντικότερη γεωργική δραστηριότητα. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, µόνος ο τοµέας γάλακτος αντιπροσωπεύει
περί το 14 % της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής. Εξ
αυτού, αποκοµίζονται περί τα 38 δισεκατοµµύρια ευρώ από την
παραγωγή και περί τα 80 δισεκατοµµύρια ευρώ από τη µεταποίηση.
Στους βοσκότοπους, ποσοστό µέχρι 80 % της προστιθέµενης
αξίας της γεωργίας προέρχεται από την παραγωγή γάλακτος.

1.6.
Παραδοσιακά, η πολυµορφία των τεχνητών τοπίων της
Ευρώπης προέρχεται, σε µεγάλο βαθµό, από την εκτροφή ζώων και
από τη χρήση των βοσκοτόπων. Οι διαφορετικοί τύποι εδαφών και
κλιµατικών συνθηκών σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και οι
διάφορες γεωργικές πρακτικές και µορφές χρήσης βρίσκονται στη
βάση της µεγάλης ποικιλίας ειδών που παρουσιάζει το τεχνητό
τοπίο. Παρά την όλο και συχνότερη χρήση συµπυκνωµένης
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ζωοτροφής, οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής είναι οι µεγαλύτεροι
χρήστες των βοσκοτόπων της κεντρικής Ευρώπης. Η εξαιρετική
περιβαλλοντική σηµασία της εκτροφής γαλακτοπαραγωγικών ζώων
φαίνεται από τον µεγάλο αριθµό εκµεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής που λειτουργούν µε οικολογικό τρόπο σε ορισµένα κράτη.

2.7.
Το 2007 και 2008 θα χορηγηθεί µερική αντιστάθµιση για
τις µειώσεις των τιµών, υπό τη µορφή άµεσων πληρωµών στους
παραγωγούς γάλακτος. Αυτή η αντιστάθµιση θα αυξηθεί, κατά τη
διάρκεια της περιόδου 2004-2008, από 0,575 λεπτά/κιλό σε
2,874 λεπτά/κιλό.

1.7.
Ένα άλλο ιδιαίτερο ευρωπαϊκό χαρακτηριστικό είναι η
µεγάλη ποικιλία των περιφερειακών γαλακτοκοµικών προϊόντων,
τα οποία χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ποιότητα και προέρχονται από την εκτροφή ζώων γαλακτοπαραγωγής. Η ευρωπαϊκή
παραγωγή και µεταποίηση γάλακτος παρουσιάζει υψηλές τεχνικές
προδιαγραφές.

2.8.
Τα συµπληρωµατικά εθνικά ανώτατα όρια για το γάλα θα
µπορούσαν να κατανεµηθούν στις ατοµικές ποσότητες αναφοράς
ή να πληρωθούν µε άλλο τρόπο. Συνολικά, το 2008, οι αντισταθµιστικές πληρωµές θα ανέρχονται, συνεπώς, σε 4,17 λεπτά/κιλό
γάλακτος περίπου, γεγονός που ισοδυναµεί µε αντιστάθµιση σε
ποσοστό περίπου 50 %.

1.8.
Από οικονοµικής απόψεως, η εκτροφή ζώων γαλακτοπαραγωγής και η παραγωγή βοείου κρέατος συνδέονται στενά. Εάν
µειωθεί το ενδιαφέρον για την εκπάχυνση βοοειδών (για παράδειγµα, εξαιτίας των µειωµένων τιµών ή των αποσυνδεµένων
πριµοδοτήσεων), τότε οι τιµές των µόσχων θα βρεθούν υπό πίεση,
µε αποτέλεσµα τη µείωση των εισοδηµάτων των παραγωγών
γάλακτος.

2.9.
Από την αρχή της µεταρρύθµισης (2004), οι άµεσες
πληρωµές θα αποσυνδεθούν και θα καταβάλλονται υπό τη µορφή
πριµοδότησης στην έκταση εκµετάλλευσης, η οποία θα βασίζεται
στο ιστορικό ποσό των ατοµικών πριµοδοτήσεων.

2.

2.10.
Σε αντίθεση µε άλλους τοµείς της αγοράς, η προθεσµία
για τον υπολογισµό του ποσού της πριµοδότησης για το γάλα δεν
έχει παρέλθει, αλλά τοποθετείται στο µέλλον (31 Μαρτίου 2004).

Περιεχόµενο των µεταρρυθµιστικών προτάσεων

2.1.
Η Επιτροπή προτείνει τη διατήρηση του ισχύοντος
καθεστώτος των ποσοστώσεων γάλακτος πέραν του 2008 και
µέχρι τη γεωργική περίοδο 2014/2015.
2.2.
Η µέθοδος, που υιοθετήθηκε το 1984 και συνίσταται στην
επιβολή προς πληρωµή εισφοράς (115% της ενδεικτικής τιµής) επί
των ποσοτήτων γάλακτος που συγκεντρώθηκαν ή πωλήθηκαν
κατευθείαν, πέραν ενός εγγυηµένου ορίου (ποσόστωσης), πρέπει
να διατηρηθεί. Εν προκειµένω, ορίζεται για κάθε κράτος µέλος
ειδική συνολική εγγυηµένη ποσότητα µε περιεκτικότητα αναφοράς
σε λίπος γάλακτος.
2.3.
Σε συνέχεια της απρόβλεπτης διαθεσιµότητας δηµοσιονοµικών πόρων για τη µεταρρύθµιση του τοµέα γαλακτοκοµικών
προϊόντων, οι µεταρρυθµίσεις που αποφασίσθηκαν στο πλαίσιο
του Προγράµµατος ∆ράσης 2000 πρέπει να επιταχυνθούν κατά
ένα χρόνο και να πραγµατοποιηθούν το 2004/2005.
2.4.
Επιπλέον, βάσει της επιλογής 3 της έκθεσης για τις
ποσοστώσεις γάλακτος, οι εθνικές ποσοστώσεις γάλακτος πρέπει
να αυξηθούν κατά 1 % ετησίως το 2007 και 2008.
2.5.
Η αρχικά προβλεφθείσα οµοιόµορφη µείωση κατά 15 %
(µείωση κατά 5 % ετησίως σε τρεις φάσεις) θα αντικατασταθεί από
ασύµµετρες µειώσεις της τιµής παρέµβασης για πενταετή περίοδο.
Συνολικά, αυτή η µείωση κατά 17,5 % της τιµής του αποβουτυρωµένου γάλακτος σε σκόνη και κατά 35 % της τιµής του
βουτύρου αντιστοιχεί σε συνολική µείωση κατά 28 % της
ενδεικτικής τιµής γάλακτος στην ΕΕ για µία πενταετία (από
30,98 λεπτά/κιλό σε 22,21 λεπτά/κιλό).
2.6.
Η Επιτροπή προτείνει ανώτατο όριο 30 000 τόνων για τις
αγορές βουτύρου στην παρέµβαση. Πέραν αυτού του ορίου, οι
αγορές θα µπορούσαν να πραγµατοποιούνται βάσει διαδικασίας
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών.

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1.
Στην ΕΕ, το µέσο κόστος παραγωγής για το γάλα
προσεγγίζει τα 30-35 λεπτά/κιλό, ενώ µπορεί να ανέλθει, εξαιτίας
παραγόντων που συνδέονται µε τη γεωγραφική θέση, το κλίµα, τις
αγροτικές δοµές και το κόστος των ποσοστώσεων, και άνω των
45 λεπτών/κιλό. Από το 1992,οι µονοµερείς επιδοτήσεις του
κόστους της ζωικής διατροφής σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που
διαθέτουν αρόσιµες καλλιέργειες, προκαλούν στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού. Οι πριµοδοτήσεις για την καλλιέργεια φυτών
ζωοτροφής, ενόψει της ενσίρωσης ολόκληρων φυτών (καλαµπόκι
για ενσίρωση) θέτουν σε µειονεκτική θέση µέχρι σήµερα, από
οικονοµικής απόψεως και όσον αφορά το κόστος των ζωοτροφών,
τις εκµεταλλεύσεις χορτονοµής έναντι των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
3.2.
Η ΕΟΚΕ, σε διάφορες γνωµοδοτήσεις της για την πολυλειτουργικότητα και το ευρωπαϊκό γεωργικό πρότυπο, επισήµανε τη
σηµασία της παραγωγής γάλακτος (1). Οι αξιώσεις της κοινωνίας
και, ιδιαίτερα, των καταναλωτών στην ΕΕ όσον αφορά την ποιότητα
των προϊόντων και τις συνθήκες παραγωγής γάλακτος, καθώς και
η διασφάλιση του τόπου παραγωγής, απαιτούν την ιδιαίτερη
υποστήριξη της παραγωγής γάλακτος µέσω εξωτερικής προστασίας.
3.3.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη
συνέχιση της ισχύος του καθεστώτος των ποσοστώσεων και µετά
το 2008, καθώς η εγκατάλειψη του συστήµατος των ποσοστώσεων
θα προκαλούσε αύξηση της παραγωγής µε αποτέλεσµα µία µη
δυνάµενη να υπολογισθεί µείωση της τιµής. Τα εισοδήµατα
των παραγωγών θα µειώνονταν σηµαντικά, παρά τις σχετικά
χαµηλότερες δαπάνες (για τη µίσθωση ποσοστώσεων), και θα
αυξανόταν ο αριθµός των εγκαταλείψεων εκµεταλλεύσεων, επειδή,
(1 ) ΕΕ C 368 της 20.12.1999, σ. 76-86.
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κυρίως στις περιοχές χορτονοµής, δεν υπάρχουν άλλες οικονοµικές
δυνατότητες πλην της παραγωγής γάλακτος. Αυτό θα είχε
καταστροφικές συνέπειες σε σχέση µε το στόχο για µία εκτατική
γεωργία και ειδικότερα σε σχέση µε τη διατήρηση περιοχών
χορτονοµής, οι οποίες παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.
3.4.
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι µόνο το 6 % της παγκόσµιας
παραγωγής γάλακτος αποτελεί προϊόν εµπορίου στις παγκόσµιες
αγορές. Η παγκόσµια ζήτηση γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων αυξάνεται ελάχιστα. Εντούτοις, µε ετήσιο όγκο συναλλαγών, επί του παρόντος, 30 εκατοµµυρίων τόνων περίπου,
η αποκαλούµενη παγκόσµια αγορά παρουσιάζει περιορισµένη
απορροφητικότητα. Οι διαφορές του κόστους παραγωγής και των
περιορισµών παραγωγής, καθιστά δυσχερέστερη την παραγωγή
γάλακτος στην ΕΕ έναντι εκείνης ορισµένων περιοχών (όπως της
Ωκεανίας και της Νοτίου Αµερικής), καθώς η παγκόσµια αγορά
εφοδιάζεται όλο και περισσότερο µε µαζικά προϊόντα από τις
περιοχές αυτές. Για την ΕΕ αποµένουν, αντίθετα, αναπτυσσόµενα
τµήµατα αγοράς µεταποιηµένων προϊόντων υψηλής ποιότητας.
3.5.
Η ΕΤΠ δεν συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής για
αυξανόµενη δυνατότητα απορρόφησης εκ µέρους των εθνικών και
διεθνών αγορών των ευρωπαϊκών γαλακτοκοµικών προϊόντων. Σε
αντίθεση µε την αξιολόγηση της Επιτροπής, η αγορά περιορίζεται
σε µεγάλο βαθµό από:
—

τη µεγάλη προσφορά γαλακτοκοµικών προϊόντων σε
παγκόσµιο επίπεδο,

—

την εξασθένιση της ζήτησης, που οφείλεται στην επιβράδυνση
της αύξησης της αγοραστικής δύναµης,

—

τη σταθεροποίηση της αύξησης της ζήτησης τυριών, µετά
από τον έλεγχο της κρίσης της ΣΕΒ,

—

την αρνητική εξέλιξη της ζήτησης εξαιτίας των διαταράξεων
της παγκόσµιας οικονοµίας µετά από την 11η Σεπτεµβρίου
2001,

—

την µειονεκτική θέση στην οποία περιήλθαν οι ευρωπαϊκές
εξαγωγές λόγω της ισχύος του ευρώ έναντι άλλων νοµισµάτων,

—

τις επιδοτούµενες εξαγωγές από περιοχές που διαθέτουν
πλεόνασµα,

—

τους περιορισµούς που επιβάλλουν στις εισαγωγές σηµαντικοί εµπορικοί εταίροι, όπως η Ρωσία και οι ΗΠΑ,

—

τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού από εθνικές οργανώσεις
εµπορίας γάλακτος (Ν. Ζηλανδία), καθώς και από φορολογικά µέτρα (ΗΠΑ).

4.

Ιδιαίτερες παρατηρήσεις

4.1.
Η µείωση της ενδεικτικής τιµής κατά 28% δικαιολογεί,
κατά την άποψη της Επιτροπής, την αύξηση της συνολικής
ποσότητας αναφοράς γάλακτος µετά από κάθε µείωση της τιµής,
προκειµένου να διατηρηθεί η ισορροπία της παραγωγής µε την
προβλεπόµενη τάση της κατανάλωσης και να αποφευχθούν οι
διαταραχές της αγοράς των γαλακτοκοµικών προϊόντων.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι:
—

Παλαιότερα, οι τιµές που καταβάλλονταν για το γάλα
καθορίζονταν ανάλογα µε την τιµή παρέµβασης του
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γάλακτος. Ήταν, κατά µέσο όρο, 10% υψηλότερες από
το επίπεδο αυτής της τιµής παρέµβασης. Η ζήτηση των
καταναλωτών για γαλακτοκοµικά προϊόντα παραµένει σταθερή. ∆εν θα ήταν ρεαλιστικό να θεωρείται ότι, σε περίπτωση
σαφούς ποσοτικής αύξησης των δικαιωµάτων παράδοσης,
κατά 4,4 % συνολικά, η µείωση των τιµών θα αντιπροσώπευε
µόνο το ήµισυ της τιµής παρέµβασης.
—

Το γεγονός ότι η αύξηση των ποσοτήτων αναφοράς και η
µείωση των τιµών παρέµβασης τίθενται παράλληλα στις
ετήσιες διαπραγµατεύσεις για τις τιµές µεταξύ των γαλακτοκοµείων και του εµπορίου τροφίµων ενισχύει την στρατηγική
ντάµπινγκ των τιµών που εφαρµόζουν οι «discounters»
(ειδικευµένοι στην αγορά µε έκπτωση). Ούτως, η τιµή
παρέµβασης καθίσταται κατευθυντήρια γραµµή για µειώσεις
των τιµών και δεν επιτελεί πλέον τη λειτουργία της ως
δικτύου ασφαλείας.

—

Η ορισθείσα αντισταθµιστική πληρωµή από το 2004/2005
µπορεί να καλύψει µόνο το ήµισυ της µείωσης της τιµής.
Αυτό απορρίπτεται, υπό το φως κυρίως των πολυάριθµων
θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις γαλακτοκοµικών προϊόντων (ΜΜΕ) και της σηµασίας αυτού του τοµέα από την
άποψη της πολυλειτουργικότητας. Τα ποσά των αντισταθµιστικών πληρωµών για το γάλα πρέπει διατηρηθούν απόλυτα
στο επίπεδο των υφιστάµενων πληρωµών για τα σιτηρά ή το
βόειο κρέας (περίπου 90 %).

4.2.
Η αποθεµατοποίηση πλεονασµατικών γαλακτοκοµικών
προϊόντων στην παρέµβαση και οι επιδοτούµενες εξαγωγές
γαλακτοκοµικών προϊόντων σε χώρες εκτός της ΕΕ είναι δαπανηρές
και αµφισβητήθηκαν από την κοινωνία. Παράλληλα, η εσωτερική
αγορά της ΕΕ χαρακτηρίζεται από στασιµότητα όσον αφορά τη
ζήτηση βουτύρου και ελαφρά αύξηση όσον αφορά τη ζήτηση
τυριών και νωπών προϊόντων. Ως εκ τούτου, κατά την άποψη της
ΕΟΚΕ, είναι εντελώς αδικαιολόγητη η προτεινόµενη από την
Επιτροπή αύξηση των ποσοστώσεων του γάλακτος κατά 1 % τα
έτη 2007 και 2008. Παράλληλα, κρίνεται αδικαιολόγητη, από
την άποψη της πολιτικής της αγοράς, και η προτίµηση για την
επιτάχυνση της αύξησης των ποσοστώσεων, όπως αποφασίσθηκε
στο Πρόγραµµα ∆ράσης 2000. Μάλλον, πρέπει να αναβληθεί η
ήδη αποφασισθείσα αύξηση των ποσοστώσεων, βάσει των αποφάσεων του Βερολίνου, για τη στιγµή που η αγορά θα είναι σε θέση
να απορροφά σηµαντικές ποσότητες χωρίς επιδοτήσεις.
4.3.
Με τη µείωση της παρέµβασης για το βούτυρο στους
30 000 τόνους και τον ταυτόχρονο χρονικό περιορισµό της αλλά
και λόγω της δυνατότητας περαιτέρω ιδιωτικών αποθεµατοποιήσεων, η παρέµβαση δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις ενός συστήµατος στήριξης των τιµών. Αυτό θα είχε ως συνέπεια τη µείωση των
τιµών παραγωγής, αρκετά κάτω από το επίπεδο των τιµών
παρέµβασης. Αφετέρου, η απεριόριστη παρέµβαση αποτελεί την
αιτία, σε περίπτωση δυσµενών καταστάσεων στην αγορά όπως
η σηµερινή, για τη δηµιουργία σηµαντικών αποθεµάτων της
παρέµβασης, τα οποία βαρύνουν την αγορά επί χρόνια. Γι' αυτό, η
ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ευέλικτο καθεστώς
ποσοστώσεων, ως µόνιµο µέρος της πολιτικής της για το γάλα. Σε
περίπτωση αυξανόµενων αποθεµάτων στην παρέµβαση, πρέπει
αυτοµάτως µία προσαρµογή να µπορεί να προκαλεί την αύξηση
των ποσοστώσεων στα δηµιουργηθέντα αποθέµατα της παρέµβασης. Έναν συµπληρωµατικό δείκτη για την προσαρµογή των
ποσοτήτων γάλακτος θα πρέπει να αποτελούν τα ανώτατα όρια
τιµών για σηµαντικά υποπροϊόντα του γάλακτος. Κατ' αυτόν
τον τρόπο, είναι δυνατόν να συνδυασθούν τα συµφέροντα των
παραγωγών γάλακτος, των καταναλωτών, των φορολογούµενων
και της γαλακτοβιοµηχανίας.
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4.4.
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η εφαρµογή των σχεδίων της
Επιτροπής (αύξηση των ποσοστώσεων και µείωση των τιµών)
θα προκαλέσει την αύξηση των δηµοσιονοµικών δαπανών που
συνδέονται µε τις αντισταθµιστικές πληρωµές για το γάλα σε
4,895 δισεκατοµµύρια EUR µέχρι το 2013. Όσον αφορά τα
µέτρα της αγοράς, δηλαδή τις επιστροφές στην εξαγωγή, τη
δηµόσια και ιδιωτική αποθεµατοποίηση και τις εσωτερικές
ενισχύσεις, η Επιτροπή υπολογίζει ότι θα ανέλθουν το 2013 σε
1,328 δισεκατοµµύρια EUR έναντι 2,36 δισεκατοµµυρίων που
είναι σήµερα. Η µεταρρυθµισµένη αγορά γάλακτος θα κοστίσει
περί τα 4 δισεκατοµµύρια EUR επιπλέον στην ΕΕ το 2013.
Επιπλέον, οι ευρωπαίοι παραγωγοί γάλακτος θα είχαν ετήσιες
απώλειες ύψους 4 µε 5 δισεκατοµµυρίων EUR στα εισοδήµατα
που προέρχονται από το γάλα.
4.5.
Η ΕΟΚΕ, ανησυχώντας, παραπέµπει στις προτεινόµενες,
στο έγγραφο Ηarbinson ( 1), περιόδους αναφοράς (1999-2001)
για την επιδιωκόµενη από τον ΠΟΕ εξάλειψη του «γαλάζιου
κουτιού». Επειδή, κατά την περίοδο αυτή, δεν υπήρχαν αντισταθµιστικές πληρωµές για το γάλα, αλλά αυτές θα καταβληθούν µόνο
µελλοντικά, πρέπει να θεωρείται ότι απειλούνται ιδιαίτερα από την
εξάλειψη.
4.6.
Η ΕΟΚΕ αποδοκιµάζει τις σχεδιαζόµενες δραστικές
µειώσεις των τιµών και την κατά 50 % αντιστάθµισή τους από
πριµοδοτήσεις. Επισηµαίνει ότι, σε άλλες περιπτώσεις αντισταθµιστικών πληρωµών, οι µειώσεις των τιµών καλύφθηκαν κατά
περίπου 90 %. Εξαιτίας κυρίως της ιδιαίτερης πολυλειτουργικής
σηµασίας της παραγωγής γάλακτος, κρίνεται σκόπιµη η ισότιµη
µεταχείριση. Σε περίπτωση ακραίων µειονεκτηµάτων γεωγραφικού
χαρακτήρα (π.χ. σε ορεινές περιοχές,) θα πρέπει να χορηγηθούν
αντισταθµίσεις µε πόρους του δεύτερου πυλώνα.
4.7.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ακόµη ότι, βάσει των αποφάσεων του
Βερολίνου, οι ποσοστώσεις γάλακτος της ΕΕ αυξήθηκαν σε
ορισµένες χώρες κατά 0,9 %. Αυτές οι ποσοστώσεις ασκούν επί
του παρόντος πίεση στις τιµές παραγωγής, χωρίς οι παραγωγοί να
έχουν εισπράξει αντιστάθµιση.
4.8.
Η ΕΟΚΕ ανησυχεί ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για τη
µεταρρύθµιση της αγοράς γάλακτος θα προκαλέσουν διαρθρωτικά
ρήγµατα στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. ∆εν είναι γνωστός ο
τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσαν να αποκατασταθούν οι ζηµίες
που θα προκληθούν στην ύπαιθρο από αυτή τη µεταρρύθµιση του
τοµέα γάλακτος, καθώς αυτές θα καλυφθούν µόνο εν µέρει από το
δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ. Η χρηµατοδοτική επιδότηση του
δεύτερου πυλώνα καθίσταται µάλλον δυσχερέστερη. Ούτως, χάρη
στη διαµόρφωση και την προοδευτική µείωση, θα απελευθερωθούν
συµπληρωµατικά µόνο 1,481 δισεκατοµµύρια EUR το 2013 σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Εντούτοις,
µόνο στην Πολωνία χορηγήθηκε για την ανάπτυξη της υπαίθρου
συµπληρωµατικό ποσό 0,9 δισεκατοµµυρίων EUR.
4.9.
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, οι προτάσεις της Επιτροπής
συνεπάγονται ότι και στο µέλλον η παραγωγή γάλακτος στους
βοσκότοπους ή τις ελάχιστα παραγωγικές µειονεκτούσες περιοχές
( 1) WTO-Committee on Agriculture Special Session — Negotiations
on Agriculture — FIRST DRAFT OF MODALITIES FOR THE
FURTHER COMMITMENTS — TN/AG/W/1 — 17 February 2003.
Such draft has been revised on 18th March 2003 (TN/AG/W/1/
Rev. — 18 March 2003 (03-1585)).
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θα βρίσκεται σε µειονεκτική θέση από άποψη ανταγωνισµού. Στην
πρόταση κανονισµού, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι πρέπει να
ενθαρρυνθεί η διατήρηση των µόνιµων βοσκότοπων, εξαιτίας του
θετικού αντίκτυπού τους για το περιβάλλον, προκειµένου να
αποφευχθεί µία µαζική µεταστροφή προς τις αρόσιµες καλλιέργειες. Με την απαγόρευση οποιασδήποτε αλλαγής χρήσης των
βοσκότοπων µετά από τις 31 ∆εκεµβρίου 2002, η Επιτροπή
προτίθεται να επιβάλει, στο πλαίσιο των µέτρων πολλαπλής
συµµόρφωσης, τον τρόπο χρήσης των εδαφών. Χωρίς προστιθέµενη
αξία, ακόµη και µία απαγόρευση της αλλαγής χρήσης δεν είναι
δυνατόν να εγγυηθεί ότι τα εδάφη αυτά θα συνεχίσουν να
χρησιµοποιούνται ως βοσκότοποι. Μία λύση αποτελεί η παραχωρούµενη από την Επιτροπή δυνατότητα στα κράτη µέλη να
προβούν σε περιφερειακή κλιµάκωση των πριµοδοτήσεων. Εξάλλου, η περιφερειακή κλιµάκωση των πριµοδοτήσεων θα µπορούσε
να έχει ως αποτέλεσµα οι παραγωγοί γάλακτος στις περιφέρειες
µε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό αρόσιµων εκτάσεων να έχουν
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τους παραγωγούς
γάλακτος σε περιοχές µε χαµηλό µέσο ποσοστό αρόσιµων εκτάσεων, όπως συµβαίνει συχνά στις περιφέρειες των Άλπεων.
Καλείται συνεπώς η Επιτροπή να προσαρµόσει περαιτέρω την
πρότασή της προς την διαφοροποιηµένη κατάσταση στα κράτη
µέλη, ώστε να καταστεί δυνατή η δικαιότερη κατανοµή των πόρων.
4.10.
Εάν η ΕΕ, εξαιτίας λόγων που σχετίζονται µε την πολιτική
για το παγκόσµιο εµπόριο, αναγκασθεί µελλοντικά να ακολουθήσει
το δρόµο των µειώσεων τιµών και των αποσυνδεµένων αντισταθµιστικών πληρωµών, τότε και οι αντισταθµιστικές πριµοδοτήσεις
για το γάλα θα πρέπει να αποσυνδεθούν κατά παρόµοιο τρόπο.
4.11.
Η ΕΟΚΕ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στο µέσο της
ρύθµισης των ποσοστώσεων γάλακτος για τη διατήρηση της
περιφερειακής προστιθέµενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από
την Επιτροπή να αναπτύξει λεπτοµερέστερα το παράρτηµα 4 των
οριζόντιων µέτρων.
4.12.
Ο στόχος για τη δηµιουργία εθνικού αποθέµατος και οι
σχετικές προδιαγραφές είναι ορθές . Εντούτοις, διαπιστώνεται ότι
απουσιάζει οποιαδήποτε ελάχιστη απαίτηση όσον αφορά το
επίπεδο. Παροµοίως, πρέπει να καθορισθούν τα «αντικειµενικά
κριτήρια» χορήγησης του εθνικού αποθέµατος, προκειµένου να
διασαφηνισθούν οι στόχοι της διαρθρωτικής πολιτικής (για παράδειγµα, ενίσχυση στους νέους γεωργούς).
4.13.
Η ηµεροµηνία της 31ης Μαρτίου 2004, η οποία
επιλέχθηκε για τον καθορισµό των χορηγούµενων πριµοδοτήσεων
για το γάλα, απέχει περισσότερο από ένα χρόνο. Η ΕΟΚΕ
επισηµαίνει ότι η ρύθµιση αυτή οδηγεί σε κερδοσκοπικούς
χειρισµούς στην αγορά ποσοστώσεων. Οι µικροί παραγωγοί
γάλακτος, για τους οποίους η επικείµενη µείωση των τιµών
εξαλείφει κάθε µελλοντική προοπτική, θα επιχειρήσουν να
πωλήσουν τα δικαιώµατα παράδοσης τους στην υψηλότερη δυνατή
τιµή. Οι αναδιαρθρώσεις θα εντατικοποιηθούν. Κατ' αυτόν τον
τρόπο, θα απολεσθούν πολύτιµες θέσεις εργασίας στις µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις.
4.13.1.
Η απαγόρευση των ενισχύσεων για την απόκτηση
ποσοτήτων αναφοράς είναι ορθή από την άποψη της διαρθρωτικής
και δηµοσιονοµικής πολιτικής.
4.14.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί, επίσης, ορθή τη αναθεώρηση των τιµών
ενίσχυσης για το λίπος και τις πρωτεΐνες εντός το συστήµατος των
τιµών.
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4.15.
Οι οριζόντιες προτάσεις προβλέπουν τη δυνατότητα
διαφύλαξης των συµφερόντων ενοικιαστών και ιδιοκτητών γης
(διακοπή µέχρι πέντε έτη του δικαιώµατος πριµοδότησης σε
περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών γης).

5.

Συµπεράσµατα

5.1.
Η ΕΕ οφείλει να προσφέρει στους παραγωγούς γάλακτος
προγραµµατική ασφάλεια όσον αφορά τις πολιτικές αποφάσεις και
πέραν του έτους 2008. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει, κατ'
αρχήν, την παράταση ισχύος του καθεστώτος των ποσοστώσεων
γάλακτος µέχρι το έτος 2015. Η ΕΟΚΕ θεωρεί, ωστόσο, ότι οι
περαιτέρω προτάσεις της Επιτροπής αντιβαίνουν στους στόχους
ενός καθεστώτος ποσοστώσεων (ποσοτική ρύθµιση, εγγυηµένο
εισόδηµα στις µειονεκτούσες περιοχές, διασφάλιση των θέσεων
εργασίας στον τοµέα γάλακτος, µείωση των δηµοσιονοµικών
βαρών).
5.1.1.
Η ΕΟΚΕ ζητεί από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να
αναπτύξουν ένα νέο µέσο για την ευέλικτη προσαρµογή των
ποσοστώσεων και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να αντιδρούν στις
συνθήκες της αγοράς.
5.1.2.
Η ΕΟΚΕ απορρίπτει τον καθορισµό της αύξησης της
παραγωγής γάλακτος για τα έτη 2007 και 2008 από τώρα και
βάσει των σηµερινών συνθηκών της αγοράς.
5.1.3.
Επιπλέον, η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή και το
Συµβούλιο να αναθεωρήσουν την απόφαση για την αύξηση των
ποσοστώσεων κατά 1,5 %, βάσει των αποφάσεων του Βερολίνου
και ενόψει των αυξανόµενων αποθεµάτων παρέµβασης. Η αύξηση
των ποσοστώσεων µπορεί να επέλθει όταν το επιτρέψει η
κατάσταση της αγοράς.
5.2.
Η ΕΟΚΕ απορρίπτει τις προτάσεις της Επιτροπής για τη
µείωση των τιµών παρέµβασης καθώς και τη µείωση των ποσοτήτων
παρέµβασης για το βούτυρο στις 30 000 τόνους. Παράλληλα,
ζητεί από την Επιτροπή, σε περίπτωση αναπόφευκτης µείωση των
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τιµών, να προβεί σε αντισταθµιστικές πληρωµές ανάλογες µε
εκείνες για άλλες οργανώσεις της αγοράς (περίπου 90 %).
5.3.
Τα υφιστάµενα µέσα της αγοράς, όπως οι ενισχύσεις,
οι επιστροφές και η παρέµβαση, έχουν θεσπισθεί κατά τρόπο
στοχευµένο και ενισχυτικό της αγοράς. Αυτά πρέπει, τακτικά,
να αξιολογούνται όσον αφορά τα αποτελέσµατά τους και να
προσαρµόζονται αναλόγως.
5.3.1.
Τα πρόσθετα µέσα ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα για
τις εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε εξαιρετικά µειονεκτική
γεωγραφική θέση, θα πρέπει να αναπτύσσονται και να προσαρµόζονται αδιάλειπτα.
5.4.
Η ΕΟΚΕ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην παραγωγή
γάλακτος στους βοσκότοπους. Γι' αυτό, κρίνει επείγουσα την
εξάλειψη των µονοµερών ανταγωνιστικών µειονεκτηµάτων που
υφίστανται αυτές οι περιοχές από τη γεωργική µεταρρύθµιση
του 1992. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η εισαγωγή
αντισταθµιστικής πριµοδότησης στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα
της ΚΓΠ.
5.5.
Η ΕΟΚΕ συνιστά µε θέρµη στην Επιτροπή να επιβάλει στο
πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων του ΠΟΕ την ποιοτική εξωτερική
προστασία για το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, µε σκοπό
τη διαφύλαξη της εγχώριας παραγωγής υψηλής ποιότητας και την
υπεράσπιση του ευρωπαϊκού προτύπου για µία πολυλειτουργική
γεωργία.
5.6.
Η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι η Επιτροπή δεν µελέτησε
επαρκώς τις συνέπειες των προτάσεων για τον τοµέα γάλακτος.
Παρέλειψε βασικά να αναλύσει τον αντίκτυπο στους ενδιαφερόµενους τοµείς, καθώς και τη συνάφειά τους µε τους στόχους
των διαφόρων εµπλεκόµενων κοινοτικών πολιτικών. Πρέπει να
καθορισθούν οι υφιστάµενες δυνατότητες για την αποκατάσταση
των αρνητικών συνεπειών της µεταρρύθµισης και των σχετικών
δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν µεγάλη σηµασία οι συνέπειες
στην αγορά εργασίας, ο αριθµός και η δοµή των µικρών και
µεσαίων κµεταλλεύσεων, οι ανοδικοί και καθοδικοί οικονοµικοί
τοµείς και το περιβάλλον. Τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα των
µελετών για την αξιολόγηση των συνεπειών επιβεβαιώνουν τους
φόβους της ΕΟΚΕ.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 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 τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
999/2001, σχετικά µε την επέκταση της περιόδου για µεταβατικά µέτρα»
(COM(2003) 103 τελικό — 2003/0046 (COD))
(2003/C 208/13)
Στις 14 Μαρτίου 2003 και σύµφωνα µε το άρθρο 251 της ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το
Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Οι προπαρασκευαστικές εργασίες ανατέθηκαν στο τµήµα της ΕΟΚΕ «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και
περιβάλλον», που όρισε ως εισηγητή τον κ. Leif E. Nielsen. Το τµήµα υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις
25 Απριλίου 2003.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 110 ψήφους υπέρ και 11 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Ιστορικό

1.1.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 (1) καθορίζει κανόνες
για τον προσδιορισµό της κατηγορίας ενός κράτους µέλους, µιας
τρίτης χώρας ή µιας από τις περιφέρειες τους ως προς τη σπογγώδη
εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ) (2). Η κατάταξη σε κατηγορίες
πραγµατοποιήθηκε από την Επιτροπή βάσει των πληροφοριών από
τις σχετικές χώρες και περιφέρειες και κατόπιν εκτίµησης της
συντονιστικής επιστηµονικής επιτροπής. Το σχετικό αποτέλεσµα
έχει µεγάλη σηµασία για τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων όσον
αφορά τον έλεγχο της ΣΕΒ και την εµπορία και εισαγωγή
ορισµένων ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων. Σύµφωνα µε τον
κανονισµό οι σχετικοί κανόνες θα ισχύουν από 1ης Ιουλίου 2001,
µε µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιουλίου 2003, ηµεροµηνία κατά
την οποία αναµένεται να λήξει ο προσδιορισµός σε κατηγορίες.

αξιολόγηση του κινδύνου των χωρών δεν έχει λήξει, διότι η
συντονιστική επιστηµονική επιτροπή υπέβαλε τελική γνώµη µόνο
για το ένα τρίτο των χωρών από εκείνες που την είχαν ζητήσει.

1.3.
Ο στόχος της παράτασης είναι να κάνει η Επιτροπή µια
νέα προσπάθεια για την επίτευξη συµφωνίας µε το ∆ΓΕ όσον αφορά
τους κανόνες για το καθεστώς της ΣΕΒ µε βάση τις απαιτήσεις της
Επιτροπής για την αξιολόγηση του κινδύνου, µε τη χρήση π.χ. των
«rapid tests». Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τις
επιστηµονικές αξιολογήσεις κινδύνου, κατά τη διάρκεια της
παράτασης της µεταβατικής περιόδου.

2. Γενικές παρατηρήσεις
1.2.
Με την πρόταση η Επιτροπή ζητεί την παράταση της
µεταβατικής περιόδου για δύο ακόµη χρόνια, προκειµένου να
λήξει ο προσδιορισµός σε κατηγορίες. Σύµφωνα µε την Επιτροπή,
κατά την εξέταση των εγγράφων που υπέβαλλαν οι χώρες κατέστη
σαφές ότι είναι ανάγκη να αλλάξουν τα κριτήρια για ορισµένα
σηµεία προκειµένου να καταστεί ορθότερος ο προσδιορισµός σε
κατηγορίες, ώστε να λαµβάνεται περισσότερο υπόψη ο κίνδυνος
της ΣΕΒ. Τα εν λόγω κριτήρια καθορίσθηκαν από το ∆ιεθνές
Γραφείο Επιζωοτιών (∆ΓΕ). Η ΕΕ πρότεινε στο ∆ΓΕ σχετική
τροποποίηση, που δεν έγινε αποδεκτή. Φαίνεται ότι το ∆ΓΕ δεν
προτίθεται να ανταποκριθεί στο αίτηµα της ΕΕ να αποστείλει
κατάλογο των ελεύθερων από ΣΕΒ χωρών. Επιπλέον η επιστηµονική

( 1) Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αριθ.
999/2001 της 22. 5.2001 για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης,
καταπολέµησης και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών
εγκεφαλοπαθειών, ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.
( 2) Συντοµογραφία ΣΕΒ: χρησιµοποιείται για τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών («τρελλές αγελάδες»), όρος που επεκράτησε για τη
µεταδοτική σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια.

2.1.
Η συνεργασία στην ΕΕ υποβαθµίζεται µε τη συνεχή
παραβίαση των προθεσµιών από την Επιτροπή και από τα κράτη
µέλη, που τίθενται από κοινού, µε λίγο ως πολύ αποδεκτές
δικαιολογίες. Αυτό ισχύει και για τους τοµείς που αφορούν την
υγεία των ζώων και τη δηµόσια υγεία και οι οποίοι αποτελούν έως
και το 50 % της νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς. Υπονοµεύεται
το αίσθηµα δικαίου και το αποτέλεσµα είναι να µην εφαρµόζονται
οι νόµοι για άλλους εµπλεκόµενους, όπως στις εµπορικές συναλλαγές µε τρίτες χώρες.

2.2.
Και ενόψει της διεύρυνσης, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη
πρέπει να έχουν µεγαλύτερη επίγνωση ότι χρειάζονται ρεαλιστικές
προθεσµίες που να τηρούνται στην πράξη. Συγχρόνως, η Επιτροπή
πρέπει αναγκαστικά να εκπληρώσει τα καθήκοντα της ως θεµατοφύλακας της Συνθήκης έναντι των κρατών µελών που δεν τηρούν
εγκαίρως ή πλήρως τους κανόνες της ΕΕ. Σήµερα είναι επιτακτική
η παράταση της µεταβατικής περιόδου, δεν θα πρέπει όµως να
δοθεί νέα παράταση διότι τότε θα δηµιουργηθεί ανασφάλεια.
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2.3.
Η παράταση θα διατηρήσει το παρόν επίπεδο προστασίας
της δηµόσιας υγείας, αφού τα µεταβατικά µέτρα για το ειδικό
υλικό κινδύνου (ΕΥΚ) και τις µεθόδους σφαγής θα διατηρηθούν
εντός της ΕΕ και ως προς τρίτες χώρες. Εάν δεν παραταθούν τα
µεταβατικά µέτρα, τότε τα κράτη µέλη π.χ. δεν θα υπέχουν πλέον
σχετικές υποχρεώσεις.
2.4.
Είναι επιπλέον απαραίτητο να καθιερωθεί µεταξύ ∆ΓΕ και
ΕΕ συνεχής και εποικοδοµητικός διάλογος µε σκοπό τη µεγαλύτερη
εναρµόνιση των κανόνων σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσµιο. Σύµφωνα
µε την ίδια επιστηµονική βάση για την αξιολόγηση του κινδύνου
θα πρέπει και µέσω του εποικοδοµητικού διαλόγου να καθίσταται
δυνατή η επίτευξη συµφωνίας για κοινούς κανόνες σχετικά µε το
χειρισµό του κινδύνου. Εάν αυτό είναι αδύνατο, η ΕΕ θα πρέπει να
αναλάβει τις συνέπειες και να εισάγει η ίδια την απαραίτητη
νοµοθεσία ανεξαρτήτως των δυσκολιών που θα δηµιουργηθούν σε
επίπεδο ΠΟΕ για τις εµπορικές συναλλαγές µε τις τρίτες ώρες. Η
έλλειψη διεθνούς αποδοχής και οι χρονοβόρες διαπραγµατεύσεις
δεν πρέπει να καθυστερήσουν την εφαρµογή των µέτρων που
χρειάζονται για τη συνεργασία στην ΕΕ.

3.

Ειδικές παρατηρήσεις

3.1.
Βάσει της γεωγραφικής αξιολόγησης του κινδύνου που
πραγµατοποίησε η συντονιστική επιστηµονική επιτροπή
(«Geographical BSE Risk» — GBR, «Γεωγραφικός» κίνδυνος για
την ΣΕΒ) η Αργεντινή, η Νέα Ζηλανδία και η Βραζιλία ανήκουν
στην κατηγορία των χωρών χωρίς ΣΕΒ (GBR I: «BSE free country
or region»), ενώ οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Σουηδία έχουν ενταχθεί
στην κατηγορία των χωρών µε ελάχιστη πιθανότητα κινδύνου από
τη ΣΕΒ (GBR II: «BSE presence is unlikely but not excluded»).
Εντούτοις είναι ανησυχητικό εάν η αξιολόγηση του κινδύνου για
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τις τρίτες χώρες δεν βασίζεται στις ίδιες απαιτήσεις µε εκείνες που
ισχύουν για τα κράτη µέλη, ιδίως όσον αφορά το δειγµατοληπτικό
έλεγχο των σφαγίων.
3.2.
Η Επιτροπή οφείλει, σε παρόµοια περίπτωση, να εξετάσει
από τώρα τη δυνατότητα να συνεχισθεί ο προσδιορισµός σε
κατηγορίες πάνω σε τροποποιηµένη βάση εφόσον η ισχύουσα είναι
ανεπαρκής και ότι οι τροποποιήσεις, σύµφωνα µε τις πληροφορίες,
θα είναι οπωσδήποτε απαραίτητες.
3.3.
Όλες οι υποψήφιες χώρες εντάχθηκαν σε αντίστοιχο
επίπεδο κινδύνου µε τα κράτη µέλη (GBR III: «BSE presence is
likely but not confirmed or confirmed at lower level» (Η
παρουσία της ΣΕΒ είναι πιθανή δεν έχει όµως επιβεβαιωθεί ή έχει
επιβεβαιωθεί σε χαµηλά επίπεδα)). Με την ευκαιρία αυτή αποτελεί
επείγουσα ανάγκη να πραγµατοποιηθεί ο οριστικός προσδιορισµός
σε κατηγορίες των υποψήφιων χωρών πριν από τη διεύρυνση,
ούτως ώστε να διασαφηνισθούν πλήρως και οι πτυχές του κινδύνου
πριν από την ένταξη όσον αφορά τον τοµέα του εσωτερικού
εµπορίου µε ζώντα ζώα και τα ζωικά προϊόντα τους.
4. Συµπέρασµα
4.1.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει µε την προαναφερθείσα επιφύλαξη
την πρόταση για την παράταση της προθεσµίας. Ζητείται από την
Επιτροπή να αναπτύξει µεγάλη δραστηριότητα για να πείσει το
∆ΓΕ και να διευκρινίσει την έννοµη κατάσταση που ισχύει για την
καταπολέµηση της ΣΕΒ στην ΕΕ. Εντούτοις, ο προσδιορισµός των
χωρών σε κατηγορίες πρέπει να τελειώσει το ταχύτερο δυνατό,
πράγµα που είναι επίσης απαραίτητο, προκειµένου να υλοποιηθούν
και άλλα επικουρικά µέτρα για τη συνέχιση του προσδιορισµού σε
κατηγορίες.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 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 «Πρόταση για
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση της δεύτερης φάσης
του προγράµµατος κοινοτικής δράσης (2004-2008) σχετικά µε την πρόληψη της βίας εις βάρος
παιδιών, εφήβων και γυναικών και την προστασία των θυµάτων και των οµάδων κινδύνου (πρόγραµµα
Daphné II)»
(COM(2003) 54 τελικό)
(2003/C 208/14)
Στις 4 Μαρτίου 2003, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Το τµήµα «Απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και δικαιωµάτων του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 2 Απριλίου 2003 µε βάση την
εισηγητική έκθεση της κ. Davison.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 118 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 6 αποχές, την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Η Επιτροπή προτείνει την ανανέωση και αναθεώρηση του
προγράµµατος Daphné, προκειµένου να προληφθούν και να
καταπολεµηθούν όλες οι µορφές βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων
και γυναικών, µε τη λήψη προληπτικών µέτρων και την παροχή
βοήθειας στα θύµατα. Το πρόγραµµα θα προωθήσει τις διακρατικές
δράσεις που περιλαµβάνουν πολυτοµεακά δίκτυα, ανταλλαγή
πληροφοριών, αύξηση της ευαισθητοποίησης και έρευνα. Επίσης,
η Επιτροπή προτείνει να αφιερωθεί το 15 % του προϋπολογισµού
σε συµπληρωµατικές δράσεις της ίδιας όπως µελέτες, διατύπωση
δεικτών, συλλογή δεδοµένων και σεµινάρια. Στο πρόγραµµα πρέπει
να συµπεριληφθούν και τα νέα κράτη µέλη. Επίσης συνδέονται και
οι χώρες του ΕΟΧ, η Ρουµανία, η Βουλγαρία και η Τουρκία. Εν
όψει της διεύρυνσης και λόγω του γεγονότος ότι χρηµατοδοτείται
το ήµισυ σχεδόν των καλών σχεδίων που έχουν υποβληθεί,
σχεδιάζεται αύξηση του προϋπολογισµού κατά 40 εκατοµµύρια
ΕUR περίπου.

1.2.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανανέωση
του προγράµµατος, την οποία είχε υποστηρίξει στο παρελθόν. Η
ΕΟΚΕ προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στα ανθρώπινα δικαιώµατα των
παιδιών και των γυναικών, όπως έχει αναφέρει και σε προηγούµενες
εργασίες της, µεταξύ των οποίων και στις ακόλουθες γνωµοδοτήσεις:
—

Πρόγραµµα κοινοτικής δράσης (πρόγραµµα Daphné 20002004) σχετικά µε µέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη της
βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών (1)

( 1) Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ, ΕΕ C 169 της 16.6.1999.

—

Καταπολέµηση της εκµετάλλευσης των παιδιών και του
σεξουαλικού τουρισµού (2)

—

Πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την προώθηση
της ασφαλέστερης χρήσης του ∆ιαδικτύου µέσω της καταπολέµησης του παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου στα
παγκόσµια δίκτυα ( 2)

—

Ένα πρόγραµµα για την προστασία των παιδιών στο ∆ιαδίκτυο ( 3)

—

Συνέχεια της Τέταρτης παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για τις γυναίκες (4)

—

Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία ( 5)

—

Ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική για τα παιδιά (6)

1.3.
Η ευαισθητοποίηση και η διάδοση διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο στον τοµέα αυτό. Το πρόγραµµα Daphné είναι
πολύτιµο από την άποψη αυτή λόγω του µεγάλου πολλαπλασιαστικού του αποτελέσµατος σε όλη την Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει
ότι η βία κατά των παιδιών και των γυναικών δεν αποτελεί µόνον
ζήτηµα υγείας και σωµατικής διαφύλαξης, όπως αναφέρεται στο
έγγραφο της Επιτροπής αλλά και παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Κατά συνέπεια, είναι θέµα κοινής ευθύνης. Σε
ορισµένες από τις προαναφερθείσες γνωµοδοτήσεις, η ΕΟΚΕ
επανέλαβε το αίτηµά της να υπάρξει αναφορά των δικαιωµάτων
των παιδιών στη Συνθήκη.
1.4.
Όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξης και την
ανταλλαγή ορθών πρακτικών, οι πόροι που διατέθηκαν τα τελευταία έτη µέσω προγραµµάτων όπως Daphné και STOP, επέτυχαν
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ, ΕΕ C 284 της 16.6.1998.
Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ, ΕΕ C 48 της 21.2.2002.
Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ, ΕΕ C 168 της 16.6.2000.
Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ, ΕΕ C 149 της 26.6.2002.
Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ, ΕΕ C 153 της 28.5.1996.
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την υλοποίηση εκτεταµένου φάσµατος καινοτόµων σχεδίων,
δραστηριοτήτων και µελετών από τις ΜΚΟ, τις κρατικές αρχές και
τους ερευνητικούς οργανισµούς. Η δηµοτικότητα των προγραµµάτων αυτών καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ο αριθµός των
αιτήσεων υπερβαίνει τακτικά την διαθέσιµη χρηµατοδότηση. Η
πρωτοβουλία Daphné χρηµατοδοτεί συνήθως ένα στα επτά σχέδια
που υποβάλλονται. Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ διερωτάται εάν επαρκεί
η αύξηση της χρηµατοδότησης. Ακόµη, παρά το γεγονός ότι ο
πληθυσµός των νέων κρατών µελών είναι µικρότερος από τον
πληθυσµό των παρόντων κρατών µελών, ορισµένα από τα προβλήµατα, τα οποία το πρόγραµµα Daphné µπορεί να αντιµετωπίσει,
είναι µεγαλύτερα.

1.5.
Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ιδιαίτερη
ικανοποίησή της για την επέκταση του προγράµµατος στις χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης και ελπίζει ότι τούτες θα ανταποκριθούν
εγκαίρως για να συµµετάσχουν. Η ΕΟΚΕ θα χρησιµοποιήσει το
δίκτυο των Μικτών Συµβουλευτικών Επιτροπών καθώς και άλλους
συνδέσµους, προκειµένου να ενηµερώσει την κοινωνία των πολιτών
στις δέκα υποψήφιες χώρες. Χρειάζεται να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση τόσο των γονέων, των σχολικών δικτύων, και των αρµοδίων
όσον αφορά την εµπορία ανηλίκων από τις χώρες αυτές όσο και
των νέων γυναικών για τον κίνδυνο εξαπάτησής τους µε σκοπό την
πορνεία στην χώρα τους και στο εξωτερικό. Επίσης σηµαντική είναι
και η αντιµετώπιση της ζήτησης στην χώρα προέλευσης, ζήτηµα
που υπογραµµίστηκε έντονα στο έγγραφο που προέκυψε από την
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη της Γιοκοχάµα. Χρειάζονται καινοτόµα
σχέδια για την αντιµετώπιση της ζήτησης και την ενθάρρυνση του
ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα προκειµένου να αντιτεθεί και να
συµµετάσχει σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης προς ενδεχόµενους
φορείς ζήτησης (ένοπλες δυνάµεις, επιχειρηµατίες στο εξωτερικό,
ταξιδιωτικοί πράκτορες, ξενοδοχεία, προσωπικό ΜΚΟ, πάροχοι
υπηρεσιών για παιδιά, πρεσβείες οδηγοί φορτηγών κτλ). Ένα
σηµαντικό στοιχείο σε τέτοια σχέδια θα πρέπει να είναι η
ολοκλήρωση, προκειµένου να διασφαλιστεί η ευρεία διάδοση µέσω
των υφιστάµενων δικτύων για την µεγιστοποίηση της χρήσης των
πόρων. Ολοκλήρωση και διαφάνεια πρέπει να υπάρξουν και στο
πρόγραµµα Phare, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η προσφορά
στις υπόλοιπες τρεις υποψήφιες χώρες.

1.6.
Χρειάζεται νέα ενηµέρωση σχετικά µε το τι έχει επιτευχθεί
στα κράτη µέλη. Οι εκθέσεις των κρατών µελών σχετικά µε
τα εθνικά µέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέµηση της
σωµατεµπορίας των γυναικών δεν συνοδεύονται από εκθέσεις για
την σεξουαλική εκµετάλλευση των ανηλίκων, τον ακρωτηριασµό
των γεννητικών οργάνων, και τα γνωστά ως «εγκλήµατα τιµής». Η
αδυναµία των κρατών µελών να ανταποκριθούν µπορεί να οφείλεται
σε πολυάριθµες αιτίες, µεταξύ των οποίων είναι η έλλειψη
ενηµέρωσης, προόδου ή ακόµη πολιτικής βούλησης. Όµως, σε
γενικές γραµµές, διαφαίνεται ότι απαιτείται ακόµη σηµαντική
πρόοδος προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της σεξουαλικής εκµετάλλευσης των παιδιών στην ΕΕ, ιδίως
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εάν το νοµικό καθεστώς του παιδιού δεν είναι ακόµη σαφές στην
Συνθήκη για την ΕΕ και η συµπερίληψη των δικαιωµάτων του
παιδιού στην κοινοτική νοµοθεσία ισχύει µόνο κατά περίπτωση. Με
τη νέα πρόταση υπογραµµίζεται η ανάγκη συλλογής συνεκτικών
δεδοµένων σε όλη την Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ θα ζητήσει από τα κράτη
µέλη να την παράσχουν αλλά δέχεται ότι στην πράξη ενδέχεται να
χρειαστεί µια παρέµβαση από το πρόγραµµα Daphné για να
υπάρξει κάποια πρόοδος. Στο παρελθόν είχε ήδη εξεταστεί το
σχετικό πρόβληµα ότι δηλαδή χρειάζονται περισσότερα δεδοµένα
σχετικά µε τον αριθµό των παιδιών θυµάτων της ηλεκτρονικής
πορνογραφίας και µε τον αριθµό των παιδιών τα οποία υπήρξαν
θύµατα µετά που προσεγγίστηκαν µέσω του ∆ιαδικτύου.

1.7.
Η έρευνα που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος θα πρέπει να συνεκτιµήσει τα ενδεχόµενα νοµοθετικά µέτρα
καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης. Για παράδειγµα, η
ΕΟΚΕ έχει συστήσει τη θέσπιση αυστηρών κοινοτικών κανόνων για
την υιοθεσία από το εξωτερικό, για τους αρµόδιους και τις ΜΚΟ
που ασχολούνται µε παιδιά καθώς και τη θέσπιση νοµοθεσίας,
πρώτον, για να εµποδίζονται σεσηµασµένοι παιδεραστές να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για σεξουαλικό τουρισµό και να
«ενεδρεύουν» στο ∆ιαδίκτυο και, δεύτερον, για να υποχρεώνονται
οι πάροχοι υπηρεσιών ∆ιαδικτύου να προστατεύουν τα παιδιά που
χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες τους.

1.8.
Είναι σηµαντικό να συνδεθούν τα σχέδια µε υφιστάµενα
δίκτυα προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η διάδοση, π.χ. υπουργεία
παιδείας, σχολικά δίκτυα, e-Europe, πρωτοβουλίες δια βίου
µάθησης, υπουργεία υγείας, επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και αστυνοµικές αρχές.

1.9.
Η ΕΟΚΕ κρίνει, επίσης, ότι είναι επιτακτικό αναγκαίο να
ενθαρρυνθούν διασυνοριακές πρωτοβουλίες για την επισήµανση
της βίας και των απειλών κατά γυναικών, παιδιών και νέων µε
ειδικές ανάγκες, καθώς και µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης
όλων των οµάδων ατόµων µε ειδικές ανάγκες που υφίστανται
κακοποίηση σε διάφορες µορφές βοήθειας.

1.10.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσφατη
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση Οµάδας
εµπειρογνωµόνων σχετικά µε τη σωµατεµπορία, η οποία θα
συµµετάσχει ενεργά στα προσεχή στάδια της καταπολέµησης της
σωµατεµπορίας και θα παράσχει στην Επιτροπή γνωµοδοτήσεις για
ενδεχόµενες πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτόν. Η σύσταση της εν
λόγω οµάδας συνιστά σηµαντικό βήµα για την εφαρµογή της
∆ιακήρυξης των Βρυξελλών.

1.11.
Πολλά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται από το
πρόγραµµα Daphné είναι εγκληµατικές πράξεις — απαγωγές,
σωµατεµπόριο, ακρωτηριασµοί και «εγκλήµατα τιµής», κακοποίηση
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στο ∆ιαδίκτυο και εκτός αυτού. Μολονότι το πρόγραµµα Daphné
µπορεί να βοηθήσει, ωστόσο, αυτό που απαιτείται είναι σθεναρή
προσπάθεια από όλη την κοινωνία καθώς και πιο συντονισµένη
δράση της Εuropol και Ιnterpol και σαφέστερη πολιτική βούληση
για να εκριζωθεί η συστηµατική αυτή βία. Η κατάχρηση εµπιστοσύνης από άτοµα σε θέσεις εξουσίας πρέπει να αντιµετωπίζεται µε
ιδιαίτερη αυστηρότητα.

2.

2.1.

Ειδικές παρατηρήσεις

Εύρος των σχεδίων

2.1.1.
Η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί ένα µέρος του προϋπολογισµού για µεγάλα σχέδια ύψους έως και 250 000 EUR. Η
ΕΟΚΕ θεωρεί ότι τέτοιου είδους ουσιαστικά σχέδια µπορούν να
χρησιµοποιήσουν τους πόρους αποτελεσµατικότερα. Πρέπει να
καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειµένου να µειωθεί η γραφειοκρατία και από τις δύο πλευρές. Πρέπει να δίνεται έµφαση στα
συγκεκριµένα αποτελέσµατα και στη συνετή λογιστική ως απόδειξη
καλής διαχείρισης των σχεδίων. Σε εκείνους των οποίων οι αιτήσεις
επιλέγηκαν, πρέπει να παρέχονται σαφείς προσανατολισµοί σχετικά
µε τις απαιτούµενες λογιστικές αποδείξεις, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι λαµβάνουν τα µέτρα τους για να ανταποκριθούν εκ των
προτέρων.
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2.2. Συγχρηµατοδότηση
2.2.1.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε το όριο του 80 %. Για λόγους
αρχής, είναι σηµαντικό οι στόχοι των σχεδίων να µπορούν να
προσελκύσουν και χρηµατοδότηση από άλλες πηγές. Ωστόσο, το
όριο του 50 % (που συχνά απαιτείται στα συγχρηµατοδοτούµενα
σχέδια της Επιτροπής) µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο για ορισµένες
ΜΚΟ.
2.3. Προσδιορισµός θεµάτων και στόχων
2.3.1.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση να καθορίζονται, κατά
τρόπο µη αποκλειστικό, ορισµένες ειδικευµένες δράσεις που
κρίνονται απαραίτητες κάθε χρόνο. Επίσης, θα πρέπει να υποστηρίζονται και νέα, καινοτόµα σχέδια.
2.3.2.
Η Επιτροπή οφείλει να διασαφηνίσει στους αιτούντες τα
κριτήρια (συµπεριλαµβανοµένου του επιπέδου εµπειρογνωµοσύνης) που θα ισχύσουν στην διαδικασία επιλογής.
2.4. Ευκολότερη πρόσβαση για τις ΜΚΟ
2.4.1.
Εάν γίνει χρήση ηλεκτρονικών αιτήσεων, πρέπει να
µπορούν να συµπληρώνονται εύκολα και να είναι γραµµένες σε
απλή γλώσσα. Οι περίοδοι πληρωµών πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη τους περιορισµένους προϋπολογισµούς των ΜΚΟ και τα
προβλήµατα ταµειακών ροών που αντιµετωπίζουν.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 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 σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς»
(COM(2002) 534 τελικό — 2002/0240 (COD))
(2003/C 208/15)
Στις 5 Νοεµβρίου 2002 το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το τµήµα «Οικονοµική και νοµισµατική ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή» στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 29 Απριλίου 2003. Εισηγητής ήταν
ο κ. Cassidy.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 101 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 17 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την τελευταία πρόταση της Επιτροπής
την οποία εκλαµβάνει ως ένα περαιτέρω βήµα προς τη δηµιουργία
µιας ενιαίας αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
καλούνται να προβούν το συντοµότερο δυνατό στην έγκριση της
τελευταίας πρότασης της Επιτροπής.

1.2.
Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι ο απώτερος στόχος πρέπει
να είναι η άρση όλων των εµποδίων στα οποία προσκρούουν οι
διασυνοριακές εξαγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ισότητα των
µετόχων και η προοδευτική εξάλειψη όλων των προστατευτικών
µηχανισµών.

1.3.
Σύµφωνα µε το άρθρο 18, η Επιτροπή πρέπει πέντε χρόνια
µετά την εφαρµογή της οδηγίας να προτείνει ορισµένες διορθώσεις
µε βάση την εµπειρία που θα έχει συναχθεί και που η ΕΟΚΕ ελπίζει
ότι θα επιτρέψει να διορθωθούν ορισµένες από τις ελλείψεις του
σηµερινού σχεδίου.

1.4.
Η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι µε το άρθρο 4 θα οδηγήσει στην
αποφυγή της συστηµατικής αντιδικίας κατά τις προσφορές εξαγοράς και ότι τα κράτη µέλη θα διασφαλίσουν τη διαφάνεια της
λήψης αποφάσεων εκ µέρους των αρµόδιων αρχών. Φοβάται όµως
ότι οι κανόνες του άρθρου 4 για τον καθορισµό των εποπτικών
αρχών και των εφαρµοστέων νόµων για τις δηµόσιες προσφορές
εξαγοράς ενδέχεται να προξενήσουν άσκοπα περιπλοκές και
αβεβαιότητες και, συνεπώς, προτείνει την απλοποίησή τους.

1.5.
Για να εξασφαλιστούν περισσότερο συγκρίσιµες συνθήκες,
η ΕΟΚΕ ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
να θεσπίσουν ένα σχετικά περιορισµένο περιθώριο ποσοστιαίων
δικαιωµάτων ψήφου ως κατώτερο όριο ελέγχου που θέτει σε
κίνηση µια υποχρεωτική δηµόσια προσφορά εξαγοράς.

1.6.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί ιδιαιτέρως το νέο άρθρο 13 το οποίο
αναφέρεται στην έγκαιρη και πλήρη πληροφόρηση και στις
διαβουλεύσεις µε εκπροσώπους του προσωπικού και τονίζει ότι η
καλή διαχείριση προϋποθέτει τη συνεργασία των εργαζοµένων
τόσο των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση εξαγοράς, όσο
και των επιχειρήσεων που τη δέχονται. Θεωρεί ότι οι µισθωτοί ή οι
εκπρόσωποί τους επιβάλλεται να πληροφορούνται ταυτόχρονα ή
πριν από τις εποπτικές αρχές, τους µετόχους, τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης και άλλους υποψηφίους µε ίδια συµφέροντα για να
υπάρξει ισότητα µεταξύ τους, έτσι ώστε τα διοικητικά ή διαχειριστικά όργανα των επιχειρήσεων που υποβάλουν µια προσφορά
και αυτών που την παραλαµβάνουν να είναι σε θέση να συµβουλεύονται τις απόψεις των εργαζοµένων τους.

1.7.
Το άρθρο 13 έχει σηµασία για την άρση των ανησυχιών
που εκφράσθηκαν προηγουµένως όσον αφορά την προστασία των
µισθωτών. Χρήσιµα στοιχεία στην πληροφόρηση των εκπροσώπων
των υπαλλήλων περιλαµβάνονται στο άρθρο 6, 1 και 2, και η
ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι το κείµενο αντανακλά ευρέως τη
σηµασία της πληροφόρησης και της διαβούλευσης µε τους
υπαλλήλους.

1.8.
Η ΕΟΚΕ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να καθορίσουν ένα φάσµα ειδικής πλειοψηφίας για την
τροποποίηση του καταστατικού µιας εταιρείας στο άρθρο 11.4
της οδηγίας.

1.9.
Η ΕΟΚΕ δεν προτείνει τροπολογίες επί των άρθρων 14 και
15 επειδή είναι της άποψης ότι αυτά τα δύο άρθρα έχουν
αναδιατυπωθεί από τις οµάδες εργασίας του Συµβουλίου.

1.10.
Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι στο τελευταίο σχέδιο οδηγίας
δεν γίνεται αναφορά στο θέµα της δηµιουργίας «συγκρίσιµων
συνθηκών» µε τρίτες χώρες, σηµείο το οποίο ωστόσο θεωρεί
σηµαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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1.11.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε το έγγραφο της Επιτροπής, εφόσον
επέλθουν σ' αυτό οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
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2.5. Άρθρο 9
2.5.1. ' Α ρ θ ρ ο 9 . 3

2.

Ειδικές παρατηρήσεις

2.1.

Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο α)

2.1.1.
Να διαγραφεί το εξής κείµενο: «εφόσον οι τίτλοι της
είναι εισηγµένοι σε οργανωµένη αγορά σ' αυτό το κράτος µέλος».

2.5.1.1.
Να προστεθεί η ακόλουθη τελευταία πρόταση: «Ένα
πρόγραµµα επανεξαγοράς µετοχών το οποίο άρχισε πριν την
υποβολή προσφοράς αποτελεί τµήµα των τακτικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης».
2.5.2. ' Α ρ θ ρ ο 9 . 4
2.5.2.1.
Προτείνεται να αυξηθεί η περίοδος ειδοποίησης για τη
γενική συνέλευση από δύο σε τρεις εβδοµάδες.
2.5.3. ' Α ρ θ ρ ο 9 . 5

2.2.

Άρθρο 5, παράγραφος 3

2.2.1.
«Το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου το οποίο ενεργοποιεί την υποχρέωση υποβολής προσφοράς αποκτάται ο έλεγχος
της εταιρείας βάσει της παραγράφου 1 καθώς και ο τρόπος
υπολογισµού του προσδιορίζεται από τους κανόνες του κράτους
µέλους στο οποίο η εταιρεία έχει την καταστατική της έδρα. Το
ποσοστό αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 30 % ή
µεγαλύτερο του 40 % των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας».

2.3.

Άρθρο 5.5

2.3.1.
Η δεύτερη παράγραφος να αναδιατυπωθεί ως εξής:
«Εφόσον το αντάλλαγµα που προτείνει ο προσφέρων δεν αποτελείται από ρευστοποιήσιµους τίτλους εισηγµένους σε οργανωµένη
αγορά, τα κράτη µέλη πρέπει να προβλέψουν ότι το αντάλλαγµα
αυτό πρέπει µπορούν να περιλαµβάνει, τουλάχιστον ως εναλλακτική δυνατότητα, την πληρωµή χρηµατικού ποσού τοις
µετρητοίς.»

2.4.

Άρθρα 5.6 και 6.4

2.4.1.
Τα άρθρα αυτά αναφέρονται στο θέµα της επιτροπολογίας. Το γεγονός αυτό δεν φαίνεται συµβατό µε την οδηγία, στην
οποία ορίζονται οι βασικές προϋποθέσεις την τήρηση των οποίων
πρέπει να διασφαλίζουν τα κράτη µέλη, εν ανάγκη µε τη θέσπιση
πρόσθετων και περισσότερο αυστηρών διατάξεων (άρθρο 3.2).
2.4.2.
Οι διατάξεις που αφορούν τον καθορισµό της τιµής και
τους όρους της προσφοράς αποτελούν βασικούς κανόνες που
πρέπει να ρυθµίζονται στην ίδια την οδηγία.

2.4.3.

Η ΕΟΚΕ ζητεί να διαγραφούν τα άρθρα 5(6) και 6(4).

2.5.3.1.
Το διοικητικό ή διαχειριστικό όργανο της υπό εξαγορά
εταιρείας, πριν κοινοποιήσει τη γνώµη του για την προσφορά,
προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε τους εργαζοµένους, προκειµένου
να µπορέσει να συµπεριλάβει την άποψη τους στο έγγραφο. Η
πρόταση του άρθρου 9.5, η οποία αρχίζει µε «Το διοικητικό ή
διαχειριστικό όργανο της υπό εξαγορά εταιρείας κοινοποιεί εντός
της ιδίας προθεσµίας ...», ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί ως εξής:
«Πριν από την τελική διατύπωση του εγγράφου, το διοικητικό ή
διαχειριστικό όργανο της υπό εξαγορά εταιρείας ενηµερώνει και
διαβουλεύεται κατά τρόπο λεπτοµερή και ολοκληρωµένο µε τους
εκπροσώπους των εργαζοµένων ή, ελλείψει αυτών, µε τους ίδιους
τους εργαζόµενους».

2.6. Άρθρα 10.1, 10.2 και 10.3:
2.6.1. Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς ε π ί τ ω ν ά ρ θ ρ ω ν 1 0 . 1 κ α ι
1 0 .2
2.6.1.1.
Το άρθρο το οποίο φέρει τον τίτλο Πληροφορίες
σχετικά µε τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι σηµαντικό και εναρµονίζεται τέλεια µε τη γενική
προσέγγιση της Επιτροπής που αποσκοπεί στην οικονοµική διαφάνεια και τη διαφάνεια του εταιρικού δικαίου (1). Ως προκαταρκτική
παρατήρηση, η ΕΟΚΕ θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή της
Επιτροπής στην ανάγκη να συντονιστούν οι διάφορες πρωτοβουλίες στον χώρο αυτό.
2.6.1.2.
Η διατύπωση που προτείνεται αποδίδει την ίδια
σηµασία στις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιεί µια επιχείρηση
σε συνεχή ή τακτική βάση και τις πληροφορίες που πρέπει να
κοινοποιεί όταν υποβάλλεται µια προσφορά, πράγµα το οποίο δεν
έχει σχέση µε το θέµα.
(1 ) Βλέπε την έκθεση επί θεµάτων που αφορούν προσφορές εξαγορές
(10.1.2002, σ. 25) και την Έκθεση για το σύγχρονο ρυθµιστικό
πλαίσιο για το εταιρικό δίκαιο στην Ευρώπη (4.11.2002, σ. 45
και 95), που καταρτίστηκαν από την οµάδα υψηλού επιπέδου
εµπειρογνωµόνων στο εταιρικό δίκαιο, καθώς και την πρόταση οδηγίας
σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά
τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών και την εισαγωγή τους προς
διαπραγµάτευση (COM(2001) 280 τελικό).
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2.6.1.3.
Ορισµένες από τις πληροφορίες αυτές είναι χρήσιµες
ή αποκτούν ενδιαφέρον µόνο στα πλαίσια µιας προσφοράς, όπως
συµβαίνει για παράδειγµα µε τις «σηµαντικές συµφωνίες τις οποίες
έχει επισυνάψει η εταιρεία και οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν,
τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο
της εταιρείας» (ι). Οι συµφωνίες αυτές είναι συχνά απόρρητες
πληροφορίες µιας επιχείρησης και η κοινοποίησή τους σε τακτική
βάση θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις για την εταιρεία στην οποία
αναφέρονται.

2.6.1.4.
Επιπλέον, το σηµείο (ζ) αναφέρεται σε συµφωνίες
µεταξύ µετόχων. Είναι προφανές ότι µια εταιρεία µπορεί να
παράσχει πληροφορίες για παρόµοιου είδους συµφωνίες µόνο
εφόσον τις γνωρίζει.

2.6.1.5.
Η διατύπωση του σηµείου (ια) είναι ασαφής. Προφανώς αναφέρεται στις επονοµαζόµενες «χρυσές προσφορές» και
όχι σε συλλογικές συµβάσεις. Εάν αυτό ισχύει, θα ήταν προτιµότερο να διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω εργαζόµενοι είναι ανώτερα
στελέχη της διοίκησης.
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2.6.2.7.
Επιπλέον, µια σειρά θεµάτων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 εµπίπτει στην αρµοδιότητα όχι της γενικής συνέλευσης των µετόχων αλλά άλλων οργάνων της εταιρείας. Σκοπός µιας
οδηγίας για την υποβολή προσφορών εξαγοράς δεν είναι η
τροποποίηση του εταιρικού δικαίου. Αυτή είναι και η σηµαντικότερη κριτική που άσκησαν στο σηµείο αυτό οι εµπειρογνώµονες
από όλα σχεδόν τα κράτη µέλη στην οµάδα υψηλού επιπέδου
εµπειρογνωµόνων του εταιρικού δικαίου.
2.6.2.8.
Η έγκριση από τη γενική συνέλευση δεν ενδιαφέρει. Η
υποβολή έκθεσης από το διοικητικό συµβούλιο κάθε δύο χρόνια
θα πρέπει να αρκεί.
2.6.2.9.
Να αναδιατυπωθεί το σηµείο 10.3 κατά τον ακόλουθο
τρόπο: «Τα διοικητικά συµβούλια εταιρειών οι τίτλοι των οποίων
είναι εισηγµένοι σε οργανωµένη αγορά ενός κράτους µέλους
πρέπει να υποβάλουν τουλάχιστον ανά διετία στη γενική συνέλευση
των µετόχων περιγραφική έκθεση επί των σηµείων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1».

2.7. Άρθρο 11
2.6.2. Π ρ ο τ ε ι ν ό µ ε ν ε ς
τ ρο π ο π ο ιή σ ει ς
ά ρ θ ρω ν 10 . 1, 1 0 .2 κα ι 1 0 .3

τω ν
2.7.1. Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς ε π ί τ ω ν ά ρ θ ρ ω ν 1 1 . 1 ,
1 1 .2 κ α ι 11 . 3:

2.6.2.1.
Στο τέλος του σηµείου 10 παράγραφος 1 εδάφιο (ζ)
να προστεθεί η ακόλουθη φράση: «όταν η εταιρεία γνωρίζει τις
συµφωνίες αυτές».

2.6.2.2.
Να προστεθεί στην αρχή των σηµείων 10.1 (ι) και (ια)
η ακόλουθη φράση: «όταν υποβάλλεται προσφορά, οι».

2.6.2.3.
Στο σηµείο 10.1 (ια) να αντικατασταθεί η λέξη
«τους εργαζοµένους» από την φράση «τα ανώτερα στελέχη της
διοίκησης».

2.6.2.4.
Να αναδιατυπωθεί η αρχή σηµείου 10.2 κατά τον
ακόλουθο τρόπο: «Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην
παράγραφο, µε την εξαίρεση όσων αναφέρονται στα σηµείο (ι) και
(ια) ...» (το υπόλοιπο παραµένει αναλλοίωτο).

2.6.2.5.
Η διατύπωση του σηµείου 13 είναι αµφιλεγόµενη,
αντίκειται στα όσα περιγράφονται στο άρθρο 11 και δεν συνάδει
µε το εταιρικό δίκαιο ορισµένων κρατών µελών.

2.7.1.1.
Το άρθρο αυτό για τις συµβατικές συµφωνίες είναι
ιδιαίτερα προβληµατικό δεδοµένου ότι ορίζει ότι οποιοιδήποτε
περιορισµοί στη µεταβίβαση τίτλων ή δικαιωµάτων ψήφου που
περιλαµβάνονται στις συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ της υπό
εξαγορά εταιρείας και των µετόχων της και µεταξύ κατόχων τίτλων
της εταιρείας δεν είναι αντιτάξιµοι έναντι του προσφέροντος κατά
την περίοδο αποδοχής της προσφοράς ή παύουν να παράγουν
αποτελέσµατα όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει τη λήψη
προστατευτικών µέτρων. Ωστόσο, αυτού του είδους οι συµφωνίες
καλύπτονται από το συµβατικό και το εταιρικό δίκαιο.
2.7.1.2.
Τέλος, είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πως είναι
δυνατόν οι συµφωνίες µεταξύ µετόχων τις οποίες δεν συµµετέχουν
ούτε η εταιρεία ούτε οι διαχειριστές της θα µπορούσαν να
αποτελέσουν πρόβληµα για οδηγία η οποία αναφέρεται στην
υποβολή προσφορών εξαγοράς.

2.7.2. Π ρ ο τ ε ι ν ό µ ε ν ε ς
ά ρ θρ ου 1 1

τρ ο π ο πο ι ή σ ει ς

του

2.7.2.1.
Να διαγραφούν η δεύτερη παράγραφος του σηµείου 2
και η δεύτερη παράγραφος του σηµείου 3.
2.6.2.6.
Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα σηµεία που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 είναι είτε «διαρθρωτικές πτυχές» — ένας όρος
το εύρος του οποίου είναι, επιπλέον, πολύ µεγάλο για να του
αποδοθεί τόσο σηµαντική επιρροή — ή αµυντικοί µηχανισµοί,
πράγµα το οποίο δεν αληθεύει.

2.7.2.2.
Στη δεύτερη παράγραφο του σηµείου 11 σηµείο 4 να
τροποποιηθεί η προθεσµία ειδοποίησης για τη σύγκλιση γενικής
συνέλευσης από δύο σε τρεις εβδοµάδες.
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Άρθρο 13

2.8.1.
Για να είναι σε θέση να υποβάλουν µία εµπεριστατωµένη
προσφορά καθώς και µία γνώµη για την εν λόγω προσφορά, είναι
απαραίτητο τόσο το διοικητικό ή διαχειριστικό όργανο της
υποβάλλουσας την προσφορά εταιρείας όσο και εκείνο της
υπό εξαγορά εταιρείας να προβούν σε διαβουλεύσεις µε τους
εργαζοµένους τους. Αυτές οι διαβουλεύσεις είναι απαραίτητες όχι
µόνο πριν από την υποβολή των αρχικών προτάσεων άλλα και
κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας εξαγοράς. Ως εκ
τούτου, προτείνουµε το παρακάτω τροποποιηµένο κείµενο για το
άρθρο 13, αντί του προτεινόµενου από την Επιτροπή κειµένου, το
οποίο στην πραγµατικότητα θεσπίζει ήδη υπάρχοντες κανόνες:
Τα διοικητικά ή διαχειριστικά όργανα της υποβάλλουσας την
προσφορά εταιρείας και της υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να
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ενηµερώνουν και διαβουλεύονται κατά τρόπο λεπτοµερή και
ολοκληρωµένο µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων ή ελλείψει
αυτών µε τους ίδιους τους εργαζόµενους σε όλα τα στάδια της
εξαγοράς.
2.9. Άρθρο 17
2.9.1.
Να αντικατασταθεί από το ακόλουθο κείµενο: «Συστήνεται επιτροπή επαφής η οποία έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: (α) να
διευκολύνει την εναρµονισµένη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
µε τη σύγκριση τακτικών συνεδριάσεων για την αντιµετώπιση
τακτικών προβληµάτων που έχουν σχέση µε την εφαρµογή της (β)
να συµβουλεύει την Επιτροπή, εάν αυτό είναι απαραίτητο, σχετικά
µε τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας».

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση απόφασης
του Συµβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές των κρατών µελών για
την απασχόληση»
(COM(2003) 176 τελικό — 2003/0068 (CNS))
(2003/C 208/16)
Στις 22 Απριλίου 2003, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή όρισε τον κ. Χριστόφορο Κορυφίδη ως γενικό εισηγητή και
του ανέθεσε την προετοιµασία των σχετικών εργασιών.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 87 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους υπέρ και 23 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Στις 8 Απριλίου 2003 για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενέκρινε ταυτόχρονα τις προτάσεις της για τους γενικούς
προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών και για τις, σε σχέση
µε την απασχόληση, κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις της.
1.2.
Η παρούσα γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ αποτελεί συνέχεια της
γνωµοδότησής της για την Ευρωπαϊκή στρατηγική Απασχόλησης
(ΕΣΑ), που ψηφίστηκε από την ολοµέλειά της, τον προηγούµενο
Μάρτιο (1).
( 1) EE C 133 της 6.6.2003.

1.3.
Παράλληλα µε τη γνωµοδότηση αυτή, η ΕΟΚΕ επεξεργάστηκε και τη γνωµοδότησή της για τους αντίστοιχους γενικούς
προσανατολισµούς της, οικονοµικής πολιτικής για το 2003.

2. Η πρόταση της Επιτροπής
2.1.
Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασής της η Επιτροπή
συγκεκριµενοποιεί τους λόγους που οδήγησαν σ' έναν ουσιαστικό
επαναπροσδιορισµό των κατευθυντήριων γραµµών, οριοθετεί το
νέο πλαίσιο ανάπτυξής τους και προβάλλει τις προτεραιότητες
που πρέπει να υπηρετηθούν.
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2.1.1.
Ως λόγοι επαναπροσανατολισµού των κατευθυντήριων
γραµµών επισηµαίνονται οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρώπη και συγκεκριµένα «Η επιτάχυνση των οικονοµικών,
κοινωνικών και δηµογραφικών αλλαγών, η παγκοσµιοποίηση και
οι ανάγκες της σύγχρονης οικονοµίας και η προσεχής διεύρυνση
της ΕΕ», καθώς και η αναγκαιότητα «να ασκηθεί καλύτερα η
στρατηγική της Λισαβόνας».

2.1.2.
Το πλαίσιο ανάπτυξης των κατευθυντήριων γραµµών
προσδιορίζεται και οριοθετείται στην πρόταση της Επιτροπής από:

—

—

το αίτηµα για σταθερότερες κατευθυντήριες γραµµές προσανατολισµένες στο αποτέλεσµα και σε ενδιάµεσους, µεσοπρόθεσµους στόχους, στα πλαίσια των κεντρικών στόχων και του
δεκαετούς σχετικού χρονοδιαγράµµατος που αποφασίστηκε
στη Λισαβόνα·
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2.3.
Τέλος, η Επιτροπή παρουσιάζει στην πρότασή της τις
κατευθυντήριες γραµµές µε µια τριµερή (2), δοµή υπογραµµίζοντας
την ευθύνη των κρατών µελών στην άσκηση των πολιτικών
απασχόλησης, κατά τρόπο ώστε:
—

να τηρούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες·

—

να σηµειώνεται πρόοδος ως προς την επίτευξη των ειδικών
ποσοτικών στόχων που προβλέπονται·

—

να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πολιτικών για
την απασχόληση, εκτός των άλλων, µε τη διαµόρφωση
αποτελεσµατικής σύµπραξης µεταξύ των σηµαντικότερων
ενδιαφερόµενων µερών· και

—

να µεριµνούν για τη συνεκτική λειτουργία των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση, µε τους γενικούς
προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής, τους οποίους
και καλούνται να εφαρµόσουν πλήρως.

τα αποτελέσµατα µιας εκτεταµένης αξιολόγησης που έγινε
για τα πέντε πρώτα χρόνια εφαρµογής της στρατηγικής
απασχόλησης·
3. Γενικές παρατηρήσεις

—

τα συµπεράσµατα του διαλόγου και τις διαβουλεύσεις που
έγιναν µέχρι σήµερα µε όλα τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και
άλλους σηµαντικούς συντελεστές, συµπεριλαµβανοµένης της
κοινωνίας των πολιτών·

—

τη διεύρυνση·

—

τις συνεισφορές, ιδιαίτερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1).

2.1.3.
Οι δέκα συγκεκριµένες προτεραιότητες δράσης, που
προτείνονται από την Επιτροπή έχουν ως επιδίωξη την αντιµετώπιση των υφιστάµενων και µελλοντικών προκλήσεων και τη στήριξη
των τριών πρωταρχικών στόχων της πλήρους απασχόλησης, της
βελτίωσης της ποιότητας και παραγωγικότητας στην εργασία,
καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενσωµάτωσης.

2.2.
Η Επιτροπή προτείνει ποσοτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ
και σε εθνικό επίπεδο στόχους, µε βάση τους οποίους θα µετράται
και η πρόοδος. Ορισµένοι από τους προτεινόµενους στόχους
τέθηκαν από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ή περιλαµβάνονταν
στις προηγούµενες κατευθυντήριες γραµµές άλλοι πάλι, είναι νέοι.

( 1) Όπως αυτές καταγράφηκαν, µεταξύ των άλλων στα σχετικά ψηφίσµατα
της 25ης Σεπτεµβρίου και 5ης ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και στο
ψήφισµα του Φεβρουαρίου 2003 το σχετικό µε την προετοιµασία της
εαρινής ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής.

3.1.
Η ΕΟΚΕ συντάσσεται µε την επιχειρηµατολογία που
αναπτύσσεται από την Επιτροπή στην αιτιολογική έκθεση της υπό
συζήτηση πρότασής της. Ιδιαίτερα εκφράζουν την ΕΟΚΕ οι σχετικές
καταγραφές που αναφέρονται:
—

στη µεσοπρόθεσµη στρατηγική αντιµετώπισης των νέων
προκλήσεων στην αγορά εργασίας·

—

στην υποστήριξη των στόχων της Λισαβόνας·

—

στην καλύτερη διαχείριση, σύµπραξη και εκτέλεση (διακυβέρνηση) των σχετικών πολιτικών·

—

στη συνέπεια και συµπληρωµατικότητα που πρέπει να διέπουν
τη σχέση µεταξύ κατευθυντήριων γραµµών απασχόλησης και
προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής.

3.1.1.
Η ΕΟΚΕ στέκεται ιδιαίτερα στη συνέπεια που πρέπει να
διέπει τη σχέση µεταξύ κατευθυντήριων γραµµών απασχόλησης
και προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής. Αντιλαµβάνεται
τη σχέση αυτή ως αµφίδροµη και ισοδύναµη, που υπηρετεί τους
σχετικούς πρωταρχικούς στόχους της Λισαβόνας, όπως αυτοί,
σαφώς, είναι διατυπωµένοι.

(2 ) «Τα τρία µέρη αντιστοιχούν: α) στους τρεις κύριους στόχους της
στρατηγικής β) τις 10 προτεραιότητες εκτέλεσης για διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις και γ) την ανάγκη βελτίωσης της επίτευξης αποτελεσµάτων και της διαχείρισης της διαδικασίας. Και οι τρεις συνιστώσες
των κατευθυντήριων γραµµών πρέπει να αντανακλώνται στα εθνικά
σχέδια δράσης και να ελέγχονται σε επίπεδο ΕΕ».
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3.1.1.1.
Στα προηγούµενα πλαίσια η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την
ανάγκη τα κράτη µέλη να θεωρήσουν τη δέσµη προτάσεων για την
οικονοµική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης ως ενιαίο
δεσµευτικό πλαίσιο για την επιδίωξη των στόχων της Λισαβόνας.

3.1.1.2.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί, ακόµη, ότι η εφαρµογή του συγχρονισµού και η τριετής προοπτική των κατευθυντήριων γραµµών
αποτελεί µεγάλης σηµασίας εξέλιξη για την προοπτική της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης (ΕΣΑ) και την αποτελεσµατικότητά της, στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας και των
νέων δεδοµένων που δηµιουργεί η διευρυµένη Ένωση των 25.

3.1.1.3.
Ωστόσο η ΕΟΚΕ επιθυµεί να υπενθυµίσει τις εκτιµήσεις ( 1) της ότι:
—

3.2.1.
Στα πλαίσια της προηγούµενης θέσης της αλλά και της
γενικότερης συµφωνίας της µε τους τρεις πρωταρχικούς στόχους
της Λισαβόνας ( 3) για την απασχόληση, η ΕΟΚΕ συµφωνεί, επίσης,
µε τις προσεγγίσεις, το περιεχόµενο και τους επί µέρους στόχους
που κατατίθενται από την Επιτροπή στο Α κεφάλαιο (οι πρωταρχικοί στόχοι) της πρότασής της.
3.2.1.1.

χωρίς ισχυρή και αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη θα είναι
δύσκολο να επιτευχθούν οι υπόλοιποι στόχοι που συµφωνήθηκαν στη Λισαβόνα·

—

η οικονοµική κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια
των δύο τελευταίων ετών·

—

οι υφιστάµενες εντάσεις διεθνώς δεν ευνοούν την ανάκαµψη
της οικονοµίας.

3.1.1.4.
Η προηγούµενη πραγµατικότητα καθιστά την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών δύσκολη. Γι αυτό και προτείνεται η αξιοποίηση, κάθε δυνατότητας και κάθε µέσου που διαθέτουν
τα κράτη µέλη και η Ένωση — µη εξαιρουµένων των διαρθρωτικών
ταµείων — για την ενίσχυση της σχετικής προσπάθειας.

3.1.1.5.
Οι νέες κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση
αποτελούν, επίσης, µεγάλη πρόκληση για τα νέα κράτη µέλη της
Ένωσης. Πέραν όλων των άλλων προβληµάτων, πρόκειται τυπικά
για µια πρώτη εφαρµογή της πολιτικής των κατευθυντήριων
γραµµών στις χώρες αυτές. Η ως άνω πραγµατικότητα χρεώνει την
Επιτροπή µε µια ιδιαίτερη ευθύνη στήριξης των προσπαθειών που
θα καταβάλλουν οι νέες χώρες µέλη στο να ανταποκριθούν στις
αναµενόµενες προσδοκίες ολόκληρης της Ένωσης.

3.2.
Στη γνωµοδότησή της για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική
απασχόλησης η ΕΟΚΕ υποστήριζε: «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 (2)».

( 1) ΕΕ C 95 της 23.4.2003.
( 2) EE C 133 της 6.6.2003.

Ιδιαίτερα η ΕΟΚΕ συµφωνεί:

—

µε την παρότρυνση της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη, «Να
θέσουν εθνικούς στόχους συνεπείς µε τα προσδοκώµενα
αποτελέσµατα σε επίπεδο ΕΕ, σε σχέση µε το στόχο για πλήρη
απασχόληση»·

—

µε την ανάλυση της Επιτροπής για τη µετάβαση σε µια
οικονοµία βασισµένη στη γνώση, µε στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία·

—

µε την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενσωµάτωσης,
µέσω πολιτικών απασχόλησης που αναµένεται να «συµβάλλουν στην επίτευξη ουσιαστικής µείωσης έως το 2010 του
ποσοστού των φτωχών εργαζοµένων σε όλα τα κράτη
µέλη». Η ΕΟΚΕ επιµένει, επίσης, στην αναγκαιότητα οι
κατευθυντήριες γραµµές να συνοδεύονται από ποσοτικούς
στόχους, όχι µόνον στο εθνικό, αλλά στο περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο· να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην εφαρµογή,
στο αποτέλεσµα και στην αξιολόγηση (κάθε συγκεκριµένης
δράσης) και να συµπληρώνονται σε κάθε περίπτωση από
συστάσεις.

στρατηγική της Λισαβόνας αντιµετωπίζει δυσκολίες·

—
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3.3.
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει, την απουσία συγκεκριµένης και
ξεχωριστής προτεραιότητας για τη µετανάστευση, καθώς και την
αναφορά σε πλευρές της µετανάστευσης, στα πλαίσια άλλων
προτεραιοτήτων. Εξακολουθεί παρ' όλα αυτά να υποστηρίζει την
αναγκαιότητα για την ανάπτυξη ενιαίας πολιτικής µετανάστευσης
από την ΕΕ, για τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών και στα
πλαίσια των πολιτικών απασχόλησης.

4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1.
Σε σχέση µε τις «προτεραιότητες δράσης» η ΕΟΚΕ επισηµαίνει και προτείνει τα εξής κατά περίπτωση:

4.1.1. Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α 1 η : « Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ά κ α ι
π ρ ο λη π τι κά µ έτ ρα γι α το υ ς ά ν ερ γο υ ς
κ α ι άε ρ γο υ ς »
4.1.1.1.
Στην τελευταία γνωµοδότησή της για τη νέα ΕΣΑ η
ΕΟΚΕ επισηµαίνει: «Κατευθυντήρια γραµµή πρέπει να αφιερωθεί
στην τόνωση των προληπτικών και των ενεργητικών µέτρων για

(3 ) Πλήρης απασχόληση, βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας
στην εργασία, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενσωµάτωσης.
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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 (1)».
4.1.1.2.
Με βάση την προηγούµενη θέση της, η ΕΟΚΕ διερωτάται, µήπως στο εθνικό επίπεδο, µε τη συµµετοχή των κοινωνικών
εταίρων, της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών γενικότερα και
των τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, θα ήταν προτιµότερη
η ένταξη σε µια κατευθυντήρια γραµµή όλων των µέτρων που
στοχεύουν στην άρση των εµποδίων πρόσβασης στην αγορά
εργασίας-µη εξαιρουµένων των διακρίσεων σε βάρος εργαζοµένων,
που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή των περιφερειακών ανισοτήτων.
4.1.1.2.1.
Σηµειώνεται ότι µε µια ενιαία κατευθυντήρια γραµµή
άρσης των εµποδίων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, µετατοπίζεται η αφετηρία προσέγγισης της απασχόλησης σε σηµείο που
προσφέρει µια συνολική — πιο ζωντανή και καθαρή — εικόνα της
προοπτικής της. Στα προηγούµενα πλαίσια η όλη προσπάθεια
καθίσταται προληπτική, αφορά όλους και αποκτά µια διαχρονική
κοινωνική δυναµική, µ' ότι αυτό σηµαίνει στην µεσοµακροπρόθεσµη αντιµετώπιση του προβλήµατος.
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—

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 ( 3)·

—

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.

4.1.2. Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α 2 η : « Ε ν ί σ χ υ σ η τ ο υ ε π ι χ ε ι ρη µ α τ ικ ο ύ π νε ύ µ α το ς κ α ι πρ ο ώ θ η ση
τ η ς δ η µ ιο υ ρ γί α ς θ έσ εω ν ε ργ α σί α ς »
4.1.2.1.
Η ΕΟΚΕ συµφωνώντας µε τις αντίστοιχες προτάσεις
της Επιτροπής, και στα πλαίσια των σχετικών θέσεών της (2)
επισηµαίνει ιδιαίτερα την αναγκαιότητα για τη συστηµατική και
ολοκληρωµένη καλλιέργεια, µέσω της εκπαίδευσης, του επιχειρηµατικού πνεύµατος και ενός επιχειρηµατικού πλαισίου δράσης
συµβατού µε τα κλασικά ευρωπαϊκά κοινωνικά πρότυπα.
4.1.2.1.1.
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·

( 1) EE C 133 της 6.6.2003.
( 2) «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» (EE C 133 της
6.6.2003).

4.1.3. Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α 3 η : « Α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η τ ω ν
α λ λα γ ώ ν κ α ι π ρο ώ θ η σ η τ η ς π ρο σ α ρ µ ο σ τ ικ ό τη τ α ς στ η ν ερ γ ασ ί α »

4.1.3.1.
Στα πλαίσια των σχετικών θέσεών ( 1) της, η ΕΟΚΕ
συµφωνεί µε τις αντίστοιχες προτάσεις της Επιτροπής. Τονίζει,
όµως ιδιαίτερα το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη
της προτεραιότητας αυτής. Ένας ρόλος που απαιτεί µια δυναµική
και ενεργό συµµετοχή τους σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό
και τοπικό), από το στάδιο της χάραξης των πολιτικών, έως την
εφαρµογή και την αξιολόγησή τους.

4.1.3.2.
Προς την ως άνω κατεύθυνση απαιτείται άµεση ενεργοποίηση της πρότασης των κοινωνικών εταίρων για τριµερή συνεργασία σχετικά µε την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και
θεσµοθέτηση της συνακόλουθης πρότασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη διεξαγωγή τριµερούς κοινωνικής συνόδου
κορυφής, πριν το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

(3 ) ΕΕ C 368 της 20.12.1999.
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4.1.4. Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α 4 η : « Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς κ α ι
κ α λύ τ ερ ες επ εν δ ύ σε ις σ το α ν θρ ώ π ι νο
δ υ ν α µ ικ ό κα ι σ τ ρα τ η γι κές δ ι α β ίο υ
µ άθ η σ η ς»
4.1.4.1.
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 (1)».
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4.1.6.2.
Ιδιαίτερα η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε το συνδυασµό που
επιχειρείται µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, µε
την παροχή υπηρεσιών για παιδιά και άλλα εξαρτώµενα άτοµα. Η
προοπτική αυτή στο βαθµό που συνοδευτεί µε µέτρα άρσης των
εµποδίων πρόσβασης και µείωσης της ψαλίδας των αµοιβών
των δύο φύλων, αναµένεται να συντελέσει αποφασιστικά στην
προσέγγιση των σχετικών στόχων (2) του 2010.

4.1.7. Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α 7 η : « Π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς
ε νσ ω µ ά τ ω σ η ς κα ι κα τ α πο λ έµ η σ η τω ν
δ ι α κρ ίσ ε ω ν
έ να ν τ ι
ατόµων
πο υ
β ρ ί σκ ο ντ α ι σ ε µ ε ιο ν εκ τι κή θ έσ η σ τ ην
α γ ο ρά ερ γα σ ία ς »

4.1.4.2.
Η ΕΟΚΕ προσδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο θεσµό
της δια βίου µάθησης θεωρεί ότι ο στόχος για αύξηση του
ποσοστού συµµετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε 15 %, κατά µέσο όρο στην ΕΕ και τουλάχιστον 10 % σε
κάθε κράτος µέλος, έως το 2010, δεν ανταποκρίνεται ( 1) στον
αναγκαίο βαθµό στις µεγάλες απαιτήσεις της κοινωνίας της
γνώσης.

4.1.7.1.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί, επίσης, µε τις συγκεκριµένες
προτάσεις της Επιτροπής, επισηµαίνοντας, όµως και πάλι ότι
προτιµά µια ενιαία κατευθυντήρια γραµµή άρσης των εµποδίων
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, όπως προτείνεται προηγούµενα
στο σηµείο 4.1.1.2 βρίσκει άκρως ενδιαφέρουσα την καθιέρωση
ποσοτικών στόχων σε σχέση µε τα µειονεκτούντα άτοµα. Οι στόχοι
αυτοί µπορούν να βοηθήσουν αποφασιστικά στην αναγκαία σχετική
διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, που πρέπει να ακολουθηθεί.

4.1.5. Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α
5η :
« Α ύ ξη σ η
της
π ρ ο σ φο ρ ά ς ε ργ α τι κο ύ δυ ν α µ ι κο ύ κα ι
π α ρ ά τα σ η τ ου επ α γγ ελ µα τι κού β ί ου »

4.1.7.2.
Η έννοια «Μειονεκτούντες» περιλαµβάνει, όµως, πολλές οµάδες ατόµων, που αντιµετωπίζουν διαφορετικές καταστάσεις, όσον αφορά στην απασχόληση. Ιδιαίτερα για τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες απαιτείται µια πιο λεπτοµερής προσέγγιση των,
σχετικών µε αυτούς και την απασχόληση, όρων και εννοιών. Πολλά
από τα άτοµα αυτά και µερικές ίσως άλλες κατηγορίες ατόµων,
δεν είναι ούτε καν υποψήφιοι για µια θέση στην αγορά εργασίας.
Αυτό βέβαια δεν πρέπει να οδηγήσει στον αποκλεισµό τους
από τη δυνατότητα απόκτησης επιµόρφωσης ή επαγγελµατικής
εµπειρίας στα πλαίσια των σχεδίων δράσης για την απασχόληση.

4.1.5.1.
Η ΕΟΚΕ στέκεται, επίσης, και «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 ( 1)».
4.1.5.2.
Η εκπαίδευση και κυρίως η δια βίου µάθηση µπορούν
να λειτουργήσουν ως καταλύτες στην άντληση εξοικειωµένου µε
την κοινωνία της γνώσης δυναµικού, από τις αντίστοιχες δεξαµενές
των γυναικών, των ηλικιωµένων εργαζόµενων και των µειονεκτούντων ατόµων.

4.1.6. Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α
φύλων»

6η:

« Ι σ ό τ ητ α

τω ν

4.1.6.1.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις προτάσεις της Επιτροπής
επισηµαίνοντας, ότι το πρόβληµα της προσέγγισης των φύλων σε
ό,τι αφορά στην απασχόληση είναι πρόβληµα άρσης των εµποδίων
πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα πρόβληµα
πολιτικής αµοιβών.

( 1) EE C 133 της 6.6.2003.

4.1.7.3.
Η ΕΟΚΕ προτείνει να τεθούν ποσοτικοί στόχοι για τα
µειονεκτούντα εκείνα άτοµα, που λόγω της κατάστασής τους
θεωρούνται ανενεργά.

4.1.8. Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α 8 η : Ν α α ν τ α µ ε ί β ε τ α ι η
ε ργ α σ ία µ ε κί ν η τρ α γ ια τη ν εν ί σ χ υσ η
τ η ς ελ κυ σ τι κότ η τα ς τ η ς ερ γα σ ί α ς
4.1.8.1.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη σχετική πρόταση της Επιτροπής επισηµαίνοντας την ποιοτική διάσταση των θέσεων εργασίας
ως παράγοντα παραµονής στην ενεργό επαγγελµατική δράση του
ατόµου. Στα προηγούµενα πλαίσια θα ήταν σηµαντικό τα σχετικά
µε την απασχόληση εθνικά σχέδια δράσης να δοµούνται και µε
βάση αυτήν τη διάσταση.

(2 ) Οι στόχοι για το 2010 είναι: η εξάλειψη των διαφορών µεταξύ των
φύλων σε ό,τι αφορά στην ανεργία και στη µείωση κατά το ήµισυ της
ψαλίδας των αµοιβών.
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4.1.9. Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α 9 η : « Μ ε τ α τ ρ ο π ή τ η ς
α δ ή λ ω τη ς ε ργ α σί α ς σ ε κ αν ο ν ι κ ή ς µ ο ρ φ ή ς α π α σχ ό λ η σ η »

εγκρίνονται (αυτά), από τα εθνικά κοινοβούλια στα πλαίσια των
ετήσιων εθνικών προϋπολογισµών για την πολιτική απασχόλησης (1)».

4.1.9.1.
Η σχετική θέση ( 1) της ΕΟΚΕ στη γνωµοδότησή της
για τη νέα ΕΣΑ είναι σαφής και ταυτίζεται µε εκείνη της Επιτροπής.
Ιδιαίτερα η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την προοπτική της δηµιουργίας
προϋποθέσεων, έτσι ώστε να γίνει το πρόβληµα γνωστό, σ' όλη
του την έκταση και να ελεγχθεί η πρόοδος επίλυσής του, µέσω
βελτιωµένων στατιστικών δεδοµένων.

4.2.2.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι «Όλοι οι κύριοι συντελεστές,
συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνίας των πολιτών, πρέπει να
ασκήσουν το ρόλο που τους ανήκει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την απασχόληση». Συµφωνεί, επίσης, µε την θέση
της Επιτροπής ότι «Η συµµετοχή των περιφερειακών και τοπικών
συντελεστών στην ανάπτυξη και υλοποίηση των κατευθυντήριων
γραµµών πρέπει να υποστηριχθεί µέσα από τοπικές συµπράξεις, τη
διάδοση των πληροφοριών και τη διαβούλευση».

4.1.10.

Π ρο τ ερ α ιό τ η τα 10 η : Π ρ ο ώ θη σ η τ η ς
επ αγ γε λµ α τ ικ ή ς
και
γε ω γρ α φ ικ ή ς
κι νη τ ι κό τη τ α ς
και
β ε λτ ίω ση
της
αν τ ισ τ ο ι χί α ς µ ε τα ξ ύ πρ ο σ φο ρ ά ς κ α ι
ζή τ η ση ς ε ργ α σί α ς

4.1.10.1.
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζοντας τη σηµασία της κινητικότητας στην ΕΕ και στον τοµέα της απασχόλησης, υποστηρίζει το
σύνολο των σχετικών προτάσεων τις Επιτροπής. Υπογραµµίζει,
όµως ιδιαίτερα θετικά τη σηµασία του προτεινόµενου µέτρου να
αποκτήσει ο ευρωπαίος πολίτης, έως το 2005, δυνατότητα
πρόσβασης σε όλες τις κενές θέσεις εργασίας που διαθέτουν οι
εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης.
4.2.
Σε σχέση µε την «Καλύτερη διαχείριση, σύµπραξη και
εκτέλεση» η ΕΟΚΕ επισηµαίνει τα εξής:
4.2.1.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για βελτιώσεις στη διακυβέρνηση και εφαρµογή της ΕΣΑ µέσα από τα εθνικά σχέδια δράσης
για την απασχόληση, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της
Επιτροπής ότι «Πρέπει να εξασφαλιστεί η στενή συνεργασία
των αρµόδιων κοινοβουλευτικών οργάνων στην εφαρµογή των
κατευθυντήριων γραµµών, τηρουµένων των διαφόρων εθνικών
παραδόσεων και πρακτικών». Ωστόσο επιµένει και προτείνει προς
τα κράτη µέλη έναν ισχυρό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στα
σχετικά εθνικά σχέδια δράσης. Για αυτό υπενθυµίζει την πρότασή
της ανάλογα µε τις εθνικές πρακτικές, να «Συζητιούνται και να
( 1) EE C 133 της 6.6.2003.

4.2.2.1.
Στην ίδια, ως άνω κατεύθυνση η ΕΟΚΕ, σύµφωνα και
µε προηγούµενη γνωµοδότησή της, επιµένει, στην αναγκαιότητα
οι κατευθυντήριες γραµµές, κατά την εξειδίκευσή τους από τα
κράτη µέλη, να συνοδεύονται από ποσοτικούς στόχους, όχι µόνον
στο εθνικό, αλλά στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στα
προηγούµενα πλαίσια καλούνται τα κράτη µέλη να δώσουν
µεγαλύτερη έµφαση στην εφαρµογή, στο αποτέλεσµα και στην
αξιολόγηση κάθε συγκεκριµένης δράσης τους, η οποία, σε κάθε
περίπτωση, πρέπει να συµπληρώνεται από συστάσεις.
4.2.3.
Τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν βασική προϋπόθεση
για την αποτελεσµατική ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης πολιτικής
κατευθυντήριων γραµµών. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει και πάλι 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.
4.2.4.
Οι συµπράξεις και οι συνέργιες των διοικήσεων µε τους
κοινωνικούς εταίρους, την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών στο
περιφερειακό και τοπικό ιδιαίτερα επίπεδο για την εφαρµογή των
κατευθυντήριων γραµµών, αποτελεί το κλειδί της αποτελεσµατικότητάς τους. Στα προηγούµενα πλαίσια ο ρόλος των κοινωνικών
εταίρων και γενικότερα της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών
στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο απαιτείται να ενισχυθεί τόσο
στο στάδιο της χάραξης των πολιτικών και του προσδιορισµού
των στόχων, όσο στην εφαρµογή και στην αξιολόγηση των
συγκεκριµένων, κατά περίπτωση δράσεων.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 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 Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και µε τη θέσπιση
καθεστώτων στήριξης για παραγωγούς ορισµένων καλλιεργειών» (2003/0006 CNS), και

—

την «Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1257/1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2826/2000» (2003/0007 CNS)
(COM(2003) 23 τελικό — 2003/0006 + 0007 (CNS))
(2003/C 208/17)

Στις 10 Φεβρουαρίου 2003, και σύµφωνα µε το άρθρο 37 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά για τις παραπάνω προτάσεις.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία
των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 25 Απριλίου 2003 (εισηγητής: ο κ. Strasser,
συνεισηγητής: ο κ. Kienle).
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 82 ψήφους υπέρ, 27 κατά και 15 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου (Μάρτιος 1999),
µε τις αποφάσεις του για τη γεωργία στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ράσης 2000, συνέχισε τη µεταρρυθµιστική διαδικασία που
άρχισε το 1992 και καθόρισε τους γενικούς όρους της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής για την περίοδο 2000-2006. Αποφασίσθηκαν ο ισχυρότερος προσανατολισµός στις απαιτήσεις της αγοράς
µέσω της µείωσης των θεσµικών τιµών, η µετάβαση σε ένα
χρηµατοδοτικό καθεστώς άµεσων πληρωµών και η συνεκτίµηση
οικολογικών απαιτήσεων. Επιπλέον, ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή η πραγµατοποίηση µιας ενδιάµεσης επανεξέτασης ( 1), µε
τον καθορισµό διαφόρων προθεσµιών και καθηκόντων, εφόσον το
απαιτούν οι εξελίξεις στις αγορές.
1.2.
Η Επιτροπή καθόρισε στην ανακοίνωση για την Ενδιάµεση
επισκόπηση της 10ης Ιουλίου 2002, µεταξύ άλλων ότι από την
έναρξη της µεταρρυθµιστικής διεργασίας το 1992 επιτεύχθηκαν
πολλά· η ισορροπία της αγοράς βελτιώθηκε και µια σταθερή βάση
δηµιουργήθηκε για τη διεύρυνση και τις σηµερινές δραστηριότητες
στους κόλπους του ΠΟΕ.

2.

Συµβουλίου των Βρυξελλών, του Οκτωβρίου 2002, και τις έντονες
συζητήσεις που διεξήχθησαν, µεταξύ άλλων στο Συµβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΟΚΕ, µετά από τη δηµοσίευση
της ανακοίνωσής της για την ενδιάµεση επανεξέταση. Σκοπός των
προτάσεων ήταν να «προσφερθεί στους γεωργούς µία µακροπρόθεσµη προοπτική για βιώσιµη γεωργία». Η Επιτροπή ταξινοµεί τις
µεταρρυθµιστικές προτάσεις της ως εξής:
—

Σταθεροποίηση των αγορών και βελτίωση των κοινών οργανώσεων αγοράς.

—

Αποσύνδεση των άµεσων πληρωµών από την παραγωγή και
θέσπιση µίας ενιαίας πληρωµής ανά γεωργική εκµετάλλευση,
Πολλαπλή Συµµόρφωση (Cross-Compliance).

—

∆ιαφοροποίηση και προοδευτική µείωση των άµεσων πληρωµών.

—

Παγίωση και ενίσχυση της ανάπτυξης της υπαίθρου.

2.2.
Οι κανόνες για τις αντισταθµιστικές πληρωµές πρόκειται
να συγκεντρωθούν σε ένα νέο κανονισµό. Πολλοί από τους
ισχύοντες κανονισµούς πρόκειται να καταργηθούν. Οι νέοι κανόνες
θα αρχίσουν να ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2004. Μόνο η
ρύθµιση για τη διαφοροποίηση θα αρχίσει να ισχύει από το 2006.

Περιεχόµενο των µεταρρυθµιστικών προτάσεων

2.1.
Στις 22 Ιανουαρίου 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε
τις νοµοθετικές προτάσεις της για µία νέα µεταρρύθµιση της
ΚΓΠ, αφού έλαβε υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
( 1) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την Ενδιάµεση επανεξέταση της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής, ΕΕ C 85 της 8.4.2003.

2.3.
Όσον αφορά την προγραµµατισµένη τροποποίηση των
κοινών οργανώσεων αγοράς στους τοµείς σιτηρών, ρυζιού, αποξηραµένων ζωοτροφών, γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων, η
Επιτροπή υπέβαλε ιδιαίτερες νοµοθετικές προτάσεις, για τις οποίες
η ΕΟΚΕ θα εκφρασθεί σε ιδιαίτερες γνωµοδοτήσεις (2).
(2 ) ΕΕ C 85 της 8.4.2003.
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2.4.
Υφίσταται η υποχρέωση, για κάθε γεωργό δικαιούχο
«ενιαίας πληρωµής ανά γεωργική εκµετάλλευση», να θέσει σε
αγρανάπαυση το 10 % των καλλιεργήσιµων εκτάσεών του για
περίοδο 10 ετών (χωρίς τη δυνατότητα εναλλασσόµενης παύσης
της καλλιέργειας ή καλλιέργειας φυτών για την παραγωγή ενέργειας, όπως συνέβαινε ως τώρα). Από την υποχρέωση αυτή
εξαιρούνται οι εκµεταλλεύσεις µέχρι 20 εκτάρια, καθώς και οι
εκµεταλλεύσεις που εφαρµόζουν την οικολογική γεωργία. Για την
ενίσχυση των ενεργειακών καλλιεργειών, η Επιτροπή προτείνει τη
θέσπιση ενίσχυσης 45 EUR ανά εκτάριο (για µέγιστη έκταση
1,5 εκατοµµυρίων εκταρίων).
2.5.
Τον πυρήνα των µεταρρυθµιστικών προτάσεων της Επιτροπής αποτελεί η αποσύνδεση σχεδόν όλων των άµεσων πληρωµών
από την ισχύουσα βάση υπολογισµού τους (π.χ, ανά ζωική κεφαλή
ή εκτάριο καλλιέργειας). Οι πληρωµές για τις καλλιεργήσιµες
εκτάσεις (µε έναν αριθµό εξαιρέσεων), τα βοοειδή, τα πρόβατα και,
από το 2004/2005, το γάλα θα συγκεντρωθούν υπό τη µορφή
µίας ενιαίας πληρωµής βάσει των ιστορικών αξιών αναφοράς
(µέσος όρος των ετών 2000, 2001 και 2002). Σε αντίθεση µε την
πρόταση του θέρους του 2002, η Επιτροπή προτείνει για τα
γεώµηλα µόνο µια µερική σύνδεση κατά 50 %.
2.6.
Για τους καρπούς µε κέλυφος, η Επιτροπή προτείνει την
αντικατάσταση του ισχύοντος συστήµατος από µία ετήσια κατ'
αποκοπή πληρωµή 100 EUR/εκτάριο, η οποία θα µπορεί να
συµπληρώνεται από τα κράτη µέλη της ΕΕ.
2.7.
Η αποσυνδεµένη ενιαία πληρωµή ανά εκµετάλλευση θα
διαιρεθεί σε «δικαιώµατα πληρωµής», προκειµένου να διευκολυνθεί
η µεταφορά. Κάθε «δικαίωµα» θα υπολογίζεται µε τη διαίρεση του
ποσού της χορηγούµενης αποσυνδεµένης από την παραγωγή
πριµοδότησης δια του αριθµού των εκταρίων (συµπεριλαµβανοµένων και των εκτάσεων καλλιέργειας ζωοτροφών), µετά από τον
καθορισµό αυτού του ποσού βάσει των ετών αναφοράς. Αυτά τα
«δικαιώµατα» (που µοιάζουν µε πριµοδοτήσεις στην καλλιεργούµενη έκταση) θα είναι δυνατόν να µεταφέρονται, µε ή χωρίς τις
γαίες, µεταξύ γεωργών του ιδίου κράτους µέλους και, συνεπώς, θα
είναι διαπραγµατεύσιµα.
2.8.
Η χορήγηση των πριµοδοτήσεων στην καλλιεργούµενη
έκταση ανά εκµετάλλευση και άλλες άµεσες πληρωµές θα υπόκεινται στην τήρηση µίας σειράς νοµοθετικών κανόνων για την
προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των ζώων, για
την ασφάλεια των τροφίµων και για την ασφάλεια στο χώρο
εργασίας (Παράρτηµα 3), καθώς και στην τήρηση «ορθών γεωργικών πρακτικών», οι οποίες θα καθορισθούν σε κάθε κράτος µέλος
(Παράρτηµα 4) (Πολλαπλή συµµόρφωση).
2.9.
Θα εισαχθεί ένα σύστηµα παροχής συµβουλών στις εκµεταλλεύσεις, το οποίο αρχικά θα είναι υποχρεωτικό για κάθε
εκµετάλλευση, η οποία δικαιούται άµεσων πληρωµών ποσού
υψηλότερου από 15 000 EUR ετησίως ή της οποίας ο κύκλος
εργασιών είναι υψηλότερος από 100 000 EUR ετησίως. Το εν
λόγω σύστηµα έχει ως στόχο να βοηθά τους γεωργούς να
συµµορφώνονται µε τους κανόνες που χαρακτηρίζουν µία σύγχρονη και ποιοτική γεωργία.
2.10.
Λαµβανοµένων υπόψη των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου των Βρυξελλών, η Επιτροπή προτείνει την εισαγωγή,
από το 2007 (αρχή της επόµενης δηµοσιονοµικής προοπτικής),
µίας υποχρεωτικής «προοδευτικής µείωσης και διαφοροποίησης»
άλλης από εκείνη του Ιουλίου 2002, η οποία να επιτρέπει όχι
µόνο τη µεταφορά πόρων προς το δεύτερο πυλώνα (ανάπτυξη της
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υπαίθρου), αλλά και να καλύπτει τις νέες χρηµατοοικονοµικές
ανάγκες που προκύπτουν από τις νέες µεταρρυθµίσεις των γεωργικών αγορών. Προβλέπεται µία «προοδευτική και διαφοροποιηµένη
µείωση» των άµεσων πληρωµών (βλέπε Πίνακα). Η πρόταση για
ανώτατο όριο των άµεσων πληρωµών στα 300 000 EUR ετησίως
και ανά εκµετάλλευση εγκαταλείφθηκε. Βάσει του σχεδίου κανονισµού, το γενικό ποσοστό µείωσης θα ισχύει, αρχικά, για όλες τις
άµεσες πληρωµές, αν και ένα µέρος του θα επιστρέφεται στις
µικρότερες εκµεταλλεύσεις.
(%)
∆ηµοσιονοµικό έτος

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 EUR µέχρι 5 000 EUR

0

0

0

0

0

0

0

5 001 EUR µέχρι
50 000 EUR

1

3

7,5

9 10,5 12 12,5

Άνω των 50 000 EUR

1

4 12

14

16

18 19

Γενικό ποσοστό µείωσης

1

4 12

14

16

18 19

2.11.
Στο πλαίσιο της προβλεπόµενης προοδευτικής µείωσης,
ένα ποσοστό των εξοικονοµούµενων χάρη στη µείωση πόρων —
κυµαινόµενο από 1 % το 2006 µέχρι 6 % του 2011 — θα
χρησιµοποιηθεί για µέτρα στήριξης της ανάπτυξης της υπαίθρου,
αν και το µεγαλύτερο µέρος αυτών των πόρων θα χρησιµοποιηθεί
για τη χρηµατοδότηση των νέων µεταρρυθµίσεων των γεωργικών
αγορών και των ιδιαίτερων καταστάσεων.
2.12.
Η Επιτροπή προτείνει την αύξηση του όγκου των
ενισχύσεων για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την εισαγωγή νέων
µέτρων για τη γεωργία µε σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου
εφαρµογής αυτής της κοινοτικής πολιτικής.
2.13.
Η Επιτροπή συνιστά τη διάθεση µέσων για την προώθηση
της ποιοτικής παραγωγής και τη χρηµατοοικονοµική ενίσχυση των
οργανώσεων των παραγωγών για την ενηµέρωση των καταναλωτών
και την προβολή των προϊόντων που παράγονται στο πλαίσιο
προγραµµάτων ποιότητας.
2.14.
Εξάλλου, η Επιτροπή προτείνει την υποστήριξη των
γεωργών µε προσωρινές και προοδευτικά µειούµενες ενισχύσεις,
προκειµένου αυτοί να µπορέσουν να προσαρµόσουν ευκολότερα
τις εκµεταλλεύσεις τους στους κανόνες της κοινοτικής νοµοθεσίας
στους τοµείς του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίµων,
της προστασίας των ζώων και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας
(ανώτατο ποσό 10 000 EUR ανά εκµετάλλευση ετησίως και για
µέγιστη περίοδο 5 ετών). Επιπλέον, θα δοθεί ενίσχυση για τη
χρησιµοποίηση των υπηρεσιών παροχής συµβουλών στις εκµεταλλεύσεις (ανώτατο ποσό 1 500 EUR) και για τη βελτίωση της
προστασίας των ζώων (ανώτατο ποσό 500 EUR ανά ζωική κεφαλή
ετησίως και για µέγιστη περίοδο 5 ετών).

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1.
Η παρούσα γνωµοδότηση περιορίζεται στα βασικά θέµατα
των µεταρρυθµιστικών προτάσεων (οριζόντιος κανονισµός) και των
προτάσεων για νέα µέτρα µε σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης
της υπαίθρου.
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3.2.
Όσον αφορά µία σειρά κριτικών παρατηρήσεων που
διατυπώθηκαν ήδη σχετικά µε την ενδιάµεση αναθεώρηση της ΚΓΠ,
η ΕΟΚΕ παραπέµπει στην γνωµοδότησή της που υιοθετήθηκε στις
11 ∆εκεµβρίου 2002. Οι προτάσεις της Επιτροπής υπερβαίνουν
σαφώς τα όρια της εντολής διακρίβωσης που της ανέθεσε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου και δεν υφίσταται κανένας
λόγος, λαµβανοµένης υπόψη της αναµενόµενης εξέλιξης της
αγοράς για τα περισσότερα προϊόντα, για µία σε βάθος µεταρρύθµιση της ΚΓΠ.

µελέτες στις οποίες ελήφθησαν υπόψη οι µέσω των νοµοθετικών
προτάσεων ζητηθείσες τροποποιήσεις. Οι µελέτες για την εκτίµηση
του αντικτύπου που παρουσίασε η Επιτροπή περιέχουν πληροφορίες για τις ενδεχόµενες µεσοπρόθεσµες συνέπειες των προτάσεων
για µεταρρύθµιση της ΚΓΠ στις αγορές και στα εισοδήµατα σε
κοινοτική κλίµακα. Εντούτοις, οι µελέτες αυτές λαµβάνουν ως
βάση µια υποτιθέµενη σταθερότητα της αγοράς, η οποία είναι
δύσκολο να εξασφαλιστεί, και επιπλέον δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές
αναλύσεις ανά περιφέρεια, λόγου χάρη σχετικά µε τις ενδεχόµενες
συνέπειες για τις µειονεκτικές περιφέρειες.

3.3.
Η Επιτροπή στηρίζει τώρα την πρότασή της για µια εις
βάθος µεταρρύθµιση στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
στο Γκέτεµποργκ (16 Ιουνίου 2002 — Κοινοτική στρατηγική για
µια βιώσιµη ανάπτυξη) και στις Βρυξέλλες (24 και 25 Οκτωβρίου
2002) (Συµφωνία για την καθιέρωση άµεσων ενισχύσεων στα νέα
κράτη µέλη).

3.8.
Η Επιτροπή συµπεραίνει βάσει των µελετών που υπεβλήθησαν τον Ιανουάριο ότι οι µεταρρυθµιστικές προτάσεις θα βελτιώσουν αισθητά την ισορροπία της αγοράς, θα έχουν ευνοϊκές
συνέπειες για τα εισοδήµατα των εκµεταλλεύσεων, θα καταστήσουν
δυνατή την απλούστευση της χορήγησης των πριµοδοτήσεων και
θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα της αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος.

3.4.
Για την ΕΟΚΕ έχει ιδιαίτερη σηµασία όπως σε µεταγενέστερες µεταρρυθµίσεις στηριχθεί το πολλαπλό έργο της ευρωπαϊκής
γεωργίας. Η βιώσιµη εκµετάλλευση πρέπει να διασφαλισθεί και
στις µειονεκτούσες περιοχές ώστε να παρεµποδισθεί η εξάλειψη
του ρόλου της µε απώτερες επιπτώσεις για την περιφερειακή
οικονοµία και απασχόληση αλλά και για τον πληθυσµό.

3.5.
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών
για τον καθορισµό των χρηµατοδοτικών πλαισίων για µέτρα υπό
τη θέση 1α (µέτρα για την οργάνωση αγοράς) µέχρι και το 2013,
προσφέρει, από µία άποψη, περισσότερη ασφάλεια και δυνατότητα
προγραµµατισµού. Ωστόσο, ο γεωργικός προϋπολογισµός είναι
ιδιαίτερα περιοριστικός και, συνεπώς, τα περιθώρια για περαιτέρω
µεταρρύθµιση της ΚΓΠ είναι εξαιρετικά στενά, γεγονός το οποίο
καθιστά αναγκαία την αποτελεσµατική χρήση των πόρων. Αυτός ο
περιορισµός επιβάλλεται όχι για λόγους γεωργικής πολιτικής,
αλλά για καθαρά φορολογικούς λόγους. Κατά την άποψη της
ΕΟΚΕ, δεν αντιστοιχεί στο δηµοσιονοµικό όριο του 1,27 % του
ΑΕγχΠ και, συνεπώς, δεν προκύπτει από αυτό. Ο εν λόγω
περιορισµός πρέπει να συνεκτιµάται και να αξιολογείται σε σχέση
µε τη διεύρυνση, τις περαιτέρω µεταρρυθµίσεις του συστήµατος
οργάνωσης αγοράς του ΠΟΕ και την απαιτούµενη ενίσχυση της
πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

3.6.
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή τροποποίησε ορισµένα
σηµεία σε σχέση µε τις προτάσεις της «Ανακοίνωσης» της
10ης Ιουλίου 2002 που σήµαιναν µια βελτίωση, (όπως π.χ. όσον
αφορά τη διαµόρφωση ή το σύστηµα παροχής συµβουλών στις
εκµεταλλεύσεις).

3.7.
Η ΕΟΚΕ λαµβάνει γνώση του γεγονότος ότι η Επιτροπή,
ταυτόχρονα µε τη δηµοσίευση των νοµοθετικών προτάσεων,
παρουσίασε και αναλύσεις των συνεπειών των µεταρρυθµιστικών
προτάσεων. Πρόκειται, εν προκειµένω, για 6 µελέτες του αντίκτυπου, οι οποίες ωστόσο αφορούν τις προτάσεις στο πλαίσιο της
«Ανακοίνωσης για την Ενδιάµεση επανεξέταση». Οι τελευταίες
συµπληρώθηκαν το Μάρτιο 2003 µε δύο περαιτέρω εσωτερικές

3.9.
Οι µελέτες που υποβλήθηκαν πρόσφατα επιβεβαιώνουν,
µεταξύ άλλων, την πολλαπλώς διατυπωθείσα ανησυχία ότι η
προτεινόµενη αύξηση των ποσοστώσεων θα αντιστοιχήσει σε
µείωση των τιµών για τους γεωργούς ή σε περαιτέρω υποχώρηση
της παραγωγής κραµβόσπορων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, περαιτέρω, ότι η προβλεπόµενη πραγµατική αύξηση των εισοδηµάτων
µέχρι το 2009 ανά µονάδα εργασίας θα είναι, εφόσον γίνει η
εφαρµογή των µεταρρυθµιστικών προτάσεων, µικρότερη από εκείνη
που θα προκύψει αν δεν γίνει µεταρρύθµιση. Πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί υπόψη ότι η ενδεχόµενη αύξηση του εισοδήµατος προέρχεται κυρίως από τη µείωση της απασχόλησης.
3.10.
Για να αιτιολογήσει την ανάγκη µίας νέας µεταρρύθµισης
της ΚΓΠ, η Επιτροπή ισχυρίζεται κυρίως ότι το ισχύον καθεστώς
πριµοδοτήσεων αποθαρρύνει τους γεωργούς να προσαρµόσουν
την παραγωγή τους στη ζήτηση της αγοράς, δεν προσφέρει επαρκή
κίνητρα για µία ποιοτική παραγωγή και προκαλεί υπερβάλλουσα
παραγωγή. Αυτά τα επιχειρήµατα έρχονται, ωστόσο, σε αντίφαση
µε άλλες δηλώσεις της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις οποίες
οι µεταρρυθµίσεις που εφαρµόσθηκαν µέχρι σήµερα επέτρεψαν
σηµαντικές προόδους και τη βελτίωση της ισορροπίας της αγοράς.
Επιπλέον, δεν πρέπει να αγνοείται ότι το µεγαλύτερο µέρος των
γεωργών έχει καταβάλλει ήδη κατά τα προηγούµενα έτη µεγάλες
προσπάθειες, προκειµένου να αντιµετωπίζει την αυξηµένη ανταγωνιστικότητα και να µπορέσει να ανταποκριθεί στις υψηλές
απαιτήσεις που έχουν οι καταναλωτές από τους παραγωγούς, όσον
αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των ειδών διατροφής.
3.11.
Ως βασικός στόχος της µεταρρύθµισης αναφέρθηκε η
απλούστευση της ΚΓΠ και, ειδικότερα, της διαχείρισης των
πριµοδοτήσεων. Η ΕΟΚΕ θεωρεί, πράγµατι, το στόχο αυτό ορθό,
αλλά αµφιβάλλει έντονα και ανησυχεί για ακόµη µεγαλύτερο
γραφειοκρατικό βάρος για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και την
αγροτική διαχείριση. Αυτό ισχύει κυρίως όσον αφορά τις νέες
πριµοδοτήσεις στις εκµεταλλεύσεις, τους κανόνες της µεταφοράς
και τις υποχρεώσεις της πολλαπλής συµµόρφωσης. Εξαιτίας αυτών,
οι γεωργοί θα αντιµετωπίσουν σηµαντικές πρόσθετες δαπάνες, οι
οποίες θα εξασθενήσουν την αποδοτικότητα και, σε ορισµένες
ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να οδηγήσουν στην εγκατάλειψη
των µικρότερων εκµεταλλεύσεων. Η ΕΟΚΕ εύχεται, επίσης, ότι η
πρακτική εφαρµογή των νέων µέτρων δε θα οδηγήσει σε υπερβολική αύξηση της γραφειοκρατίας,
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3.12.
Η ΕΟΚΕ σε πολλές γνωµοδοτήσεις τάχθηκε υπέρ της
διατήρησης της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας και της αρχής
των στοχοθετηµένων άµεσων πληρωµών. Αυτό επιβάλλει την κατά
καιρούς επανεξέταση των διαφόρων οργάνων της ΚΓΠ και την
ενδεχόµενη προσαρµογή τους στις νέες απαιτήσεις. Η ΕΟΚΕ
είναι της άποψης ότι σηµαντικά στοιχεία των µεταρρυθµιστικών
προτάσεων, όπως η προτεινόµενη κατά µονάδα επιδότηση και οι
πρόσθετες µειώσεις της τιµής του γάλακτος, δεν συµβάλλουν στη
διασφάλιση της πολυλειτουργικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας.
3.13.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η εντονότερη υποχώρηση της
γεωργικής παραγωγής ή ακόµη και η εγκατάλειψη εκµεταλλεύσεων
σε ορισµένες περιοχές, θα έχει σηµαντικές και διαρκείς, τόσο
καθοδικές όσο και ανοδικές, συνέπειες στον οικονοµικό τοµέα.
Αυτό, στη συνέχεια, θα έχει επιπτώσεις συνολικά στην περιφερειακή
οικονοµία και στην απασχόληση και, ούτως, µπορεί να οξύνει
σηµαντικά το πρόβληµα της υψηλής ανεργίας σε πολλές αγροτικές
περιοχές. Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις δεν θα θίξουν µόνο το
αναπτυξιακό δυναµικό πολλών γεωργικών περιοχών, αλλά θα
περιορίσουν και την κοινωνική συνοχή ως πραγµατικό στόχο, ενώ
ακόµη θα µπορούσαν να επηρεάσουν και θέµατα προστασίας της
φύσης και του περιβάλλοντος, καθώς και τα τοπία.
3.14.
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επισηµάνει ότι τα µέσα που
χρησιµοποιούνται για να εκπληρωθούν οι στόχοι της µεταρρύθµισης δεν είναι προσαρµοσµένα στην ιδιαίτερη κατάσταση της
γεωργίας και κτηνοτροφίας των εξόχως απόκεντρων περιφερειών
και ότι, για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί
ειδική µελέτη στα πλαίσια της οποίας να προτείνονται τα κατάλληλα µέτρα για τις εν λόγω περιφέρειες.
3.15.
Η Επιτροπή αναµένει, από την εφαρµογή των µεταρρυθµιστικών προτάσεών της, θετικά αποτελέσµατα για την ποιότητα
και την ασφάλεια των τροφίµων. Η ΕΟΚΕ, σε µία σειρά γνωµοδοτήσεών της, επισήµανε την ανάγκη ανταπόκρισης της παραγωγής
τροφίµων στις προσδοκίες της κοινωνίας. Έχει διασαφηνίσει ότι το
σύνολο των παραγόντων της αλυσίδας παραγωγής τροφίµων φέρει
συλλογική ευθύνη.
3.16.
Η ΕΟΚΕ έχει τη γνώµη ότι η Επιτροπή οφείλει να
λάβει υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
της 24ης/25ης Οκτωβρίου 2002 όπου τονίζεται η ανάγκη να
προστατευθούν τα συµφέροντα των παραγωγών των µειονεκτικών
περιοχών της σηµερινής Ευρώπης των 15: ο πολυλειτουργικός
ρόλος της γεωργίας πρέπει να συµβιβάζεται, σε όλες τις περιοχές
της Ευρώπης, µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Λουξεµβούργου (1997) και του Βερολίνου (1999).
3.17.
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει εν προκειµένω, µια ανεπίλυτη
σύγκρουση στόχων επειδή, αφενός, οι τιµές παραγωγής για το
γεωργό πρέπει συνεχώς να προσεγγίζουν τις τιµές της παγκόσµιας
αγοράς, ενώ αφετέρου, τα παραγωγικά πρότυπα γίνονται συνεχώς
αυστηρότερα. Η ΕΟΚΕ έχει ήδη επισηµάνει (1) ότι ο πολυλειτουργι-

( 1) Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ για το θέµα «Μια πολιτική για
την εδραίωση του ευρωπαϊκού γεωργικού προτύπου», ΕΕ C 368 της
20.12.1999, σ. 76-86 .
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κός ρόλος της γεωργίας, βάσει των δεδοµένων συνθηκών παραγωγής στα κράτη µέλη της ΕΕ, επιτυγχάνεται δυσκολότερα σε
συνθήκες παγκόσµιας αγοράς. Υψηλότερα πρότυπα ή απαιτήσεις
έναντι της πολυλειτουργικής γεωργικής παραγωγής επιβάλλεται
να εφαρµοσθούν και έναντι εισαγωγών που δεν ανταποκρίνονται
στις προϋποθέσεις αυτές και, συνεπώς, στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό. Εν προκειµένω, η ΕΟΚΕ διαβλέπει µία αφετηρία για την
µακροπρόθεσµη κοινωνική νοµιµοποίηση µίας (µη αποσυνδεµένης
αλλά συνδεδεµένης) χρηµατοδοτικής µεταφοράς, στο πλαίσιο
της ΚΓΠ, προς τους ευρωπαίους γεωργούς που υπηρετούν τη
πολυλειτουργική γεωργία. Περαιτέρω, η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία
µιας αποτελεσµατικής διεθνούς προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων καταγωγής (DOP, IGP) έναντι αποµιµήσεων που ζηµιώνουν
την ευρωπαϊκή γεωργία.

3.18.
Η ΕΟΚΕ, τάχθηκε, µεταξύ άλλων και σε σχέση µε τις
διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ, υπέρ της υπεράσπισης των σηµαντικών
µέτρων του «γαλάζιου κουτιού» ( 2). Αποτελεί αντίφαση το γεγονός
ότι η Επιτροπή, αφενός, διαβεβαιώνει ότι υπερασπίζεται το
«γαλάζιο κουτί», ενώ, αφετέρου, τάσσεται υπέρ του συστήµατος
αποσύνδεσης, επικαλούµενη τις δεσµεύσεις που επιβάλλει ο ΠΟΕ.

3.19.
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία της υπεράσπισης των
απαραίτητων οργάνων της ΚΓΠ, όπως για παράδειγµα της επαρκούς εξωτερικής προστασίας, για να επιτραπεί, κατ' αυτόν τον
τρόπο, η συµβολή στη διασφάλιση της πολυλειτουργικότητας της
ευρωπαϊκής γεωργίας.

4. Ειδικές παρατηρήσεις

4.1. Η αποσύνδεση

4.1.1.
Η αποσύνδεση, ως πυρήνας των µεταρρυθµιστικών
προτάσεων, βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης. Η
ΕΟΚΕ, στη γνωµοδότηση της 11ης ∆εκεµβρίου 2002, εξέθεσε
λεπτοµερώς τους λόγους του σκεπτικισµού και επικρίσεών της.
Αναφέρει σχετικά ότι η ΕΟΚΕ σε πολλές γνωµοδοτήσεις υπέβαλε
βασικές σκέψεις για περαιτέρω ανάπτυξη των άµεσων πληρωµών,
χωρίς να έχει λάβει ως σήµερα καµία ικανοποιητική απάντηση.
Λυπάται διότι η Επιτροπή δεν υπέβαλε προς συζήτηση καµία
πραγµατικά ευρωπαϊκή εναλλακτική πρόταση σ' εκείνη που αφορά
τις ενισχύσεις ανά εκµετάλλευση (3), καθώς η δυνατότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 58, αφορά µόνο το περιφερειακό επίπεδο.

(2 ) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την Ενδιάµεση επανεξέταση της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής, ΕΕ C 85 της 8.4.2003.
(3 ) Ο όρος «ενιαία ενίσχυση ανά εκµετάλλευση» που χρησιµοποιεί η
Επιτροπή είναι παραπλανητικός, διότι το ύψος των ενισχύσεων όχι
µόνο δεν είναι ίδιο για όλες τις εκµεταλλεύσεις, αλλά παρουσιάζει
µεγάλες διαφορές ανάλογα µε την ιστορική αναφορά.
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4.1.2.
Η προτεινόµενη αποσύνδεση µπορεί να προσφέρει,
αναµφιβόλως, µεγαλύτερη ελευθερία για τη λήψη αποφάσεων
(κανένας µονοµερής προσανατολισµός στις επιδοτήσεις), µεγαλύτερη ελαστικότητα και απλοποιήσεις για τους γεωργούς. Κατά τη
γνώµη της ΕΟΚΕ θα ήταν δυνατό όµως, να προκύψουν σοβαρά
µειονεκτήµατα, τα οποία επικρίνει:
—

Η προτεινόµενη ενίσχυση ανά εκµετάλλευση αφορά ένα
παρελθόν χρονικό διάστηµα και δεν θα εξαλείψει υφιστάµενα
προβλήµατα και ανισορροπίες, αντίθετα µάλιστα, θα τα
εδραιώσει.

—

Η πρόταση της Επιτροπής θα βλάψει εκείνες τις επιχειρήσεις
που πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω πράγµα που, θα
µπορούσε να βλάψει σοβαρά πολλούς νέους γεωργούς κατά
την ανάληψη δραστηριότητας.

—

Η προτεινόµενη αποσύνδεση θα είχε αρνητικές συνέπειες
λόγω της αύξησης της κερδοσκοπίας επί των δικαιωµάτων
παραγωγής και επί της αγοράς γαιών και, επιπλέον, θα
οδηγούσε σε νέα δικαιώµατα τύπου ιδιοκτησίας, γεγονός που
θα προκαλούσε κοινωνικές εντάσεις στον αγροτικό κλάδο.

—

Η διατήρηση της παραγωγής σε ορισµένους τοµείς και/ή
περιοχές (για παράδειγµα, στον τοµέα εκτροφής βοοειδών σε
περιοχές βοσκής και µειονεκτούσες περιοχές) απειλείται, ενώ,
κατ̀ αυτόν τον τρόπο, τίθεται σε αµφισβήτηση ο στόχος για
µία βιώσιµη γεωργία σε όλη την επικράτεια.

—

Στον τοµέα της γεωργίας, θα πρέπει να αναµένονται στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, αν οι γεωργοί που εισπράττουν
υψηλές επιδοτήσεις µεταπηδήσουν σε παραγωγικούς κλάδους χωρίς επιδοτήσεις, για παράδειγµα, εάν από την
πάχυνση βοοειδών στραφούν στην εκτροφή χοίρων ή εάν από
την καλλιέργεια δηµητριακών στραφούν προς τα λαχανικά.

—

Οι κοινές οργανώσεις αγοράς και ειδικά οι ρυθµίσεις για τις
ποσότητες θα απολέσουν την καθοδηγητική λειτουργία
τους, δεδοµένου ότι οι προβλεπόµενες πριµοδοτήσεις στην
εκµετάλλευση δεν περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, καµία
µνεία, στις ποσότητες αναφοράς, όπου υφίσταται ο κίνδυνος
έντονων περιορισµών της παραγωγής και των τιµών.

—

Ο αγροδιατροφικός τοµέας, και ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, εκδηλώνουν την ανησυχία τους για τον εφοδιασµό µε πρώτες
ύλες σε τοπικό επίπεδο, ο οποίος δεν εξασφαλίζεται µε
την αποσύνδεση δεδοµένου του κινδύνου εξαφάνισης ή
σηµαντικής µείωσης σε ορισµένες περιοχές.

—

Η κοινωνική αποδοχή των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων στη
γεωργία δεν ενισχύθηκε όπως θα αναµενόταν, επειδή οι
πολίτες δεν κατανοούν για ποιες αποδόσεις θα χορηγούνται
οι µελλοντικές πριµοδοτήσεις στην εκµετάλλευση, επειδή
στην πραγµατικότητα, οι άµεσες ενισχύσεις µετατρέπονται σε
«χρηµατοδοτικές δωρεές» χωρίς σύνδεση µε τη γεωργική
δραστηριότητα που ασκείται πραγµατικά σε κάθε εκµετάλλευση.

4.1.3.
Οι άµεσες πληρωµές οφείλουν επίσης να λειτουργούν
ως επιβράβευση των υπηρεσιών που η κοινωνία αναµένει από τους
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γεωργούς, παρά το γεγονός ότι δεν αντισταθµίζουν παρά µόνο
µερικώς τις απώλειες της αγοράς. Μία σειρά από αυτές τις
υπηρεσίες έχουν αιτιώδη σχέση µε την παραγωγή, της οποίας είναι
τα αποτελέσµατα (για παράδειγµα την απογύµνωση του τοπίου
λόγω της γεωργικής δραστηριότητας, υψηλά επίπεδα παραγωγής,
κλπ.). Οι εθνικές διατάξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του προτεινόµενου κανονισµού, και το πλαίσιο που προβλέπεται στο Παράρτηµα 4, δεν συνιστούν ικανοποιητική ευρωπαϊκή λύση.
4.1.4.
Η ΕΟΚΕ, στη γνωµοδότηση «Το µέλλον της ΚΓΠ» (1),
επισήµανε την αιτιώδη σχέση που υφίσταται µεταξύ της παραγωγής
και της πολυλειτουργικότητας και διαπίστωσε ότι αυτή η σχέση θα
πρέπει να θεωρείται ως καθοριστικό κριτήριο στο πλαίσιο της
περαιτέρω ανάπτυξης των άµεσων πληρωµών. Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι οι άµεσες πληρωµές επιβάλλεται
να αιτιολογούνται επαρκώς και να είναι κοινωνικά αποδεκτές. Κατά
συνέπεια τάχθηκε και πάλι υπέρ των άµεσων πληρωµών για
συγκεκριµένες λειτουργίες και επίσης υποστήριξε ότι το αξιόλογο
αυτό µέσο πρέπει να προβλέπει τις απαραίτητες προσαρµογές στις
θεµελιώδεις εξελίξεις των συνθηκών και απαιτήσεων.
4.1.5.
Η προτεινόµενη πριµοδότηση ανά εκµετάλλευση θα
οδηγήσει στην πράξη στην έντονα διαφορετική αντιστάθµιση
παρόµοιων κοινωνικών υπηρεσιών. Από την άποψη αυτή, πρέπει
να σηµειωθεί ότι ο γεωργός που συνεχίζει τις παραγωγικές
δραστηριότητές του οφείλει να τηρεί όλους τους κανόνες που
προβλέπονται από την πολλαπλή συµµόρφωση, προκειµένου να
δικαιούται ενιαίας πληρωµής, το ποσό της οποίας θα µπορούσε,
εντούτοις, να είναι ιδιαίτερα χαµηλό, λαµβανοµένου υπόψη του
κριτηρίου της ιστορικής αναφοράς. Αντίθετα, ο γεωργός που
εγκαταλείπει την παραγωγή οφείλει να συµµορφωθεί µε ελάχιστες,
µη εξειδικευµένες και ενδεχοµένως περιφερειακά διαφορετικές,
απαιτήσεις για να διατηρήσει τις εκτάσεις του µε «ορθές γεωργικές
πρακτικές», αλλά, βάσει του συστήµατος, µπορεί να απαιτήσει
υψηλή ενιαία πληρωµή. Η ΕΟΚΕ ανησυχεί ότι η γεωργική
δραστηριότητα και, εποµένως, η παραγωγή θα υποβαθµίζεται
ολοένα και περισσότερο.
4.1.6.
Το άρθρο 58 της πρότασης οδηγίας προβλέπει ότι «τα
κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν
κάποια εξισορρόπηση µεταξύ των ατοµικών δικαιωµάτων και των
µέσων όρων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο». Η δυνατότητα
αυτή µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική απλοποίηση του τρόπου
υπολογισµού ή της διοικητικής διαχείρισης των επιδοτήσεων ή
ακόµη να αµβλύνει µερικώς ορισµένα προβλήµατα που προκαλούνται στην αγορά γαιών από την επιδότηση ανά εκµετάλλευση.
Προφανώς, όµως, η Επιτροπή δεν βρήκε τον τρόπο να επιβάλλει
αυτόν τον κανόνα σε ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο, επειδή κάτι
τέτοιο θα τροποποιούσε αισθητά τόσο τη ροή κεφαλαίων µεταξύ
των κρατών µελών αλλά και την κατάσταση όσον αφορά τα
εισοδήµατα µεταξύ των εκµεταλλεύσεων και των περιφερειών.
4.1.7.
Η ΕΟΚΕ αναφέρεται στον κίνδυνο µήπως, παρά την
προτεινόµενη µερική αποσύνδεση, πολλές επιχειρήσεις εγκαταλείψουν την παραγωγή γεωµήλων και επιλέξουν καλλιέργειες χαµηλότερου κινδύνου και κεφαλαίου, πράγµα που σε ορισµένες περιοχές

(1 ) ΕΕ C 125 της 27.5.2002.
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ενδέχεται να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες. Τάσσεται κατά της
µείωσης των ενισχύσεων για το σκληρό σίτο, επειδή οι ενισχύσεις
αυτές είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της παραγωγής σε
περιοχές παραδοσιακής παραγωγής σίτου, οι οποίες δεν διαθέτουν
άλλες αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις. Αντιθέτως, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ ενός νέου µέσου για τη στήριξη της παραγωγής καρπών
µε κέλυφος, µολονότι θεωρεί ανεπαρκές το προτεινόµενο ύψος
ώστε να είναι ανταγωνιστική η παραγωγή αυτή έναντι των
εισαγωγών από τρίτες χώρες.

4.1.8.
Τα εν λόγω προβλήµατα αιτιολογούν την επανάληψη
της πρότασης της ΕΟΚΕ να αναζητηθούν νέες δυνατότητες
ανάπτυξης των άµεσων πληρωµών. Η ΕΟΚΕ θέτει εκ νέου το
ερώτηµα, για ποιο λόγο η Επιτροπή δεν εξέτασε κανένα σύστηµα
ενισχύσεων που να αποτελείται από µια βασική ενίσχυση και
στοιχεία συνδεόµενα προς το προϊόν. Τούτο θα επέτρεπε, αφενός,
την αµοιβή κατά τρόπο βιώσιµο των πολυλειτουργικών υπηρεσιών
και, αφετέρου, θα διασφάλιζε την διατήρηση της παραγωγικής και
οικονοµικής πτυχής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, γεγονός
εξαιρετικά σηµαντικό ιδιαίτερα για τις µειονεκτούσες περιφέρειες.
Με ένα παρόµοιο σύστηµα θα ήταν δυνατό να αποφευχθούν πολλά
προβλήµατα που συνδέονται µε την πρόταση της Επιτροπής.

4.2.

Η πολλαπλή συµµόρφωση

4.2.1.
Η ΕΟΚΕ επανειληµµένα ανέφερε ότι οι διατάξεις στους
τοµείς της ασφάλειας των τροφίµων, της προστασίας της απασχόλησης, του περιβάλλοντος και των ζώων είναι ανάγκη να εφαρµόζονται µε καλύτερο και ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Αυτό
πρέπει να ισχύει βέβαια και για τις διατάξεις σχετικά µε την
ασφάλεια και την προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας καθώς
και την εργασία των νέων και την προστασία από τους κινδύνους.
Η πρόταση της Επιτροπής για πολλαπλή συµµόρφωση µπορεί να
αποτελεί χρήσιµο µέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

4.2.2.
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την έκκληση όπως τα απαιτούµενα πρότυπα είναι σαφή και απλά και όµοια, πράγµατι, σε όλο
τον κοινοτικό χώρο. Ταυτόχρονα είναι ανάγκη όπως οι ρυθµίσεις
για την πολλαπλή συµµόρφωση είναι προσαρµοσµένες στην
πρακτική, οι διοικητικές δαπάνες παραµένουν υπό έλεγχο και όπως
αποφεύγονται οι διπλοί έλεγχοι.

4.2.3.
Η Επιτροπή προτείνει όπως η χορήγηση των άµεσων
πληρωµών εξαρτάται από την εκπλήρωση των 38 κοινοτικών
ρυθµίσεων καθώς και τη διατήρηση των γαιών «σε καλή γεωργική
κατάσταση». Εφόσον δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές, θα
επιβάλλεται µείωση των άµεσων πληρωµών κατά 10-100% για
κάθε σχετικό «αδίκηµα».

4.2.4.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι ορισµένες διατάξεις, για παράδειγµα εκείνες που προβλέπονται από τις οδηγίες για την προστασία των οικοτόπων, των πτηνών ή της υγείας, δεν ισχύουν για
όλους τους γεωργούς κατά οµοιόµορφο τρόπο. Κατά συνέπεια,
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είναι δυνατόν να τεθεί το ερώτηµα κατά πόσον υφίσταται ισότητα
µεταχείρισης και νοµοθετικής ασφάλειας στο γεωργικό τοµέα,
δεδοµένου ότι οι επιθεωρήσεις που πραγµατοποιούνται στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις επιτρέπουν τη διαπίστωση της τήρησης
µόνο µέρους αυτών των διατάξεων.
4.2.5.
Η ΕΟΚΕ παρατηρεί σχετικά ότι η απόδειξη της πολλαπλής συµµόρφωσης απαιτεί σηµαντικές προσπάθειες από τους
γεωργούς. Εν πάση περιπτώσει, οι δαπάνες τεκµηρίωσης καθώς οι
ίδιες δαπάνες των εκµεταλλεύσεων θα αυξηθούν αισθητά. Συνεπώς
η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαία και σκόπιµη τη θέσπιση κατάλληλης
µεταβατικής περιόδου για την προσαρµογή των επιχειρήσεων στο
νέο σύστηµα.
4.2.6.
Με την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή αποσκοπεί σε
διοικητική απλοποίηση µε την ευθυγράµµιση του ισχύοντος
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου των άµεσων
ενισχύσεων και µε τη συµπλήρωση µε τους ελέγχους σχετικά µε
την πολλαπλή συµµόρφωση και τις ορθές γεωργικές πρακτικές.
Επισηµαίνει εντούτοις ότι οι διοικητικές δαπάνες και δαπάνες
ελέγχου κινδυνεύουν αντιθέτως να επιβαρύνουν τη λειτουργία
των διοικήσεων. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος «λιγότερη
γραφειοκρατία», πρέπει να περιορισθούν οι κανόνες στις σηµαντικές και απολύτως απαραίτητες διατάξεις για την τήρηση των
στόχων της πολλαπλής συµµόρφωσης.
4.2.7.
Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τα κριτήρια όσον αφορά
«τις ορθές γεωργικές πρακτικές». Εν προκειµένω, επίσης, θα έπρεπε
να ορισθούν ως υποχρεωτικές µόνο οι διατάξεις οι οποίες είναι
απαραίτητες για τη διατήρηση µιας πολυλειτουργικής γεωργίας
και µπορούν να ελεγχθούν αντικειµενικά στην πράξη. Η εφαρµογή
ορισµένων από τα προτεινόµενα κριτήρια φαίνεται να παρουσιάζει
µεγαλύτερες δυσκολίες (για παράδειγµα, η διατήρηση της αποδοτικότητας ή της δοµής του εδάφους).
4.2.8.
Για την απλοποίηση, είναι συνεπώς απαραίτητο να
εντοπιστούν προτεραιότητες στο πλαίσιο των ελέγχων και να
συµµετάσχουν οι εκπρόσωποι των γεωργικών και επαγγελµατικών
οργανώσεων στην ανάπτυξη µορφών αρωγής και παροχής συµβουλών προς υποστήριξη των εκµεταλλεύσεων, που θα συνεργάζονται
µε τις διοικήσεις και θα ενθαρρύνουν εκούσιες µορφές πιστοποίησης.
4.2.9.
Η ΕΟΚΕ, υπενθυµίζει σχετικά ότι τα υψηλά πρότυπα
στην κοινοτική γεωργία δεν επιτρέπεται να υπονοµεύονται µέσω
εισαγωγών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό. Συνεπώς, και τα
προϊόντα από τρίτες χώρες πρέπει να πληρούν µε συνεκτικό τρόπο
τα κριτήρια πολλαπλής συµµόρφωσης, προστασίας των ζώων και
ασφάλειας των τροφίµων.

4.3. Το σύστηµα παροχής συµβουλών στις εκµεταλλεύσεις
(«Farm Advisory System» — FAS)
4.3.1.
Η Επιτροπή επεκτείνει την πρότασή της, από την
ανακοίνωση για την FAS, για µια επιθεώρηση της εκµετάλλευσης
και προτείνει την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού συστήµατος
παροχής συµβουλών στις εκµεταλλεύσεις.
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4.3.2.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι για την καθιέρωση του προτεινόµενου συστήµατος παροχής συµβουλών στις επιχειρήσεις, είναι
ανάγκη να δοθούν στα κράτη µέλη ορισµένα περιθώρια. Η ΕΟΚΕ
τάχθηκε υπέρ της εισαγωγής αυτών των συστηµάτων σε εθελούσια
βάση και τη δηµιουργία σχετικών κινήτρων. Οι συµβουλές αυτές
δεν πρέπει να δίδονται µόνο σε σχέση µε την τήρηση των κανόνων
αλλά να αποβλέπουν στην συνεχή βελτίωση της οικονοµικής,
οικολογικής και κοινωνικής κατάστασης της επιχείρησης.
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4.4.4.
Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ συνιστά οι προτάσεις για
τη διαφοροποίηση να εξετασθούν σε άµεση συνάφεια µε τις
προτεινόµενες µειώσεις των τιµών. Ο συνδυασµός των µέτρων θα
προκαλέσει σε πολλές περιπτώσεις σηµαντικές απώλειες εισοδηµάτων. Αυτό θα αφορά ιδιαίτερα τους γεωργούς, το εισόδηµα των
οποίων προέρχεται αποκλειστικά από τη γεωργική παραγωγή.

4.5. Η παύση καλλιέργειας και η «Πίστωση CO2»
4.3.3.
Εν προκειµένω, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η συµµετοχή σε
ένα ανάλογο σύστηµα παροχής συµβουλών στις εκµεταλλεύσεις
θα προκαλέσει στους γεωργούς πρόσθετες δαπάνες. Για αυτό, θα
ήταν σηµαντικό να προσφερθεί στους γεωργούς η δυνατότητα
ενίσχυσης, όπως αυτή που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Στο πλαίσιο του συστήµατος
παροχής συµβουλών στις εκµεταλλεύσεις, η ΕΟΚΕ ζητεί να
επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στα µέτρα κατάρτισης και επιµόρφωσης των εργαζοµένων, είτε αυτοαπασχολούµενων, είτε µισθωτών.
Η ΕΟΚΕ τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο που θα πρέπει να αποδοθεί
στις κοινωνικοεπαγγελµατικές και γεωργικές οργανώσεις καθώς
και στα συνδικάτα όσον αφορά την κατάρτιση και την επιµόρφωση
καθώς και την παροχή συµβουλών στους γεωργούς και τους
αγροτεργάτες.

4.4.

Προοδευτική µείωση και διαµόρφωση

4.4.1.
∆ιαπιστώνονται αισθητές διαφορές σε σχέση µε τις
προτάσεις που είχαν υποβληθεί τον Ιούλιο 2002. Μαζί µε µια
µεταφορά των πόρων στον 2o πυλώνα της ΚΓΠ (∆ιαµόρφωση)
πραγµατοποιήθηκε µια µεταφορά εντός του 1ου πυλώνα (προοδευτική µείωση). Η ΕΟΚΕ λυπάται για την απουσία απόφασης του
Συµβουλίου για το χρηµατοδοτικό δελτίο που αντιστοιχεί στο
δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι
δυνατόν να γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένο ποσοστό µεταφοράς
γεωργικού προϋπολογισµού στο δεύτερο πυλώνα. Η µείωση των
άµεσων πληρωµών διαφοροποιείται σε µεγάλο βαθµό, ανάλογα µε
το ύψος της ενίσχυσης. Εξάλλου, η αρχική πρόταση για τη θέσπιση
ανώτατου ορίου εγκαταλείφθηκε, γεγονός που ωφελεί τις µεγάλες
γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Αυτό σηµαίνει ότι, όπως πρότεινε η
ΕΟΚΕ, στοιχεία σχετιζόµενα µε το µέγεθος της επιχείρησης όπως
οικονοµίες κλίµακας, θα λαµβάνονται τουλάχιστον εν µέρει υπόψη.
Αντιθέτως, δεν λήφθηκε υπόψη το κριτήριο της απασχόλησης στις
εκµεταλλεύσεις.

4.4.2.
Η διαµόρφωση και η προοδευτική µείωση δεν θα
εφαρµοσθούν για τα νέα κράτη µέλη µέχρι και το 2012. Εποµένως,
η ΕΟΚΕ συµπεραίνει ότι οι πόροι που µεταφέρονται τον πυλώνα 2
από τη διαµόρφωση, θα διατεθούν αποκλειστικά στα 15 «παλαιά»
κράτη µέλη.

4.4.3.
Σύµφωνα µε το άρθρο 10, η επιτροπή διαχείρισης
πληρωµών πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα τροποποίησης των
ποσοστών που προβλέπονται στο πλαίσιο της διαφοροποίησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 82, παράγραφος 2. Επειδή κάθε τροποποίηση θα επιφέρει µε µακροπρόθεσµες συνέπειες, η ΕΟΚΕ διατηρεί
επιφυλάξεις για αυτή τη δυνατότητα.

4.5.1.
Το ισχύον σύστηµα, το οποίο προβλέπει την εναλλαγή
καλλιεργειών και τη χρησιµοποίηση των γαιών σε αγρανάπαυση
για την καλλιέργεια ανανεώσιµων πρώτων υλών οδήγησε σε µια
αποσυµφόρηση των «κλασσικών» γεωργικών αγορών. Η µεταρρύθµιση που προτείνει η Επιτροπή προϋποθέτει τη θέση σε αγρανάπαυση γαιών για δεκαετή περίοδο, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής
καλλιεργειών ή χρησιµοποίησης των γαιών για την καλλιέργεια
ανανεώσιµων πρώτων υλών.
4.5.2.
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της διατήρησης της δυνατότητας
εναλλασσόµενης αγρανάπαυσης. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται στο
µέλλον η δυνατότητα, όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα, για εναλλαγές, όσον αφορά τη θέση σε αγρανάπαυση ενεργειακών φυτών. Αν
για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος απαιτείται αγρανάπαυση µεγαλύτερης διάρκειας, η ΕΟΚΕ θεωρεί αντίστοιχες προσφορές ως κατάλληλες για τα µέτρα υπέρ της γεωργίας.
4.5.3.
Κατά την ΕΟΚΕ η προβλεπόµενη ενίσχυση για την
καλλιέργεια φυτών για την παραγωγή ενέργειας ύψους 45 EUR/
εκτάριο είναι θετικό στοιχείο. Είναι όµως αµφίβολο κατά πόσο θα
ήταν δυνατή η υλοποίηση του στόχου των 1,5 εκατοµµυρίων
εκταρίων, χωρίς τη χρησιµοποίηση γαιών σε αγρανάπαυση, δεδοµένης της περιορισµένης ενίσχυσης.
4.5.4.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ορθό οι εκµεταλλεύσεις µεγέθους
µέχρι 20 εκταρίων αρόσιµων εκτάσεων και οι εκµεταλλεύσεις
οικολογικής παραγωγής να εξακολουθούν να εξαιρούνται από την
υποχρέωση αγρανάπαυσης.

4.6. Τα νέα µέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου
4.6.1.
Επανειληµµένα, η ΕΟΚΕ τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης
των µέτρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Θεωρεί ουσιώδους
σηµασίας την αξιοποίηση, για το σκοπό αυτό, όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, λαµβανοµένου
υπόψη κυρίως του γεγονότος ότι επιβάλλεται, για την υλοποίηση
γενικά θετικής ανάπτυξης, µία σφαιρική προσέγγιση στο πλαίσιο
της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου.
4.6.2.
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της ουσιαστικής προσαρµογής
του κανονισµού 2826/2000 σχετικά µε τις δράσεις ενηµέρωσης
και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά.
Φρονεί ότι η προώθηση της εµπορίας που προβλέπεται στα πλαίσια
της αγροτικής ανάπτυξης είναι υπερβολικά περιοριστική, καθώς
εστιάζεται µάλλον σε µικροπρογράµµατα στα πλαίσια περιόδων
εµπορίας µειωµένης κλίµακας.
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4.6.3.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών, του
Οκτωβρίου 2002, αποφάσισε το χρηµατοδοτικό πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής µέχρι το 2013. Συµφωνήθηκε η
διάθεση ανώτατου ποσού υπό την επικεφαλίδα 1 (δαπάνες που
συνδέονται µε τις οργανώσεις αγοράς), αλλά δεν υπήρξε συµφωνία
για ανάλογο ποσό υπό την επικεφαλίδα 2 (ανάπτυξη της υπαίθρου).

4.6.4.
Η ΕΟΚΕ ασκεί κριτική διότι µε την προβλεπόµενη
µεταφορά από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα, µόνο κατά τη
διάρκεια του έκτου έτους µετά από την έναρξη εφαρµογής της
διαµόρφωσης, µόλις 1,5 δισεκατοµµύρια EUR ακόµη θα διατεθούν
για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Εφόσον υφίσταται η πολιτική
βούληση για την υιοθέτηση αυτής της λύσης, το σύνολο των
διαθέσιµων πιστώσεων (που δεν δαπανήθηκαν στο σύνολό τους
κατά τα προηγούµενα έτη) θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για
την κινητοποίηση συµπληρωµατικών πόρων υπέρ της ανάπτυξης
της υπαίθρου και για καλύτερη ισορροπία.

4.6.5.
Τα νέα µέτρα που προτείνει η Επιτροπή υπέρ της
ανάπτυξης της υπαίθρου έχουν ουσιαστικά ως στόχο να βοηθήσουν
τους γεωργούς να συµµορφωθούν µε τους κανόνες και να
προσανατολισθούν περισσότερο σε µία ποιοτική παραγωγή.
Πρόκειται για µία σηµαντική λειτουργία, αλλά η ΕΟΚΕ διαπιστώνει
ότι τα προτεινόµενα µέτρα δε συνοδεύονται από τους απαραίτητους πόρους.

4.6.6.
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει, κατ̀ αρχήν, την πρόταση για τα
νέα συνοδευτικά µέτρα µε σκοπό την προώθηση της παραγωγής
ποιοτικών τροφίµων και τη χορήγηση ενίσχυσης στις εκµεταλλεύσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις όσον αφορά την παραγωγή
και την ενίσχυση των µέτρων προστασίας των ζώων αντίστοιχα µε
τα αναγγελθέντα µέτρα υπέρ της γεωργίας.

4.6.7.
Επιπλέον, εφόσον οι γεωργοί έχουν πρόσβαση σε αυτά
τα νέα συνοδευτικά µέτρα για την επίτευξη των στόχων τους, η
ΕΟΚΕ εκτιµά ότι ο ανώτατος συµπληρωµατικός φάκελος των
1,5 δισεκατοµµυρίων EUR θα επαρκέσει µε δυσκολία. Αυτό
σηµαίνει ότι ο στόχος που αναφέρει η Επιτροπή, δηλαδή «η
ενίσχυση της ανάπτυξης της υπαίθρου», δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθεί.

4.6.8.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη δυνατότητα των γεωργών να
δικαιούνται αντισταθµιστικών πληρωµών για την εφαρµογή µέτρων
της ΝΑTURA 2000, σύµφωνα µε το άρθρο 16, του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1257/99. Ωστόσο, υποστηρίζει την παρόµοια αντιµετώπιση στο µέλλον της εφαρµογής ανάλογων µέτρων, όπως για
παράδειγµα της µελλοντικής εφαρµογής της οδηγίας-πλαίσιο για
το ύδωρ.

4.6.9.
Η θέσπιση µίας νέας ενίσχυσης, προοριζόµενης για τους
παραγωγούς που ακολουθούν ποιοτικά συστήµατα, δεν πρέπει να
προκαλέσει προβλήµατα για την είσπραξη άλλων ενισχύσεων που
λαµβάνουν οι παραγωγοί στο πλαίσιο προγραµµάτων συνοδευτικών µέτρων.
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5. Συµπεράσµατα

5.1.
Η ΕΟΚΕ συνιστά µια προσαρµογή της ΚΓΠ στις νέες
απαιτήσεις. Η ΕΟΚΕ σε γνωµοδότηση πρωτοβουλίας εξέτασε
επισταµένως την περαιτέρω ανάπτυξη των άµεσων γεωργικών
πληρωµών. Απορρίπτει µια αιφνίδια µεταβολή του συστήµατος
όπως προτείνεται από την Επιτροπή µέσω της µεταφοράς των µέχρι
τούδε επιδοτήσεων γαιών και ζώων, σε µια επιδότηση ανά
εκµετάλλευση. Η οποιαδήποτε ελάττωση του δεσµού µεταξύ
ρύθµισης των αγορών και παραγωγής θα έχει ως µόνο αποτέλεσµα
την πρόκληση νέων αναταραχών στη γεωργική δραστηριότητα,
ιδίως στις πιο µειονεκτικές περιοχές. Λυπάται διότι η Επιτροπή δεν
ακολούθησε την πρότασή της για την εξέταση της θέσης σε
λειτουργία µιας επιχειρηµατικής επιδότησης π.χ. µια βασική
ενίσχυση επιπλέον των συµπληρωµάτων που σχετίζονται µε την
παραγωγή.

5.2.
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι µε την παρούσα πρόταση για την
πριµοδότηση επιχειρήσεων και την πολλαπλή συµµόρφωση δεν
δίδεται, δυστυχώς, καµία ευνοϊκή απάντηση στο ερώτηµα πώς οι
υψηλές κοινωνικές αξιώσεις έναντι της γεωργίας (µε υψηλά
ευρωπαϊκά πρότυπα) θα αντισταθµισθούν σε γεωργικές αγορές
που θα απορυθµιστούν ταυτόχρονα (στόχος των διαπραγµατεύσεων ΠΟΕ). Η ανησυχία που προκαλεί η συνεχιζόµενη εγκατάλειψη
της γεωργικής δραστηριότητας από νέους ανθρώπους σε πολλές
περιοχές της Ευρώπης, συνεπώς, δεν εξαλείφεται. Είναι αµφίβολο
αν οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί θα τύχουν µιας διαρκούς και
συνεχούς αποδοχής προς το κοινό.

5.3.
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι το νέο µέσο της πολλαπλής συµµόρφωσης µπορεί σχετικά να συµβάλει ώστε οι διατάξεις στους τοµείς
της ασφάλειας τροφίµων, προστασίας της απασχόλησης, του
περιβάλλοντος και των ζώων, να εφαρµοσθούν µε ενιαίο τρόπο σε
όλη την ΕΕ. Οπωσδήποτε, είναι ανάγκη και οι ρυθµίσεις της
πολλαπλής συµµόρφωσης να είναι εφαρµόσιµες και οι διοικητικές
δαπάνες υπό έλεγχο.

5.4.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι στις µεταρρυθµιστικές προτάσεις
επιβάλλεται η καθιέρωση εθελοντικών µέτρων ή κινήτρων µε
σαφέστερο τρόπο. Έτσι, η ένταξη σε ένα σύστηµα παροχής
συµβουλών προς την επιχείρηση να γίνεται οικειοθελώς. Επίσης,
δεν επιτρέπεται µια υποχρεωτική δεκαετής περίοδος να είναι
αντικείµενο της µεταρρύθµισης, αλλά µάλλον µια διατήρηση της
αρχής της εναλλαγής σε εθελούσια βάση, ώστε η τελευταία να
γίνεται τόσο από τους γεωργούς όσο και από την κοινωνία σε
υψηλό βαθµό αποδεκτή.

5.5.
Η ΕΟΚΕ ζητά ρητώς την εδραίωση του 2ου πυλώνα της
ΚΓΠ για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Σε σύγκριση µε την
ανακοίνωση του Ιουλίου 2002 για την ενδιάµεση επισκόπηση, οι
νοµοθετικές προτάσεις για την µεταρρύθµιση της ΚΓΠ υστερούν
σαφώς στο θέµα αυτό. Επιπλέον, η ανάπτυξη του 2ου πυλώνα,
αποκλειστικά µέσω της διαµόρφωσης, θα αποδυνάµωνε τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των δύο πυλώνων της ΚΠΓ. Σε ό,τι αφορά
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τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ασφάλεια των τροφίµων
και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι
προτάσεις βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. ∆ιαπιστώνει ότι
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δεν διατίθενται επαρκείς πόροι, θεωρεί όµως πιθανό να αυξηθούν
στο µέλλον, στο πλαίσιο της επικείµενης µεταρρύθµισης των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού»
(COM(2003) 23 τελικό — 2003/0009 (CNS))
(2003/C 208/18)
Στις 10 Φεβρουαρίου 2003, και σύµφωνα µε το άρθρο 37 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 «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 25 Απριλίου 2003, µε βάση εισηγητική έκθεση της
κας Maria Luisa Santiago.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 74 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 9 αποχές την παρούσα
γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Στα πλαίσια της ενδιάµεσης αναθεώρησης του Προγράµµατος ∆ράσης 2000, η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του
ισχύοντος κανονισµού για την κοινή οργάνωση αγοράς του
ρυζιού (1) ως εξής:
—

—

Εφάπαξ µείωση της τιµής παρέµβασης κατά 50 %, στην τιµή
των 150 EUR/τόνο, σύµφωνα µε τις τιµές στην παγκόσµια
αγορά.

—

—

Περιορισµός της µέγιστης εγγυηµένης έκτασης από
433 423 εκτάρια σε 392 801 εκτάρια.

—

Αντικατάσταση του συστήµατος δηµόσιας παρέµβασης από
ένα σύστηµα ιδιωτικής αποθεµατοποίησης, σύµφωνα µε
κανόνες που θα ορίσει η επιτροπή διαχείρισης, το οποίο και
θα ενεργοποιείται όταν η τιµή της αγοράς πέφτει κάτω από
την τιµή στήριξης (150 EUR/t) για περισσότερο από δύο
συνεχόµενες εβδοµάδες.

—

Εφαρµογή ενός ειδικού µέτρου όταν η µέση τιµή αγοράς
του αναποφλοίωτου ρυζιού (paddy) είναι κατώτερη από
120 EUR/τόνο για δύο συνεχόµενες εβδοµάδες και είναι
πιθανό να παραµείνει κατώτερη από την τιµή αυτή.

Αύξηση των σηµερινών άµεσων ενισχύσεων από 52 EUR/
τόνο σε 177 EUR/τόνο, µε την εξής κατανοµή:
—

102 EUR/τόνο για την ενιαία ενίσχυση ανά εκµετάλλευση, βάσει των ιστορικών δικαιωµάτων εντός των
ορίων µιας µέγιστης εγγυηµένης έκτασης.

( 1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου.

75 EUR/τόνο ως ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια
ρυζιού, τα οποία θα πολλαπλασιάζονται επί την απόδοση στην κάθε χώρα, όπως θεσπίστηκε κατά τη
µεταρρύθµιση του 1995.
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Εισαγωγή συστήµατος προοδευτικής µείωσης των
ενισχύσεων, στις οποίες θα επιβληθεί ποσοστό µείωσης
µεταξύ 1 % το 2006 και 19 % το 2012, ανάλογα µε τις
δέσµες και µε τις διάφορες περιόδους και στάδια εφαρµογής.

1.2.
Η Επιτροπή στηρίζει την πρόταση αυτή στην εκτίµηση ότι
η σηµερινή αγορά του ρυζιού στην Κοινότητα παρουσιάζει σοβαρή
έλλειψη ισορροπίας, η οποία οφείλεται στην αύξηση και της
εγχώριας παραγωγής και των εισαγωγών.
1.2.1.
Ως αποτέλεσµα µιας προβλέψιµης αύξησης των εισαγωγών από τρίτες χώρες, λόγω της εφαρµογής της Συµφωνίας
«Όλα πλην όπλων», η Επιτροπή προβλέπει ότι «η τρέχουσα
ανισορροπία θα επιδεινωθεί ακόµη περισσότερο και πιθανώς θα
φθάσει σε µη ανεκτό επίπεδο, στη διάρκεια των προσεχών ετών»
(υπό εξέταση πρόταση).

2.

Γενικές παρατηρήσεις

2.1.
Η Επιτροπή επιχειρεί τη «δηµιουργία, ως αντιστάθµιση
[για την πτώση των τιµών], µιας εισοδηµατικής ενίσχυσης ανά
εκµετάλλευση και µιας ειδικής για την καλλιέργεια ενίσχυσης που
αντικατοπτρίζει το ρόλο της παραγωγής ρυζιού στις παραδοσιακές
περιοχές παραγωγής» (1). Η αναγνώριση αυτή είναι θετική, αλλά
κρίνεται ανεπαρκής σε συνάρτηση µε τον όλως ιδιαίτερο και
αναντικατάστατο ρόλο της καλλιέργειας αυτής από περιβαλλοντική άποψη.
2.1.1.
Το ρύζι που παράγεται στην ΕΕ είναι συγκεντρωµένο σε
πολύ ιδιαίτερες γεωγραφικές ζώνες, κοντά στο δέλτα ποταµών
και σε περιοχές υγρές, επίπεδες και µε ανεπαρκή εσωτερική
αποστράγγιση. Το σύστηµα του πληµµυρίσµατος, που είναι
χαρακτηριστικό της καλλιέργειας αυτής, εµποδίζει την άνοδο του
υδροφόρου ορίζοντα, που κοντά στις εκβολές των ποταµών
περιέχει αλµυρά ύδατα, αποτρέποντας έτσι την υποβάθµιση της
δοµής του εδάφους και το διαχωρισµό της αργίλου. Το καλυµµένο
µε ύδατα έδαφος προσελκύει µια τυπική αποδηµητική πανίδα, όπως
πελαργούς, σταχτοτσικνιάδες, φοινικόπτερους, νεροπουλάδες και
µπεκατσίνια, που επιλέγουν τους ορυζώνες ως φυσικό τους
βιότοπο. Η χλωρίδα που συνδέεται µε τους ορυζώνες είναι επίσης
ιδιαίτερη και η διατήρησή της εξασφαλίζεται επίσης µε τη
διατήρηση υγρών περιοχών µέσω της καλλιέργειας ρυζιού. Το
πλούσιο οικοσύστηµα των ορυζώνων έχει µια αδιαµφισβήτητη
αξία, από άποψη φυσικού κάλλους και κυνηγετικού ενδιαφέροντος.
Σηµαντικές εκτάσεις ορυζώνων βρίσκονται στο εσωτερικό Φυσικών
Πάρκων και Προστατευόµενων Περιοχών, συµβιώνοντας µε αυτές
και συνιστώντας, σε πολλές περιπτώσεις, το στήριγµα των οικοσυστηµάτων αυτών, που αποτελούν αντικείµενο ειδικής προστασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
2.1.2.
Η συγκέντρωση της καλλιέργειας σε ειδικές ζώνες, το
εργατικό δυναµικό που απασχολεί, ο µηχανολογικός εξοπλισµός
που χρησιµοποιείται και το γεγονός ότι πρόκειται για εποχιακή
καλλιέργεια που παρέχει στους αγρότες τη δυνατότητα να ασκούν
και άλλες δραστηριότητες, δηµιουργεί µια πολυλειτουργική αγρο-

( 1) Βλέπε 5η αιτιολογική σκέψη της Πρότασης κανονισµού 2003/0009
(CNS) — COM(2003) 23 τελικό.
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τική κοινότητα συνδεδεµένη και εξαρτώµενη από την καλλιέργεια
του ρυζιού, χωρίς την οποία θα αποδιαρθρωθεί. Ο οικονοµικός
ιστός των αγροτικών αυτών περιοχών περιλαµβάνει, πέρα από τις
οικογένειες των γεωργών, τους Συνεταιρισµούς, τις επιχειρήσεις
λιπασµάτων και παρασιτοκτόνων, τις επιχειρήσεις µηχανηµάτων
και εξοπλισµού, τις βιοµηχανίες αποφλοίωσης, και όλα αυτά
εξαρτώνται άµεσα ή έµµεσα από την καλλιέργεια του ρυζιού. Οι
περιοχές των ορυζώνων συνδέονται επίσης µε αρδευτικές κοινότητες που διαχειρίζονται περιµέτρους άρδευσης οι οποίες δηµιουργήθηκαν µε βάση την παραγωγή του ρυζιού και προσαρµόστηκαν
σ' αυτήν και η διατήρηση και επιβίωση των οποίων θα τεθεί σε
κίνδυνο µε την εγκατάλειψη της καλλιέργειας αυτής. Η ενίσχυση
της πολυλειτουργικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η
διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές
περιοχές διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο για τη διαρκή οικονοµική ανάπτυξη των περιοχών. Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις των
περιοχών που παράγουν ρύζι αποτελούν τυπικό παράδειγµα
ιδιαίτερων αγροτικών κοινοτήτων, µε παραδοσιακή οικονοµική
βάση και τρόπους ζωής, όπου οι συνέπειες της εφαρµογής της
πρότασης της Επιτροπής θα έχουν πολύ µεγαλύτερη εµβέλεια και
όπου η κοινωνική συνοχή απειλείται σοβαρά.

2.2.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι
προτάσεις της Επιτροπής δεν είναι κατάλληλες για να αποτρέψουν
ένα µέλλον µη ανεκτό για την καλλιέργεια αυτή, όπως η ίδια
προβλέπει.

2.3.
Πράγµατι, η πρόταση να προσαρµοστεί η τιµή του
κοινοτικού ρυζιού στην τιµή του ρυζιού που εισάγεται από τις
ΛΑΧ (λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες), µε στόχο να εξασφαλιστεί η
ανταγωνιστικότητα του ρυζιού που παράγεται εντός της ΕΕ, δεν
θα µπορέσει να εφαρµοστεί στην πράξη εάν διατηρηθεί σε ισχύ το
σηµερινό σύστηµα υπολογισµού των δασµών που εφαρµόζονται
για την εισαγωγή στην ΕΕ.

2.3.1.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η οποιαδήποτε τροποποίηση της
ΚΟΑ του ρυζιού θα πρέπει να εφαρµοστεί παράλληλα µε την
αντικατάσταση του ισχύοντος συστήµατος των µεταβλητών εισαγωγικών δασµών από σταθερούς δασµούς, ούτως ώστε να καταργηθεί η ισχύουσα σύνδεση µεταξύ της τιµής παρέµβασης και του
επιπέδου των εισαγωγικών δασµών. Η όποια µεταρρύθµιση θα
πρέπει να προβλέπει τις εσωτερικές συνέπειες για την γεωργία των
κρατών µελών, θα πρέπει όµως επίσης να προωθεί τη µελέτη της
επίδρασης των διεθνών συµφωνιών που έχουν συναφθεί και που
πρόκειται να συναφθούν στα πλαίσια του ΠΟΕ. Η µελέτη πρέπει
να εξετάσει τα αποτελέσµατα της πρωτοβουλίας «Όλα πλην
όπλων» στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες όσον αφορά το εισόδηµα
των παραγωγών, τη δηµιουργία απασχόλησης και την επανεπένδυση των κερδών, προκειµένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα
της εν λόγω πρωτοβουλίας

2.3.2.
Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι, κατά τις διαπραγµατεύσεις του
Κύκλου της Ουρουγουάης, οι τιµές αναφοράς που χρησιµοποιήθηκαν για το ρύζι ήταν οι ίδιες µε των λοιπών σιτηρών, χωρίς να
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λαµβάνεται υπόψη το κόστος της πρώτης επεξεργασίας. Ο
διορθωτικός µηχανισµός που επεβλήθη τότε — το εισαγωγικό
σηµείωµα 7 — κατέληξε στη σηµερινή έλλειψη ισορροπίας στον
κλάδο (1). Πράγµατι, µε το σύστηµα αυτό, η οποιαδήποτε µείωση
της τιµής παρέµβασης συνεπάγεται αυτόµατη µείωση, περισσότερο
από αναλογική, στους εισαγωγικούς δασµούς.

2.3.3.
Από τις περιστάσεις αυτές επωφελήθηκε το ρύζι
basmati, οι εισαγωγές του οποίου αυξήθηκαν από 60 000 τόνους
σε 200 000 τόνους. Καλυπτόµενα από το σύστηµα αυτό, εισήχθησαν στην ευρωπαϊκή αγορά ρύζια µε χαρακτηριστικά παρόµοια µε
το basmati, κατώτερης όµως ποιότητας, και η αυθεντικότητα των
οποίων είναι δύσκολα ελέγξιµη.

2.3.4.
Η πρωτοβουλία «Όλα πλην όπλων» ήταν µια πολιτική
επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έλαβε υπόψη τις
συνέπειές της για την ευρωπαϊκή καλλιέργεια ρυζιού και που θα
δηµιουργήσει δυνατότητες εισαγωγής ρυζιού άλλων προελεύσεων,
χωρίς πραγµατικά οφέλη για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες.

2.4.
Σε παγκόσµια κλίµακα, η ευρωπαϊκή παραγωγή ρυζιού
είναι ανάξια λόγου, δεδοµένου ότι δεν φθάνει ούτε στο 0,4 % της
παγκόσµιας παραγωγής· πρόκειται εντούτοις για µια αγορά που
συγκεντρώνει το διεθνές ενδιαφέρον, κυρίως λόγω των δυνατοτήτων αύξησης της κατανάλωσης που διαπιστώνεται στις χώρες
της Βόρειας Ευρώπης. Η Ταϊλάνδη είναι ο πρώτος εξαγωγέας
ρυζιού παγκοσµίως και ακολουθούν το Βιετνάµ, η Ινδία και οι
Ηνωµένες Πολιτείες, οι οποίες, αν και βρίσκονται στην τέταρτη
θέση, διαδραµατίζουν πρωταρχικό ρόλο στον καθορισµό και την
εξέλιξη των τιµών. Το ρύζι είναι ένα από τα διαπραγµατεύσιµα
στο χρηµατιστήριο του Σικάγο προϊόντα και πολλοί επενδυτές
αγοράζουν και πωλούν ρύζι το οποίο δεν έχουν την πρόθεση να
καλλιεργήσουν, αποκλειστικά ως επένδυση, κερδοσκοπώντας µε
την αύξηση των τιµών και τη δυνατότητα µεταπώλησης µε
κερδοσκοπία επί των τιµών. Οι διακυµάνσεις της διεθνούς τιµής
του ρυζιού αποτελούν αντικείµενο σηµαντικής κερδοσκοπίας και
ενδέχεται να µην έχουν καµία σχέση µε την κατάσταση του ρυζιού
στην Ευρώπη.

2.4.1.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρύζι παράγεται αποκλειστικά
στη λεκάνη της Μεσογείου και µόνο σε περιορισµένες ζώνες, όπως
προαναφέρεται. Έτσι, η παραγωγή ρυζιού απασχολεί ορισµένες
µόνο περιφέρειες και τείνει να θεωρείται δευτερεύουσα από τις
ίδιες τις εθνικές και κοινοτικές αρχές, παρά την τεράστια σηµασία
που παρουσιάζει για τον πληθυσµό των περιοχών παραγωγής.
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κατάσταση που έχει ιδιαίτερη σηµασία: η ύπαρξη βιοµηχανίας
αποφλοίωσης ρυζιού στις µη παραγωγούς χώρες της Βόρειας
Ευρώπης. Οι χώρες αυτές έχουν συµφέρον να είναι χαµηλές οι
τιµές της πρώτης ύλης και να διατηρηθούν τα µέτρα προστασίας
του επεξεργασµένου ρυζιού.
2.4.3.
Οι περιστάσεις αυτές οδήγησαν σε σηµαντική αύξηση
των εισαγωγών, µε αποτέλεσµα τη βαθµιαία αύξηση της ποσότητας
ρυζιού που υπόκειται σε παρέµβαση.
2.5.
Ολόκληρο το σκεπτικό της πρότασης επικεντρώνεται στο
πρόβληµα της παρέµβασης και των δηµοσιονοµικών πόρων που
αυτή συνεπάγεται. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι η κατάσταση αυτή πρέπει
να επιλυθεί, πιστεύει όµως ότι οι προτεινόµενες λύσεις φαίνεται να
προσανατολίζονται περισσότερο σε µετατροπή της καλλιέργειας
και όχι στην προσαρµογή της. Είναι σκόπιµο να τονίσουµε ότι οι
εκτάσεις καλλιέργειας ρυζιού, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, είναι δύσκολο να µεταστραφούν προς άλλες καλλιέργειες. Η µη οικονοµική βιωσιµότητα της καλλιέργειας αυτής έχει
ως λογικό αποτέλεσµα την εγκατάλειψη, µε τις επακόλουθες
επιπτώσεις από κοινωνική άποψη, καθώς και από την άποψη της
απασχόλησης και της αγροτικής ανάπτυξης, πέρα από την ευθύνη
για την καταστροφή του περιβάλλοντος που αυτή συνεπάγεται.
2.5.1.
Η ποσότητα του αποθηκευόµενου ρυζιού µε δηµόσια
παρέµβαση είναι υψηλή, µε αποτέλεσµα µια έλλειψη ισορροπίας
στην αγορά, η οποία δεν οφείλεται στην αύξηση της εσωτερικής
παραγωγής, όπως αναφέρεται στην πρόταση. Η ευρωπαϊκή
παραγωγή ρυζιού, σε αντίστοιχο επεξεργασµένου ρυζιού, σηµείωσε
πτώση κατά 14 % (από 1 667 000 τόνους το 1997/98 σε
1 436 000 τόνους το 2000/2001), ενώ η ευρωπαϊκή κατανάλωση
ρυζιού αυξήθηκε κατά 31 % µεταξύ 1990 και 2000 και θα
συνεχίσει να αυξάνεται µε την ένταξη των νέων χωρών, οι οποίες
δεν είναι παραγωγοί ρυζιού.
2.6.
Οι µελέτες επίδρασης της πρότασης ενδιάµεσης αναθεώρησης της ΚΓΠ, τις οποίες η Επιτροπή ανέθεσε σε διάφορα Πανεπιστήµια, καταλήγουν σε αποκλίνοντα συµπεράσµατα ως προς τις
συνέπειες και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού ρυζιού. Ορισµένες µελέτες προβλέπουν ότι οι εισαγωγές θα
αυξηθούν, ενώ άλλες διαβεβαιώνουν ότι θα µειωθούν. Εντούτοις,
είναι όλες σύµφωνες όσον αφορά τη µείωση της ευρωπαϊκής
παραγωγής, που ενδέχεται να φθάσει το 29 %, καµία όµως
απ' αυτές δεν µελετά τις συνέπειες, είτε περιβαλλοντικές είτε
κοινωνικο-οικονοµικές για την καλλιέργεια ρυζιού ( 2).

3. Ειδικές παρατηρήσεις
2.4.2.
Παρότι οι µεταποιητικές βιοµηχανίες βρίσκονται κοντά
στις ζώνες παραγωγής, και συχνά είναι οργανωµένες µε τη
µορφή συνεταιρισµών παραγωγών, υπάρχει στην Κοινότητα µια

( 1) EE C 14 της 16.1.2001.

3.1.
Η προτεινόµενη πραγµατική τιµή στήριξης, κατώτερη
από το χαµηλότερο κόστος παραγωγής ρυζιού στην ΕΕ, δεν
αντισταθµίζεται πλήρως µε την αύξηση των ενισχύσεων, γεγονός

(2 ) Γ∆ Γεωργία — Μελέτες επίδρασης, Μάρτιος 2003.

3.9.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

που συνεπάγεται πτώση των εισοδηµάτων των γεωργών. Η ΕΟΚΕ
φρονεί ότι µια καλλιέργεια αναγκαία για τη διατήρηση µιας
ιδιαίτερης πανίδας και χλωρίδας, καθώς και για την προστασία των
ζωνών αλµυρών υδάτων, πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη
προσοχή. Η αντιστάθµιση πρέπει να ανέρχεται στο 100 % της
µείωσης της τιµής, λαµβανοµένου επιπλέον υπόψη του σηµερινού
επιπέδου απόδοσης. Η παρέµβαση, υπό τους σηµερινούς όρους
εφαρµογής, δεν προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για τους
παραγωγούς. Οποιοσδήποτε φορέας εκµετάλλευσης µπορεί να
προσφύγει σ' αυτή, αρκεί να παρουσιάσει το ρύζι σε επαρκείς
παρτίδες και µε τα απαιτούµενα ελάχιστα χαρακτηριστικά ποιότητας.

3.2.
Η Επιτροπή προτείνει ένα σύστηµα ιδιωτικής αποθεµατοποίησης, το οποίο δεν προσδιορίζεται επακριβώς, και χωρίς
τις µηνιαίες προσαυξήσεις, που έχουν σηµαντικό ρόλο για τη
ρευστότητα της αγοράς. Η ΕΟΚΕ φοβάται µήπως το νέο σύστηµα
προκαλέσει ακόµη µεγαλύτερη έλλειψη ισορροπίας στις αγορές.

3.2.1.
Η δηµιουργία ενός συστήµατος ιδιωτικής αποθεµατοποίησης και ενός µηχανισµού προστασίας για την αντιµετώπιση
της κατάστασης των τιµών πρέπει να διασαφηνιστεί και να εκτιµηθεί
ποσοτικά. ∆εν είναι ακόµη γνωστό ποιοι θα είναι οι µηχανισµοί
διαχείρισης των ιδιωτικών αποθεµάτων.

3.2.2.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, αντί για τα περίπλοκα αυτά
συστήµατα, η αναποτελεσµατικότητα των οποίων έχει ήδη διαπιστωθεί σε άλλους κλάδους, θα ήταν προτιµότερο να διατηρηθεί
η κλασική παρέµβαση, στο επίπεδο της προτεινόµενης πραγµατικής
τιµής στήριξης, στα πλαίσια της οποίας και να καθοριστούν νέοι
κανόνες που να επιτρέπουν την πρόσβαση στους παραγωγούς
µόνο σε καταστάσεις κρίσης. «Για να αποτραπεί η σοβαρή
διαταραχή της αγοράς του ρυζιού paddy κατά τους τελευταίους
µήνες της περιόδου εµπορίας 2003/04» (1), η Επιτροπή περιορίζει
την ποσότητα του ρυζιού που θα µπορούν να παραλάβουν οι
οργανισµοί παρέµβασης σε 100 000 τόνους. Το ρύζι όµως που
θα διατεθεί στην αγορά κατά την περίοδο αυτήν, είναι το ρύζι που
καλλιεργείται επί του παρόντος. ∆εδοµένου ότι η συγκοµιδή του
ρυζιού διεξάγεται µεταξύ Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου, είναι
προφανές ότι η βιοµηχανία θα επιχειρήσει να αγοράσει το ρύζι σε
τιµές που θα πλησιάζουν πολύ την προτεινόµενη πραγµατική τιµή
στήριξης, και όχι την σηµερινή τιµή παρέµβασης. Οι γεωργοί
που, κατά την τωρινή περίοδο εµπορίας, λαµβάνουν ακόµη τις
ισχύουσες ενισχύσεις, θα υποστούν δυσβάστακτες ζηµίες. Ο µόνος
τρόπος να αποτραπεί η κερδοσκοπία αυτή, είναι να διατηρηθεί η
ισχύουσα παρέµβαση χωρίς περιορισµούς, για το µεταβατικό αυτό
έτος.

3.3.
Οι µέγιστες εγγυηµένες εκτάσεις, που θεσπίστηκαν από
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95, είχαν αποτελέσει αντικείµενο
προσεκτικής µελέτης. Η τροποποίησή τους —που στηρίζεται σε
περιστασιακό περιορισµό της καλλιεργούµενης έκτασης, ασφαλώς
λόγω αφύσικων κλιµατικών µεταβολών, όπως λόγου χάρη η

( 1) Βλέπε 27ο «Εκτιµώντας» της Πρότασης κανονισµού 2003/0009
(CNS) — COM(2003) 23 τελικό.
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έλλειψη νερού σε ορισµένες ζώνες άρδευσης κατά το έτος 2000,
που οφειλόταν σε εποχή υπερβολικής ξηρασίας— δεν είναι
δικαιολογηµένη, πόσο µάλλον που, µε την προοπτική της διεύρυνσης, η κατανάλωση ρυζιού πρόκειται να αυξηθεί, σύµφωνα µε τις
µελέτες επίδρασης της Επιτροπής.
3.3.1.
Η τροποποίηση αυτή, σε συνδυασµό µε τη διατήρηση
των κυρώσεων σε περίπτωση υπέρβασης των εκτάσεων στο πλαίσιο
της ειδικής ενίσχυσης, αυξάνει τον κίνδυνο επιβολής των κυρώσεων
αυτών, µε τεράστιες ζηµίες, ιδίως δε για τις µικρές εκµεταλλεύσεις,
το βάρος των οποίων είναι σηµαντικό στις περισσότερες από τις
παραγωγούς χώρες. Συνεπώς, πρέπει να αντικατασταθεί το ισχύον
σύστηµα κυρώσεων από ένα γραµµικό σύστηµα, όπως ισχύει και
στις υπόλοιπες καλλιέργειες γεωργικών προϊόντων.
3.3.2.
Πριν από την εφαρµογή του συστήµατος κυρώσεων, θα
έπρεπε να εφαρµοστεί ένα σχέδιο αντισταθµίσεως εκτάσεων µεταξύ
των κρατών µελών, ετήσιο και µη δεσµευτικό για τα επόµενα έτη,
για τις µη καλλιεργούµενες εκτάσεις, µέχρι την πλήρη αξιοποίηση
της µέγιστης εγγυηµένης έκτασης. Οι κυρώσεις θα πρέπει να
επιβάλλονται στα κράτη µέλη που υπερέβησαν τη µέγιστη εγγυηµένη έκταση, µόνον όταν σηµειώνεται υπέρβαση και της µέγιστης
εγγυηµένης κοινοτικής έκτασης. Μόνον έτσι θα αξιοποιούνται
τόσο το σύνολο του παραγωγικού δυναµικού της ΕΕ όσο και τα
κονδύλια του προϋπολογισµού για τον εν λόγω τοµέα.
3.4.
Οι υγειονοµικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές ρυθµίσεις που ισχύουν για την παραγωγή ρυζιού της Κοινότητας θα
πρέπει να εφαρµόζονται και στο ρύζι που εισάγεται από τρίτες
χώρες, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίµων στην
Ευρώπη, και να αποτρέπεται ο αθέµιτος ανταγωνισµός ή το
ντάµπιγκ.
3.5.
Η ενθάρρυνση της κατανάλωσης ρυζιού στην Κοινότητα
πρέπει να συνεχιστεί, µε δράσεις προώθησης που θα το προβάλλουν
ως υγιεινό φυσικό προϊόν, η παραγωγή του οποίου συνδέεται µε
οικολογικούς βιότοπους, µε ιδιαίτερη έµφαση στις ποικιλίες του
τύπου Japonica.
3.6.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η παρούσα µεταρρύθµιση δεν ανταποκρίνεται στους προτεινόµενους στόχους για την εξισορρόπηση
της αγοράς του ρυζιού και την ανάδειξη της καλλιέργειας αυτής
ως ανταγωνιστικής στην παγκόσµια αγορά και πιστεύει ότι η
αναθεώρηση των σηµερινών κριτηρίων για τις εισαγωγές πρέπει να
αποτελέσει προτεραιότητα κατά τις διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ.
3.7.
Την άποψη αυτή συµµερίζεται και η ίδια η Επιτροπή, η
οποία, στην ειδική επιτροπή γεωργίας της 23ης Ιουλίου 2002,
επανέλαβε τη σύστασή της να τροποποιηθούν οι δεσµεύσεις της
ΕΚ έναντι του ΠΟΕ σχετικά µε τις εισαγωγές ρυζιού και να ληφθεί
υπόψη η πρόθεση του Συµβουλίου να επανεξετάσει το ζήτηµα
αυτό πριν από τη λήξη του έτους.

4. Συµπεράσµατα
—

Το ρύζι είναι µια καλλιέργεια απαραίτητη για τη διαφύλαξη
των οικοσυστηµάτων των υγρών ζωνών, για τις οποίες δεν
υπάρχουν εναλλακτικές γεωργικές χρήσεις.

—

Οι γεωργοί πρέπει να λαµβάνουν αντισταθµίσεις που να
καλύπτουν πλήρως την επιβαλλόµενη πτώση των τιµών.
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Το σύστηµα παρέµβασης πρέπει να διατηρηθεί µε τα σηµερινά
χαρακτηριστικά και το επίπεδο της τιµής παρέµβασης πρέπει
να είναι η προτεινόµενη πραγµατική τιµή στήριξης.

—

3.9.2003

Το καθεστώς των εισαγωγών πρέπει να είναι κατάλληλο για
την επιβίωση του κλάδου, είτε από οικονοµική άποψη είτε
από άποψη επισιτιστικής ασφάλειας του πληθυσµού.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Η απόκτηση της
ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
(2003/C 208/19)
Στις 21 Ιανουαρίου 2003, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2 του Εσωτερικού της Κανονισµού, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση για το ανωτέρω θέµα.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 2 Απριλίου 2003, µε
εισηγητή τον κ. Pariza Castaños.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 14ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 88 ψήφους υπέρ, 40 κατά και 8 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση εργάζεται εδώ και µήνες για
την επεξεργασία µιας Συνταγµατικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η ΕΟΚΕ συµµετέχει στις εργασίες αυτές µέσω των
παρατηρητών της, που διαβιβάζουν στις συζητήσεις της Συνέλευσης τις διάφορες προτάσεις και υποδείξεις που έχει υιοθετήσει η
ΕΟΚΕ στις γνωµοδοτήσεις της και στο ψήφισµά της υπόψη της
Συνέλευσης.

1.2.
Σε σχέση µε την ευρωπαϊκή πολιτική µετανάστευσης και
ασύλου, που προκύπτει από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ και το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε, η ΕΟΚΕ έχει καταρτίσει
διάφορες γνωµοδοτήσεις, µέσω των οποίων συµβάλλει στην
ανάπτυξη κατάλληλης κοινής πολιτικής και διαφανούς νοµοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βάση την ίση µεταχείριση, την ισότητα
των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων και την καταπολέµηση
κάθε µορφής διακρίσεων.

1.3.
Στις 9 και 10 Σεπτεµβρίου 2002 η ΕΟΚΕ διοργάνωσε, σε
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µία διάσκεψη στην οποία

συµµετείχαν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και σηµαντικών
κοινωνικών οργανώσεων των 25 ευρωπαϊκών χωρών, µε στόχο την
προώθηση της ενσωµάτωσης των µεταναστών και των προσφύγων
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και την ανάπτυξη νέων δεσµεύσεων από
πλευράς της κοινωνίας των πολιτών (1).
1.4.
Στο µέλλον, ο πληθυσµός των µεταναστών στα κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξηθεί. Όλοι οι εµπειρογνώµονες
συµφωνούν ότι, για δηµογραφικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς
λόγους, η µετανάστευση θα αυξηθεί και ότι µεγάλο µέρος αυτού
του πληθυσµού των µεταναστών θα εγκατασταθεί στην Ένωση για
µεγάλο χρονικό διάστηµα ή για πάντα ( 2). Επιπλέον, στο εσωτερικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξηθεί η κινητικότητα µεταξύ των
κρατών µελών, ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης της ελεύθερης

(1 ) Στη διάσκεψη αναλύθηκαν και άλλα θέµατα που σχετίζονται µε
τη µετανάστευση, όπως η κατάσταση των ατόµων «χωρίς χαρτιά».
Θεωρήθηκε πως όταν θα υπάρχουν κατάλληλες νοµοθεσίες που να
επιτρέπουν τη νόµιµη και διαφανή διαχείριση της µετανάστευσης, θα
µειωθεί η παράνοµη µετανάστευση. Τα άτοµα αυτά πρέπει να έχουν
δίκαιη µεταχείριση και, ανάλογα µε τις δυνατότητες των κρατών
µελών, να εξοµαλύνουν την κατάστασή τους.
(2 ) COM(2001) 127 τελικό, Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ: ΕΕ C 36 της
8.2.2002.
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κυκλοφορίας. Η κινητικότητα θα αφορά και τον πληθυσµό
µεταναστευτικής προέλευσης. Η πρόταση οδηγίας σχετικά µε το
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην
ΕΕ για µεγάλο χρονικό διάστηµα προτείνει να διευκολυνθεί η
κινητικότητα αυτών των ατόµων (1).

Ένωση µια ιθαγένεια που θα τους επιτρέπει να ασκούν τα πολιτικά
και τα κοινωνικά δικαιώµατά τους.

1.5.
Για να γίνει η Ευρώπη ένας φιλόξενος τόπος υποδοχής και
µια πλουραλιστική και πολυπολιτισµική κοινωνία για όλους,
χρειάζονται δηµόσιες πολιτικές και κοινωνικές στάσεις ενσωµάτωσης. Η κατάλληλη ενσωµάτωση των σηµερινών και των µελλοντικών µόνιµων κατοίκων που προέρχονται από τρίτες χώρες αποτελεί
για τους Ευρωπαίους στρατηγικό στόχο.

2. Νοµικές βάσεις

1.6.
Η Συνέλευση πρέπει να εξετάσει αν οι σηµερινές πολιτικές
και νοµικές βάσεις της κοινής πολιτικής µετανάστευσης είναι
επαρκείς για την προαγωγή αυτού του στόχου της ενίσχυσης της
ενσωµάτωσης. Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να ενισχυθεί αυτή η εντολή στο
µελλοντικό Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, ώστε η Ένωση να διαθέτει
κατάλληλη πολιτική µετανάστευσης και ασύλου, σύµφωνη µε τα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Τάµπερε.

1.7.
Ένα από τα συµπεράσµατα της προαναφερθείσας διάσκεψης ήταν να προταθεί στη Συνέλευση να χορηγείται η ιθαγένεια
της Ένωσης στους µόνιµους κατοίκους που είναι υπήκοοι τρίτων
χωρών, πράγµα που θα διευκολύνει την άσκηση των πολιτικών
δικαιωµάτων και θα βελτιώσει έτσι την ενσωµάτωση, αφού η
ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από αυτή αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για την
ενσωµάτωση αυτών των ανθρώπων στις κοινωνίες υποδοχής τους.

1.8.
Το ψήφισµα της ΕΟΚΕ υπόψη της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης
αναφέρει ότι «οι πολιτικές για την ένταξη των µεταναστών χρήζουν
βελτίωσης. Η ΕΟΚΕ ζητεί από τη Συνέλευση να εξετάσει τη
δυνατότητα χορήγησης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας στους
υπηκόους τρίτων χωρών που διαθέτουν καθεστώς κατοίκου µακράς
διαρκείας».

1.9.
Με την παρούσα γνωµοδότηση πρωτοβουλίας ζητείται
από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση να εξετάσει και αναλύσει µε τη
δέουσα προσοχή την πρόταση αυτή, λαµβάνοντας υπόψη τον
συνταγµατικό χαρακτήρα των εργασιών της Συνέλευσης.

1.10.
Η πρόταση αυτή υποστηρίζεται επίσης από πολυάριθµα
άτοµα και πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις των διαφόρων
κρατών µελών, που από χρόνια ζητούν να χορηγηθεί στους
υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν µόνιµα στην Ευρωπαϊκή

( 1) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την «Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου
σχετικά µε το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση», ΕΕ C 241 της
7.10.2002 και ΕΕ C 204 της 18.7.2000. Οδηγία του Συµβουλίου
της 27-28.2.2003.

2.1.
Εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση να επεξεργαστεί
προτάσεις για τη θέσπιση νέων βάσεων στην έννοµη τάξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θεσµοθέτηση της ιθαγένειας της Ένωσης,
που δηµιουργήθηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, βρίσκεται
στον πυρήνα αυτής της ευθύνης για αναπροσαρµογή των βάσεων
του κοινοτικού δικαίου. Στο πρώτο µέρος του Σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης (άρθρα 1-16), που δηµοσιεύθηκε από τη Γραµµατεία της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης στις 6 Φεβρουαρίου 2003
(CONV 528/03), το Προεδρείο προτείνει να λειτουργεί η ιθαγένεια της Ένωσης ως τίτλος εκχώρησης δικαιωµάτων, ο οποίος
προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια χωρίς να την υποκαθιστά
(άρθρο 7, παράγραφος 1). Με την αρχή αυτή θεσπίζεται µια σαφής
σύνδεση µεταξύ του ορισµού της ιθαγένειας της Ένωσης και της
εξασφάλισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση του δικαιώµατος όλων
των πολιτών της να είναι ίσοι ενώπιον του νόµου (άρθρο 7,
παράγραφος 1, τέλος).

2.2.
Σε συνοχή µε αυτή την προτεινόµενη σύνδεση µεταξύ της
ιθαγένειας και της νοµικής ισότητας, η ΕΟΚΕ προτείνει στην
Ευρωπαϊκή Συνέλευση να υιοθετήσει έναν ευρύ ορισµό της
ευρωπαϊκής ιθαγένειας, ο οποίος να καλύπτει και τους υπηκόους
τρίτων χωρών που διαµένουν µόνιµα ή για µεγάλο χρονικό
διάστηµα σε ένα από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτός ο ευρύς ορισµός αντιστοιχεί σε εκείνον που υιοθετήθηκε
από την Επιτροπή µε την ονοµασία «ιθαγένεια του πολίτη» (2).

2.3.
Η πρόταση να θεσµοθετηθεί στο ευρωπαϊκό πρωτογενές
δίκαιο αυτή η ευρεία έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας επιβεβαιώνεται από τον δεδηλωµένο στόχο της Συνέλευσης να ενσωµατώσει
στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, που υιοθετήθηκε επίσηµα από το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο
και την Επιτροπή ( 3). Αυτός ο ευρύς ορισµός της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας ή «ιθαγένειας του πολίτη» συνιστά την ύψιστη νοµική
έκφραση της βούλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστήσει
πραγµατικό και εφαρµοστέο, µε προοδευτικό και αυξανόµενο
τρόπο, το καθολικό και αναφαίρετο δικαίωµα της ισότητας όλων
των ατόµων ενώπιον του νόµου. Αυτή η αξία της νοµικής ισότητας
καθορίζεται ως θεµελιώδες ατοµικό δικαίωµα στο άρθρο 20 του
Χάρτη των ∆ικαιωµάτων και Ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και, επίσης, ως πρώτο στοιχείο της ιθαγένειας της Ένωσης στο
άρθρο 7, παράγραφος 1 του Σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης
που έχει συνταχθεί από το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης.

(2 ) COM(2000) 757 τελικό.
(3 ) ΕΕ C 364 της 18.12.2000.
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2.4.
Η επίκληση του άρθρου 20 του Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως νοµικής βάσης αυτής
της πρότασης είναι πλήρως συµβατή και συνεκτική µε τον πλούσιο
νοµικό προβληµατισµό για τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή
ανέπτυξε την πολιτική της µετανάστευσης της ΕΕ από το 1997 και
µετά µε θεµέλιο και νοµική βάση το άρθρο 63 της Συνθήκης ΕΚ.
Πράγµατι, από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ,
το Συµβούλιο έχει αρµοδιότητα να υιοθετεί µέτρα για την πολιτική
µετανάστευσης, για να εξασφαλίσει κοινή και ισότιµη µεταχείριση
των υπηκόων τρίτων χωρών όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τις
διαδικασίες της εισόδου και της διαµονής τους και να προσδιορίσει
τα δικαιώµατα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπήκοοι
τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα σε ένα κράτος µέλος µπορούν
να διαµείνουν και σε άλλα κράτη µέλη.

2.5.
Η άσκηση αυτών των αρµοδιοτήτων θα καταλήξει, στο
εγγύς µέλλον, σε ένα πραγµατικό σύνολο κοινοτικών κανόνων για
τις διαφορετικές νοµικές καταστάσεις των υπηκόων τρίτων χωρών
που έχουν εισέλθει νόµιµα στην επικράτεια της Ένωσης και
διακινούνται, παραµένουν προσωρινά ή κατοικούν µόνιµα στα
κράτη µέλη της. Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο για την Κοινοτική πολιτική µετανάστευσης ( 1) και σχετικά µε µια Ανοιχτή µέθοδο συντονισµού για
την κοινοτική πολιτική µετανάστευσης (2) και οι σχετικές προτάσεις
οδηγιών εξαγγέλλουν ότι οι κανόνες αυτοί θα συµπεριλαµβάνουν
ένα ενιαίο νοµικό καθεστώς για την κατάσταση των υπηκόων
τρίτων χωρών που κατοικούν νοµίµως µόνιµα ή για µεγάλο χρονικό
διάστηµα στην ΕΕ ( 3), είτε άµεσα, λόγω του µόνιµου χαρακτήρα
της διαµονής τους, είτε µέσω της άσκησης του δικαιώµατος της
οικογενειακής επανένωσης (4).

2.6.
Ο ευρύς ορισµός της ευρωπαϊκής ιθαγένειας ή της
«ιθαγένειας του πολίτη», που βασίζεται στο άρθρο 20 του Χάρτη
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ, αφορά το ίδιο κοινωνικό
φαινόµενο που νοµιµοποιεί την απονοµή στο Συµβούλιο των
αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 63 της Συνθήκης ΕΚ,
µολονότι επικεντρώνεται στους µετανάστες που διαµένουν νόµιµα
για µεγάλο χρονικό διάστηµα στα κράτη µέλη.

2.7.
Η διαφορά µεταξύ των δύο αυτών οπτικών δεν έγκειται,
εποµένως, στην κοινωνική κατάσταση που καλύπτουν οι ρυθµίσεις,
αλλά στο πώς θα υιοθετηθεί µια έννοια της «ιθαγένειας του πολίτη»
που θα παρέχει ένα συνταγµατικό νοµικό µέσο, το οποίο:

α)

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

θα τοποθετήσει στο ανώτατο επίπεδο της έννοµης τάξης της
ΕΕ τη δέσµευση της ισότιµης µεταχείρισης των υπηκόων
τρίτων χωρών, προκειµένου να προαχθεί και να διευκολυνθεί

COM(2000) 757 τελικό.
COM(2001) 387 τελικό.
COM(2001) 127 τελικό.
ΕΕ C 204 της 18.7.2000.
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η ενσωµάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν
σταθερά και νόµιµα σε ένα από τα κράτη µέλη (ισότητα
ενώπιον του νόµου),

β)

θα ενισχύσει τη διασφάλιση ότι δεν υπάρχουν αθέµιτες
διακρίσεις στους κανόνες που διέπουν το νοµικό καθεστώς
των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν στην ΕΕ για
µεγάλο χρονικό διάστηµα (ισότητα στο γράµµα του νόµου),

γ)

θα συµβάλει έµµεσα στην απτή εξασφάλιση της απαγόρευσης
των διακρίσεων κατά την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει τις καταστάσεις των υπηκόων τρίτων χωρών
(ισότητα κατά την εφαρµογή του νόµου).

2.8.
Ο στενός ορισµός της ιθαγένειας της ΕΕ αφορά τη ρύθµιση
µιας νοµικής κατάστασης που καθορίζεται στα άρθρα 17-22 της
Συνθήκης ΕΚ. Με ανάλογο τρόπο, ο ευρύς ορισµός της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας ή της «ιθαγένειας του πολίτη» θα πρέπει να ρυθµίζει τη
νοµική κατάσταση που θα δηµιουργηθεί από τη µελλοντική
Συνταγµατική Συνθήκη και θα καλύπτει τους µόνιµους κατοίκους
που δεν είναι υπήκοοι κανενός από τα κράτη µέλη. Η αποδοχή από
το δίκαιο της Ένωσης αυτού του νέου κριτηρίου χορήγησης της
ιθαγένειας πρέπει να βασιστεί στον καθορισµό των δικαιωµάτων,
των παροχών και των συµφερόντων που θα προστατεύονται σε
αυτή τη νοµική κατάσταση. Το περιεχόµενο αυτής της µελλοντικής
ρύθµισης θα πρέπει να διατηρήσει µια δίκαιη ισορροπία, θεσπίζοντας την υποχρέωση αυτών των ατόµων να συµµορφούνται και
να τηρούν τους κανόνες και τις αρχές του δικαίου της Ένωσης
που εφαρµόζονται στην περίπτωσή τους. Ας ελπίσουµε, επίσης, ότι
αυτή η νοµική αναγνώριση της ευρείας έννοιας της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας ή της «ιθαγένειας του πολίτη» υπόκειται στην ίδια
διαδικασία αναπροσαρµογής του περιεχοµένου της που προβλέπεται στο άρθρο 22 της Συνθήκης για το περιεχόµενο της ιθαγένειας
της Ένωσης.

2.9.
Η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας µέσω αυτού του νέου κριτηρίου χορήγησής της
δεν συνεπάγεται καµία τροποποίηση των αρµοδιοτήτων και των
εξουσιών που αναθέτουν οι Συνθήκες στα όργανα της Ένωσης.
Αντίθετα, για τους υπηκόους τρίτων χωρών, η αποδοχή ενός
ευρέος ορισµού της ευρωπαϊκής ιθαγένειας από τη Συνέλευση θα
σηµάνει την προοδευτική εφαρµογή της δέσµευσης της Ένωσης
να σέβεται το θεµελιώδες δικαίωµα της ισότητας ενώπιον του
νόµου, στο γράµµα του νόµου και κατά την εφαρµογή του νόµου,
όπως διακηρύσσεται στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
της ΕΕ και όπως διασφαλίζεται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την
Προάσπιση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών
Ελευθεριών που υπεγράφη στη Ρώµη στις 4 Νοεµβρίου 1950.

2.10.
Η δέσµευση αυτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 51 του
Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ, θα πρέπει να δεσµεύει
επίσης τα κράτη µέλη και όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης.
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Συγκεκριµένα, θα πρέπει να χρησιµοποιείται ως προσανατολισµός
κατά την εφαρµογή του άρθρου 63, παράγραφος 4 της Συνθήκης
ΕΚ, όσον αφορά την υιοθέτηση από τα κράτη µέλη εθνικών µέτρων
για τη ρύθµιση των προϋποθέσεων και των διαδικασιών εισόδου
και διαµονής των υπηκόων τρίτων χωρών (παράγραφοι 3 και 4 του
άρθρου 63), έτσι ώστε να είναι συµβατά µε τη Συνθήκη και µε τις
διεθνείς συµφωνίες.

3.

Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση

3.1.
Στις 6 Φεβρουαρίου το Προεδρείο της Συνέλευσης δηµοσιοποίησε την πρότασή του για τα άρθρα 1 έως 16 του
Συντάγµατος. Στο άρθρο 5 ενσωµατώνεται ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στο Σύνταγµα και στο άρθρο 7 ορίζεται η
ιθαγένεια της Ένωσης: «Κάθε άτοµο που κατέχει την εθνικότητα
ενός κράτους µέλους κατέχει και την ιθαγένεια της Ένωσης, η
οποία προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια χωρίς να την αντικαθιστά».

3.2.
Στην πρόταση αυτή αποκλείονται από την ιθαγένεια της
Ένωσης οι κάτοικοι που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, ακόµη και
αν διαµένουν µόνιµα στην ΕΕ.

3.3.
Η ΕΟΚΕ έχει προτείνει σε διάφορες γνωµοδοτήσεις της να
χορηγεί το Σύνταγµα την ιθαγένεια της Ένωσης στους υπηκόους
τρίτων χωρών που διαµένουν µόνιµα στην ΕΕ.

3.4.
Στο ψήφισµά της υπόψη της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, η
ΕΟΚΕ ζήτησε από τη Συνέλευση, για να βελτιωθεί η ενσωµάτωση
των µεταναστών, να χορηγείται η ιθαγένεια της Ένωσης στους
υπηκόους τρίτων χωρών που κατοικούν µόνιµα ή για µεγάλο
χρονικό διάστηµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισότητα µεταξύ όλων
των κατοίκων, είτε είναι υπήκοοι των κρατών µελών είτε τρίτων
χωρών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενσωµάτωση.
Μια κοινότητα δεν µπορεί να έχει στους κόλπους της ένα τµήµα
των µελών της αποκλεισµένο από τα πολιτικά και τα άλλα
δικαιώµατα που διαθέτουν ωστόσο οι «ξένοι» που είναι υπήκοοι
των κρατών µελών.

4.

Μια πλουραλιστική και συµµετοχική ευρωπαϊκή ιθαγένεια για όλους

4.1.
Βάσει της αρχής της επικουρικότητας, η νοµοθεσία που
χορηγεί την εθνικότητα κάθε κράτους πρέπει να συνεχίσει να
αποτελεί αρµοδιότητα του κάθε κράτους µέλους. Ωστόσο, απαιτείται κάποια εναρµόνιση, προκειµένου να αποφευχθούν οι ανεπιθύµητες διακρίσεις και να προαχθούν δράσεις που ευνοούν την
ενσωµάτωση, όπως η χορήγηση της εθνικότητας στους µόνιµους
κατοίκους που το επιθυµούν. Η επικουρικότητα δεν πρέπει να
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χρησιµοποιείται από τα κράτη για τον περιορισµό των δικαιωµάτων
των κατοίκων. Επίσης, όπως έχει επισηµάνει η ΕΟΚΕ (1), είναι
θετικές για την ενσωµάτωση «οι νοµοθεσίες των κρατών που
επιτρέπουν τη διπλή εθνικότητα».

4.2.
Ωστόσο, ο ορισµός της ιθαγένειας της Ένωσης και των
χαρακτηριστικών της αποτελεί αρµοδιότητα της Ένωσης. Όταν η
Συνέλευση ορίζει εκ νέου την ιθαγένεια της Ένωσης, εφαρµόζει
δεόντως την εντολή της, αφού είναι αρµοδιότητα της Ένωσης να
προσδιορίσει στη Συνταγµατική Συνθήκη τη φύση της ιθαγένειας
αυτής. Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισε να αναπτύσσεται µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και παγιώθηκε στις Συνθήκες
του Άµστερνταµ και της Νίκαιας. Αποτελεί, ως εκ τούτου, έναν
αρκετά παγιωµένο νοµικό και πολιτικό θεσµό στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σήµερα, η Συνθήκη ορίζει ότι πολίτες της Ένωσης είναι τα
άτοµα που διαθέτουν την ιθαγένεια οποιουδήποτε από τα κράτη
µέλη· εποµένως, στην πράξη είναι τα κράτη µέλη αυτά που
αποφασίζουν έµµεσα ποιοι είναι πολίτες της Ένωσης και ποιοι δεν
είναι.

4.3.
Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια πρέπει να αποτελεί το κέντρο
του ευρωπαϊκού σχεδίου. Η Συνέλευση αναπτύσσει ένα µεγάλο
πολιτικό σχέδιο, για να αισθάνονται όλοι οι πολίτες ότι µετέχουν
σε µια δηµοκρατική πολιτική κοινότητα υπερεθνικού χαρακτήρα.
Τώρα είναι η στιγµή να εµπλουτιστεί η έννοια της ιθαγένειας µε
ένα νέο κριτήριο χορήγησης: µια ιθαγένεια της Ένωσης που δεν
θα συνδέεται µόνο µε την εθνικότητα, αλλά και µε τη µόνιµη
διαµονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων, στις εθνικές νοµοθεσίες, στις Συνθήκες και στο
δίκαιο της Ένωσης, η διαµονή αποτελεί ήδη κριτήριο χορήγησης
διάφορων οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ατοµικών
δικαιωµάτων. Σήµερα, όµως, αποκλείονται ορισµένα δικαιώµατα,
όπως το δικαίωµα ψήφου. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η
νόµιµη µόνιµη διαµονή θα πρέπει να αποτελεί επίσης διαδικασία
πρόσβασης στην ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.4.
Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της ενσωµάτωσης του Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στο Σύνταγµα και της προσχώρησης
στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, η οποία προϋποθέτει
την αναγνώριση µιας «ιθαγένειας του πολίτη», πρώτο βήµα προς
την ανάπτυξη µιας συµµετοχικής ιθαγένειας για όλα τα άτοµα που
κατοικούν µόνιµα στην επικράτεια της Ένωσης.

4.5.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη φύση της ιθαγένειας της Ένωσης,
η οποία συµπληρώνει και δεν υποκαθιστά την εθνική. Το νέο
κριτήριο χορήγησης της ιθαγένειας της Ένωσης, που προτείνει η
ΕΟΚΕ, µπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές για τους µόνιµους
κατοίκους που δεν είναι υπήκοοι των κρατών µελών.

(1 ) ΕΕ C 125 της 27.5.2002.
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4.6.
Σήµερα η ιθαγένεια της Ένωσης και τα πολιτικά δικαιώµατα που συνεπάγεται χορηγούνται σε συνάρτηση µε την εθνικότητα. Αναγνωρίζεται η ευρωπαϊκή ιθαγένεια σε πέντε εκατοµµύρια άτοµα που κατοικούν στα κράτη µέλη και είναι υπήκοοι
άλλου κράτους µέλους. Υπάρχει, όµως, διάκριση εις βάρος 1520 εκατοµµυρίων ατόµων που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και δεν διαθέτουν την εθνικότητα κανενός από τα κράτη µέλη.
Ορισµένα κράτη µέλη και ορισµένες υποψήφιες χώρες αναγνωρίζουν στα άτοµα αυτά το δικαίωµα της συµµετοχής στις δηµοτικές
εκλογές, αλλά τα περισσότερα κράτη τους αρνούνται τα πολιτικά
δικαιώµατα. Βάσει της αρχής της ισότητας, είναι απαραίτητο να
εξαλειφθούν αυτές οι διακρίσεις που βασίζονται στην εθνικότητα.

4.7.
Πολλά από τα άτοµα αυτά, επιπλέον, αποτελούν τµήµα
µειονοτήτων, που υφίστανται διακρίσεις πολύ διαφορετικού τύπου
εκ µέρους της κοινωνίας στην οποία ζουν και υπόκεινται σε νοµική
διάκριση επιπλέον της κοινωνικής. Για τα άτοµα αυτά, η νοµική
διάκριση λόγω της εθνικότητάς τους συµβάλλει στην αύξηση της
περιθωριοποίησής τους.

4.8.
Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν µπορεί να οικοδοµηθεί αγνοώντας όλα αυτά τα άτοµα. Σε µια στιγµή κατά την οποία η
Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται προς το µεγαλύτερο τµήµα των
κρατών και των πολιτών της Κεντρικής και της Ανατολικής
Ευρώπης, δεν µπορεί να συνεχίσει να αποκλείει εκατοµµύρια
άτοµα που ζουν στο εσωτερικό της. Το άνοιγµα της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας προς τα έξω θα πρέπει να συµπληρωθεί µε την
ενσωµάτωση προς τα µέσα. Εάν δεν το κάνουµε αυτό, εκατοµµύρια
άτοµα που αναπτύσσουν σήµερα στάσεις και διαδικασίες ενσωµάτωσης θα βιώσουν αναµφίβολα ένα αρνητικό και πολύ σκληρό
αίσθηµα αποκλεισµού. ∆εδοµένου ότι από τα άτοµα αυτά απαιτούµε να συµµορφώνονται µε τους νόµους, είναι δίκαιο να
µπορούν επίσης να απολαύουν των ίδιων δικαιωµάτων µε τα
υπόλοιπα µέλη της κοινότητας.

4.9.
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να πραγµατοποιηθεί η διεύρυνση της
ευρωπαϊκής ιθαγένειας και προς τα µέσα, προς τους πληθυσµούς
που κατοικούν µόνιµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι υπήκοοι
τρίτων χωρών ή απάτριδες. Αυτοί οι πληθυσµοί αποτελούν σήµερα
την έβδοµη µεγαλύτερη δηµογραφική δύναµη της ΕΕ. ∆εν είναι
σωστό η Ευρώπη των πολιτών να είναι µια Ευρώπη-φρούριο, που
διαχωρίζει τα άτοµα ανάλογα µε την εθνικότητά τους — και όλο
και περισσότερο ανάλογα µε την ορατότητά τους.
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δικαιώµατα, την ανεξιθρησκία, τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη,
και αν είναι συνεκτική µε τη µακρά πορεία των ευρωπαϊκών
δηµοκρατιών για την καταπολέµηση κάθε µορφής νοµικής ή
κοινωνικής διάκρισης.

4.11.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η Συνέλευση µπορεί να θέσει τέλος
στη διάκριση αυτή στο µελλοντικό Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. Η
απόκτηση της ιθαγένειας της Ένωσης από τους υπηκόους τρίτων
χωρών που κατοικούν µόνιµα στην ΕΕ προϋποθέτει την εξάλειψη
ορισµένων διακρίσεων που υφίστανται πολλοί άνθρωποι, για
παράδειγµα σε σχέση µε τα δικαιώµατα πολιτικής συµµετοχής, µε
την ελεύθερη κυκλοφορία, µε τη χρήση των δηµόσιων υπηρεσιών
ή µε το δικαίωµα συµµετοχής στις συνδικαλιστικές εκλογές.

4.12.
Οι Ευρωπαίοι πολίτες µιλούν διαφορετικές γλώσσες,
έχουν διαφορετικά ήθη και έθιµα, ασπάζονται διαφορετικές
θρησκείες ή καµία, έχουν διαφορετικό χρώµα µαλλιών και δέρµατος, ανήκουν σε διαφορετικά φύλα και έχουν επίσης διαφορετικές
σεξουαλικές προτιµήσεις, διαφέρουν ως προς την εθνοτική, κοινωνική, γεωγραφική και εθνική προέλευση και τις πολιτιστικές τους
ρίζες, καθώς και ως προς τις ηθικές και ιδεολογικές τους
πεποιθήσεις. Οι ευρωπαϊκές δηµοκρατίες στάθηκαν ικανές να
ενσωµατώσουν αυτές τις διαφορές, αποφεύγοντας στους νόµους
οποιοδήποτε τύπο αθέµιτων διακρίσεων. Ωστόσο, διατηρούµε
ακόµη στην Ευρώπη νοµοθεσίες που ασκούν αρνητικές διακρίσεις
και αποκλείουν ανθρώπους από τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα εξαιτίας της εθνικής καταγωγής τους.

4.13.
Στο πρώτο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, στις αρχές του
21ου αιώνα, είναι αναγκαίο το δικαίωµα στην ιθαγένεια να υπερβεί
τα όρια της εθνικότητας και να ανοίξει προς την έννοια της
µόνιµης διαµονής. Εάν η βάση των πολιτικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων των ατόµων είναι το ότι ανήκουν σε µια κοινότητα
εθνικού χαρακτήρα ή σε µία εθνοτική-πολιτιστική οµάδα, δεν είναι
δυνατόν να διαµορφωθεί µια ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Η Ευρώπη είναι
πλουραλιστική από κάθε άποψη, είναι κατ' ουσίαν πολυπολιτισµική. Η βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι «το ευρωπαϊκό
έθνος». Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν µπορεί να βασίζεται
αποκλειστικά στην εθνικότητα. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια πρέπει να
υπερβεί το απλό άθροισµα των υπηκόων των κρατών µελών και να
αποτελέσει µια πολιτική ιθαγένεια πλουραλιστικού και συµµετοχικού χαρακτήρα. Αυτή η συµµετοχική ιθαγένεια, που αποτελεί
τµήµα της κοινής ταυτότητας των Ευρωπαίων πολιτών, δεν
συνεπάγεται µόνο µια δηµοκρατική σχέση µεταξύ των πολιτών και
του «κράτους», αλλά προχωρά και πιο πέρα και σηµαίνει επίσης
ένα σύστηµα συµµετοχικών σχέσεων µεταξύ των πολιτών και των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

5. Το δικαίωµα ψήφου
4.10.
Η ΕΟΚΕ ερωτά την Ευρωπαϊκή Συνέλευση αν αυτή η
κατάσταση πολιτικού και κοινωνικού αποκλεισµού εκατοµµυρίων
ανθρώπων είναι συµβατή µε τις αξίες που προτείνει η Ένωση
στο άρθρο 2 του µελλοντικού Συντάγµατος: την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, την ελευθερία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα

5.1.
Στην αρχαία Ελλάδα και Ρώµη, οι γυναίκες, οι δούλοι και
οι «ξένοι» δεν είχαν το δικαίωµα του πολίτη (µε την έννοια που το
αντιλαµβανόµαστε σήµερα). Κατά τη διάρκεια των επαναστάσεων
του 18ου και του 19ου αιώνα, οι µισθωτοί και οι ακτήµονες
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επίσης σε πολλές περιπτώσεις δεν διέθεταν το δικαίωµα ψήφου
και τα υπόλοιπα πολιτικά δικαιώµατα. Στην Ευρώπη είχε ήδη
προχωρήσει ο 20ός αιώνας όταν οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωµα
ψήφου και αναγνωρίστηκαν ως ισότιµοι πολίτες µε τους άνδρες.
Επίσης κατά την διάρκεια του περασµένου αιώνα, διάφορα κράτη
αρνούνταν την ιδιότητα του πολίτη στα άτοµα που ανήκαν σε
µειονοτικές εθνοτικές οµάδες. Η κατάκτηση της δηµοκρατίας και
των πολιτικών δικαιωµάτων ήταν µια συνεχής διαδικασία, που οι
πολίτες της γενιάς µας οφείλουν να υποστηρίξουν και αναπτύξουν.
5.2.
Χωρίς αµφιβολία, όταν σε ένα άτοµο ή σε µια οµάδα
ατόµων η κοινωνία στην οποία ζουν αρνείται το δικαίωµα ψήφου
και την πολιτική συµµετοχή, µε τον τρόπο αυτό εκδηλώνει µία
βούληση αποκλεισµού τους: τους αρνείται το δικαίωµα να ανήκουν
στην κοινότητα. Στα άτοµα αυτά επιτρέπεται µόνο να κατοικούν,
να εργάζονται, να πληρώνουν τους φόρους και τις κοινωνικές
εισφορές, να δέχονται και να τηρούν τους νόµους κ.λπ., αλλά
δεν τους παρέχεται, µεταξύ άλλων, το δικαίωµα της πολιτικής
συµµετοχής. ∆εν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι,
ακόµη και όταν το ζητούν, δεν αποτελούν τµήµα της πολιτικής
κοινότητας στην οποία διαµένουν.
5.3.
Η ΕΟΚΕ, σε µία άλλη γνωµοδότηση ( 1), έχει τονίσει ότι
χρειάζονται πολιτικές και δράσεις ενσωµάτωσης, από πλευράς
τόσο της νοµοθεσίας όσο και των πολιτικών αρχών και της
κοινωνίας των πολιτών. Η βάση της ενσωµάτωσης είναι η «ένταξη
των πολιτών», «η προοδευτική εξίσωση των µεταναστών µε τον
υπόλοιπο πληθυσµό όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, όπως, επίσης, την πρόσβασή τους στα αγαθά, τις υπηρεσίες
και τους διαύλους συµµετοχής των πολιτών υπό συνθήκες ισότητας ευκαιριών και µεταχείρισης». Πρόκειται, λοιπόν, για µία έννοια
της ενσωµάτωσης που έχει πολιτικό χαρακτήρα και περιλαµβάνει
το δικαίωµα ψήφου και τα υπόλοιπα πολιτικά δικαιώµατα που
προκύπτουν από την ιθαγένεια.
5.4.
Τα πλεονεκτήµατα για τα άτοµα στα οποία χορηγούνται
τα πολιτικά δικαιώµατα είναι προφανή: έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις
και τα ίδια δικαιώµατα µε τον υπόλοιπο πληθυσµό. Για την
κοινωνία υποδοχής, ποια είναι τα πλεονεκτήµατα; Ορισµένα κράτη
µέλη που έχουν αναγνωρίσει το δικαίωµα ψήφου των «ξένων»
κατοίκων στις δηµοτικές εκλογές έχουν καταλήξει σε θετικό
απολογισµό από τη σκοπιά της ενσωµάτωσης. Παρότι σε όλες τις
κοινωνίες αναπόφευκτα υπάρχει κάποιος βαθµός σύγκρουσης, ο
βαθµός αυτός είναι πάντα µικρότερος στην περίπτωση πραγµατικής
άσκησης της πολιτικής συµµετοχής, δεδοµένου ότι η συµµετοχή
στην κατάρτιση των κανόνων συµβάλλει στην καλύτερη έµπρακτη
εφαρµογή τους. Ήδη το 1992 το Συµβούλιο της Ευρώπης
( 1) ΕΕ C 125 της 27.5.2002.
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κατήρτισε τη Σύµβαση 144, η οποία αφορά το δικαίωµα των
αλλοδαπών κατοίκων να ψηφίζουν στις εκλογές της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
5.5.
Το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι που απορρέει
από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, την οποία ζητάµε για τους υπηκόους
τρίτων χωρών που κατοικούν µόνιµα ή για µεγάλο χρονικό
διάστηµα στην ΕΕ, θα πρέπει να αφορά τόσο τις εκλογές της
τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα διαµονής όσο και τις εκλογές
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι το αντιπροσωπευτικό
πολιτικό όργανο όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Συµπεράσµατα
6.1.
Η αναγνώριση της ιθαγένειας της Ένωσης στους υπηκόους
τρίτων χωρών που διαµένουν µόνιµα ή για µεγάλο χρονικό
διάστηµα στην ΕΕ είναι ένα θετικό βήµα, που καταδεικνύει τη
βούληση της ΕΕ να ενσωµατώσει όλα τα άτοµα που διαµένουν
σ' αυτή, όποια και αν είναι η εθνικότητά τους.
6.2.
Στο µέλλον, ο πληθυσµός των µεταναστών στα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξηθεί. Πολλοί από αυτούς
τους µετανάστες θα εγκατασταθούν στην Ένωση µόνιµα ή για
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Με την ανάπτυξη της ελεύθερης
κυκλοφορίας, θα αυξηθεί επίσης η κινητικότητα όλων των ατόµων.
Η Συνέλευση πρέπει να εξετάσει αν οι σηµερινές πολιτικές και
νοµικές βάσεις της κοινής πολιτικής µετανάστευσης είναι ή όχι
επαρκείς για την ενίσχυση της ενσωµάτωσης.
6.3.
Η ΕΟΚΕ ζητά από τη Συνέλευση, κατά τη επεξεργασία του
πρώτου Συντάγµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εφαρµοστεί η
αρχή της ισότητας σε όλους όσους διαµένουν µόνιµα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι υπήκοοι των κρατών µελών είτε
τρίτων χωρών.
6.4.
Η ΕΟΚΕ ζητά από τη Συνέλευση να καθιερώσει ένα νέο
κριτήριο χορήγησης της ιθαγένειας της Ένωσης: να µην συνδέεται
η ιθαγένεια µόνο µε την εθνικότητα ενός κράτους µέλους, αλλά
και µε τη µόνιµη διαµονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
6.5.
Προτείνει, εποµένως, στη Συνέλευση να χορηγεί το
άρθρο 7 (Ιθαγένεια της Ένωσης) την ιθαγένεια της Ένωσης όχι
µόνο στους υπηκόους των κρατών µελών, αλλά και σε όλα τα
άτοµα που κατοικούν µόνιµα ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιθαγένεια της Ένωσης θα προστίθεται στην
εθνική ιθαγένεια χωρίς να την αντικαθιστά. Κατ' αυτόν τον τρόπο,
τα άτοµα αυτά θα είναι Ευρωπαίοι πολίτες και, ως εκ τούτου, ίσοι
ενώπιον του νόµου.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Προαγωγή της
συµµετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) —
Εµπειρίες και µελλοντικές προκλήσεις»
(2003/C 208/20)
Στις 10 ∆εκεµβρίου 2002 και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού Κανονισµού της, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση σχετικά µε το ανωτέρω
θέµα.
Το τµήµα «Εξωτερικών σχέσεων», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ,
υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 30 Απριλίου 2003, µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Wilkinson.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 15ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 77 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 10 αποχές, την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Η παρούσα γνωµοδότηση θα επικεντρωθεί στα εδάφη από
τα οποία απαρτίζετο η πρώην Γιουγκοσλαβία (µε εξαίρεση τη
Σλοβενία) και στην Αλβανία, δηλ. στα ∆υτικά Βαλκάνια (1). Μέρος
της ΝΑΕ αποτελούν και η Βουλγαρία και η Ρουµανία αλλά, καθώς
αποτελούν χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ, αυτές
εξετάζονται στο πλαίσιο των εργασιών της ΕΟΚΕ που αφορούν τις
υποψήφιες για ένταξη χώρες και στο πλαίσιο των εργασιών των
αντίστοιχων Μικτών Συµβουλευτικών Επιτροπών (ΜΣΕ). Οι εν
λόγω χώρες, µαζί µε την Σλοβενία (χώρα που θα προσχωρήσει
στην ΕΕ), έχουν πιο ανεπτυγµένη τη συµµετοχική δηµοκρατία και
µπορούν να δώσουν παραδείγµατα τα οποία να ωφελήσουν άλλες
χώρες της ΝΑΕ.

1.2.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
έχει µέχρι σήµερα συµβάλει στις ενέργειες που αφορούν τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) κυρίως µε την κατάρτιση µίας
ενηµερωτικής έκθεσης και µίας γνωµοδότησης πρωτοβουλίας (2),
εκτός από τη συµµετοχή της στο σχέδιο δράσης «Προαγωγή του
πνεύµατος και της πρακτικής του κοινωνικού διαλόγου και της
συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών και συναφών δικτύων στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη» (3).

1.3.
Το σχέδιο δράσης αυτό εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του
2000 µε µία σηµαντική διάσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Κύριο έργο
του αποτέλεσε η κατάρτιση συγκριτικής έκθεσης για τον κοινωνικό

( 1) Πρόκειται για την Κροατία, την Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Σερβία και το
Μαυροβούνιο, την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο. Η τελευταία χώρα έχει
σήµερα το καθεστώς προτεκτοράτου των ΗΕ, περιλαµβάνεται ωστόσο
εδώ ως ξεχωριστή δικαιοδοσία.
( 2) Ενηµερωτική έκθεση µε θέµα Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
ορισµένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Σεπτέµβριος 1998)
και γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού στα ∆υτικά Βαλκάνια (Απρίλιος 2001).
( 3) Η δραστηριότητα αυτή αποτέλεσε µέρος του Συµφώνου Σταθερότητας.

διάλογο στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ( 4). Από την
ΕΟΚΕ προερχόταν ο πρόεδρος καθώς και 2 µέλη της διευθύνουσας
επιτροπής του σχεδίου δράσης, τη διαχείριση του οποίου είχε το
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ) και στο
οποίο συνεργάστηκε και η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ).

1.4.
Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 2 και 3 Σεπτεµβρίου 2002 στη Θεσσαλονίκη, αξιολογήθηκαν τα αποτελέσµατα του σχεδίου δράσης και η µέχρι τότε
πρόοδος και συµφωνήθηκε ότι, για να αποκοµιστούν διαρκή οφέλη
από τις εν λόγω εργασίες, είναι απαραίτητο να εξεταστεί η παρούσα
κατάσταση και να υποβληθούν προτάσεις για την εξέλιξή της. Ο
στόχος είναι να διασφαλιστεί η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου
στην περιοχή και να αρχίσει να αναπτύσσεται ο ευρύτερος διάλογος
στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, που αποτελεί προϋπόθεση
της συµµετοχικής δηµοκρατίας, η οποία αυτή τη στιγµή είναι
σχεδόν ανύπαρκτη στις περισσότερες χώρες της περιοχής.

1.5.
Η προαναφερθείσα γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ
αποτελεί µέρος των προσπαθειών που καταβάλλονται µε σκοπό
την αξιοποίηση όσων έχουν επιτευχθεί µέχρι σήµερα, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν µε βάση το
πρόγραµµα της Επιτροπής και τη «∆ιαδικασία σταθεροποίησης και
σύνδεσης». Θα υποβληθεί στην Ελληνική Προεδρία για να είναι
διαθέσιµη κατά τη συνεδρίαση που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί
στη Θεσσαλονίκη στις 21 Ιουνίου 2003 (συνεδρίαση στο πλαίσιο
της ∆ιαδικασίας του Ζάγκρεµπ ΙΙ), στην οποία θα λάβουν µέρος
εκπρόσωποι από τις ενδιαφερόµενες χώρες της ΝΑΕ.

1.6.
Οι χώρες της ΝΑΕ έχουν, καθεµία, διαφορετικές δυνατότητες και αντιµετωπίζουν ποικίλες καταστάσεις και προβλήµατα (5).
Μολονότι αναγνωρίζουµε το γεγονός αυτό, στην παρούσα

(4 ) Πρόκειται για τη µελέτη Κοινωνικός διάλογος στις χώρες της ΝΑΕ —
∆υνατότητες, περιορισµοί, προοπτικές — µία συγκριτική µελέτη του
Darko Marinkovic, η οποία διατίθεται από το ΕΙΕΕ.
(5 ) Για την κατάσταση των κοινωνικών εταίρων σε κάθε χώρα βλέπε τη
µελέτη του Darko Marinkovic: Κοινωνικός διάλογος στις χώρες της
ΝΑΕ — ∆υνατότητες, περιορισµοί, προοπτικές — µία συγκριτική
µελέτη.
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γνωµοδότηση δεν γίνεται καµία απόπειρα σκιαγράφησης των
διαφορών αυτών. Έχει εντούτοις γίνει κατανοητό ότι είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν και να αντιµετωπιστούν, µέσα στο
περιφερειακό πλαίσιο, τα εθνικά προβλήµατα που έχουν εντοπιστεί.
Όλες οι εν λόγω χώρες έχουν πλέον δηµοκρατικό πολίτευµα, από
σήµερα όµως και στο εξής η κατάστασή τους πρέπει πλέον να
βασιστεί σε µία πολύ πιο δραστήρια «συµµετοχική δηµοκρατία»,
στην οποία θα συµµετέχουν και τα ΜΜΕ. Αυτό θα αποτελέσει µία
µακρά διαδικασία και θα απαιτήσει την µακροχρόνια δέσµευση
των ενδιαφερόµενων.

1.7.
Στόχος όλων των ενδιαφερόµενων χωρών είναι να γίνουν,
την κατάλληλη στιγµή, κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
και η ΕΕ θα τις υποδεχθεί ευχαρίστως όταν θα πληρούν τις σχετικές
προϋποθέσεις ( 1). Η συµµετοχή των Οργανώσεων της Κοινωνίας
των Πολιτών (ΟΚΠ) στο διάλογο που διεξάγεται στο πλαίσιο της
κοινωνίας των πολιτών — της οποίας τα οφέλη και ο λόγος
ύπαρξης έχουν επανειληµµένως αναλυθεί ( 2) — διαδραµατίζει
ζωτικό ρόλο κατά την προενταξιακή φάση (3) και πρέπει να έχει
εξασφαλιστεί τη στιγµή της προσχώρησης.

1.8.
Στο σηµείο αυτό αρκεί να αναφερθεί ότι το να µπορεί ο
µεγαλύτερος δυνατός αριθµός όντως αντιπροσωπευτικών ΟΚΠ
να συµµετέχει ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης κυβερνητικών
αποφάσεων προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα τόσο για τους
πολίτες όσο και για τις αρχές, κυρίως διότι µε τον τρόπο αυτό
διασφαλίζεται ότι και τα δύο µέρη κατανοούν απόλυτα τις
αποφάσεις που λαµβάνονται και διότι η διαφάνεια που απορρέει
συµβάλλει, σε σηµαντικό βαθµό, στην ενίσχυση τόσο της αντιπροσωπευτικής και συµµετοχικής δηµοκρατίας όσο και των προσπαθειών καταπολέµησης της διαφθοράς. Για να έχει ένα νόηµα η
κοινή γνώµη πρέπει οι ΟΚΠ να είναι δυναµικές, ενώ έχει ζωτική
σηµασία η λήψη αποφάσεων να είναι, όπου αυτό είναι δυνατό, µία
διαδικασία εκ των κάτω προς τα άνω.

1.9.
Καθώς η διεύρυνση επίκειται, το χάσµα µεταξύ των κρατών
µελών της ΕΕ και των χωρών που φιλοδοξούν να ενταχθούν στην
ΕΕ κατά πάσα πιθανότητα θα µεγαλώσει. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι τώρα
είναι η κατάλληλη στιγµή να αυξηθεί η βοήθεια προς τις χώρες
αυτές ώστε να καταστεί δυνατό να τηρηθούν τα απαιτούµενα για

( 1) Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την σαφή δήλωση που
περιλαµβάνεται στα συµπεράσµατα της Προεδρίας του Συµβουλίου
που συνήλθε στις 20 και 21 Μαρτίου 2003 στις Βρυξέλλες
(παράγραφοι 80-84), στην οποία αναφέρεται ότι προσδοκάται οι
χώρες της ΝΑΕ να γίνουν, σε εύθετο χρόνο, µέλη της ΕΕ.
( 2) Τα έγγραφα, π.χ., Ο ρόλος και η συµβολή της οργανωµένης κοινωνίας
των πολιτών στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση (ΕΕ C 329 της 11.11.1999)
και Η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση — Συµβολή της ΟΚΕ στην επεξεργασία της Λευκής Βίβλου
(ΕΕ C 193 της 10.7.2001), καλύπτουν το εν λόγω ζήτηµα και
περιλαµβάνουν κατευθυντήριες γραµµές για τις προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούνται για να είναι µία ΟΚΠ αντιπροσωπευτική.
( 3) Η πλέον πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής στην οποία τονίζεται
ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί το πνεύµα διαβούλευσης και
διαλόγου είναι το COM(2002) 704 τελικό, µε ηµεροµηνία 11 ∆εκεµβρίου 2002.
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την ένταξή τους κριτήρια. Στην δε επόµενη φάση πρέπει να
διασφαλιστεί ότι η βοήθεια δεν θα διακοπεί ούτως ώστε η πρόοδος
που θα έχει σηµειωθεί να µην αποβεί ανώφελη.
1.10.
Στόχος της παρούσας γνωµοδότησης είναι η εξέταση
της τρέχουσας κατάστασης, όσον αφορά τόσο το διάλογο που
διεξάγεται στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, όσο και τον
κοινωνικό διάλογο στην ΝΑΕ (4), και η διατύπωση συστάσεων
σχετικά µε τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, µέσω µίας
αξιοποίησης της εµπειρογνωµοσύνης που η ΕΟΚΕ έχει στον
συγκεκριµένο τοµέα ως επίσηµο όργανο που αντιπροσωπεύει την
οργανωµένη κοινωνία των πολιτών.

2. Ιστορικό
2.1.
Χάρη στο εξαίρετο έργο που επιτελέστηκε στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης του ΕΙΕΕ (5), ως προς το οποίο η ΕΟΚΕ επιθυµεί
να εκφράσει την ικανοποίησή της, διαπιστώνεται σήµερα ότι,
αφενός, η τρέχουσα κατάσταση έχει κατανοηθεί ορθά και ότι,
αφετέρου, έχει βελτιωθεί σηµαντικά η προθυµία για συνεργασία
µεταξύ των οργανώσεων που συµµετέχουν στον κοινωνικό διάλογο
στην ΝΑΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
2.2.
Τα αποτελέσµατα του εν λόγω σχεδίου, καθώς και αυτά
που προέκυψαν από άλλες εργασίες, µπορούν να συνοψιστούν ως
εξής:
—

Κοινωνικοί Εταίροι. Υφίστανται ήδη οργανώσεις για την
εκπροσώπηση των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών
ενώσεων. Μολονότι η κατάσταση παρουσιάζεται αρκετά
διαφορετική µεταξύ των ενδιαφερόµενων χωρών, στην πλειοψηφία τους οι εν λόγω οργανώσεις είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές, χρειάζεται ωστόσο να υποστηριχθούν περισσότερο,
καθώς και να βελτιωθεί η χρηµατοδότησή τους ώστε να
µπορέσουν να είναι σε θέση να διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον κοινωνικό διάλογο, στο διάλογο που
διεξάγεται στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών και,
ευρύτερα, στη συµµετοχική δηµοκρατία. Σήµερα, ορισµένες
από αυτές είναι εντελώς αναποτελεσµατικές όσον αφορά την
ανάπτυξη ενός γνήσιου κοινωνικού διαλόγου. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, χρειάζεται επίσης να βελτιωθεί το νοµοθετικό
πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται το έργο τους ( 6). Οι οργανώσεις
αυτές έχουν ήδη αρχίσει να δικτυώνονται και να συνεργάζονται σε περιφερειακή βάση στο πλαίσιο του Φόρουµ
Εργοδοτών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΦΕΝΑΕ) και
του Βαλκανικού Φόρουµ της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας
Συνδικάτων (ΒΦΕΣΣ). Ακόµη και µετά το εξαιρετικά χρήσιµο

(4 ) Η δεύτερη ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη ∆ιαδικασία
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης για τις χώρες της ΝΑΕ (COM(2003)
139 τελικό) αναφέρει ότι σιγά-σιγά αλλά σταθερά, αναδεικνύεται στα
∆υτικά Βαλκάνια µία ενεργός κοινωνία των πολιτών, παρά το γεγονός
ότι το επίπεδο ανάπτυξης ποικίλει σηµαντικά από χώρα σε χώρα και
ότι τοµείς όπως οι επαγγελµατικές και οι συνδικαλιστές οργανώσεις
παραµένουν αδύναµοι. Οι οργανώσεις αυτές πρέπει, στην πλειοψηφία
τους, να ενισχυθούν ώστε να µπορέσουν να λειτουργούν αποτελεσµατικότερα.
(5 ) Η Οµάδα Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης της ∆ΟΕ και η ∆ιεθνής
Οργάνωση Εργοδοτών έχουν επίσης συµβάλει στο εν λόγω έργο.
(6 ) Η νοµοθετική βάση αυτή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε τα
διεθνή πρότυπα όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.
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έργο που έχει ήδη επιτελεστεί, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν περαιτέρω δράσεις κατάρτισης, καθώς και να αποκτηθεί περισσότερη πείρα. Σε ορισµένες δε περιπτώσεις αποµένει
ακόµη να εξασφαλιστεί η πραγµατική ανεξαρτησία τους από
τις αρχές.
—

Άλλες ΟΚΠ: Αρχικά προβλεπόταν να συµπεριληφθούν όλοι
οι τύποι ΟΚΠ στο παρόν σχέδιο, δεν κατέστη ωστόσο δυνατό
να εντοπιστεί σηµαντικός αριθµός ΟΚΠ που να µην είναι
κοινωνικοί εταίροι και να είναι επαρκώς ικανές ώστε να
συµµετάσχουν στο σχετικό έργο ( 1). Η έλλειψη αυτή πρέπει
να καλυφθεί.

—

Στάση κυβερνήσεων και άλλων αρχών: Αυτή αναγνωρίστηκε
ως το πλέον καθοριστικό πρόβληµα το οποίο παρεµπόδισε
το διάλογο στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών. Οι
περιπτώσεις στις οποίες οι αρχές ήταν προετοιµασµένες να
συµπεριλάβουν τις ΟΚΠ σε πραγµατικές διαβουλεύσεις ή
που αναγνώρισαν την ανάγκη αυτή ήταν λίγες. Σε ορισµένες
περιπτώσεις χρειάζεται καταλληλότερη νοµική βάση για τις
ΟΚΠ.

2.3.
Κατά τη διάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε, στο πλαίσιο
του σχεδίου του ΕΙΕΕ, στη Θεσσαλονίκη, στις 2 και 3 Σεπτεµβρίου
2002, οι συµµετέχοντες εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων
συµφώνησαν ότι οι ανάγκες τους για το άµεσο µέλλον είναι οι
εξής:
—

Να ενοποιηθούν οι ΟΚΠ και να ενισχυθεί ο ρόλος τους σε
εθνικό επίπεδο. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει επίσης να
εξεταστεί κατά πόσον είναι απαραίτητη µία αναδιάρθρωση
για την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πόρων.

—

Να αναπτυχθεί η ικανότητα και η τεχνογνωσία των εθνικών
οργανώσεων να διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία
κοινωνικού διαλόγου.

—

Να δικτυωθούν οι οργανώσεις σε περιφερειακό επίπεδο µέσω
µίας ενοποίησης των δικτύων των κοινωνικοεπαγγελµατικών
οργανώσεων και µέσω της σύστασης δικτύου των Οικονοµικών Κοινωνικών Συµβουλίων και συναφών οργανισµών.

2.4.
Τα πλήρη συµπεράσµατα και συστάσεις στα οποία κατέληξαν οι κοινωνικοί εταίροι κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου,
υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που πραγµατοποιήθηκε στο Ζάγκρεµπ από τις 3 έως τις 5 Μαΐου 2003. Η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει πλήρως την δήλωση αυτή και τονίζει ότι είναι
απαραίτητο οι αρµόδιες εθνικές αρχές να παράσχουν την πλήρη
στήριξή τους στις προσπάθειες επίτευξης των στόχων αυτών.

( 1) Εντούτοις, ένας ορισµένος αριθµός ΜΚΟ έχουν επιτελέσει σηµαντικό
έργο στην περιοχή και διαθέτουν τόσο εµπειρία όσο και επαρκείς
χρηµατοδοτικούς πόρους. Επίσης υφίστανται πολλές «γυναικείες
οργανώσεις» οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε δίκτυο.

3.9.2003

3. Μελλοντικές προκλήσεις

3.1.
Φυσικά, µετά από τόσα χρόνια συγκρούσεων και πολέµου
στην περιοχή, οι εντάσεις και η καχυποψία παραµένουν, γεγονός
που, σε ορισµένες περιπτώσεις, έχει ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει
προθυµία συνεργασίας. Για παράδειγµα, προβλέπεται ότι θα
υπάρξουν δυσκολίες όσον αφορά την σύναψη συµφωνίας για την
παροχή κοινών υπηρεσιών (όπως αυτές που παρέχουν τα µόνιµα
φόρουµ για τα ΟΚΣ), τόσο από την άποψη του τόπου όπου αυτές
θα παρέχονται, όσο και από την άποψη των αρµοδιοτήτων.
Αποµένει επίσης να γίνουν πολλά προκειµένου να ολοκληρωθούν
ή να ανασυσταθούν οι υποδοµές, οι οποίες αποτελούν καθοριστικό
παράγοντα για την προσέλκυση εξωτερικών άµεσων επενδύσεων
(ΕΑΕ).

3.2.
Η ΕΟΚΕ έχει αναγνωρίσει στο παρελθόν ότι µία προσέγγιση
περιφερειακού χαρακτήρα αποτελεί πιθανότατα το αποτελεσµατικότερο µέσο αντιµετώπισης των πολυάριθµων προκλήσεων που
τίθενται στις χώρες της ΝΑΕ. Η άποψη αυτή έχει την στήριξη της
Επιτροπής (∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης). Παρά τις
διαφορετικές συνθήκες που υφίστανται στα διάφορα µέρη της
περιοχής, επιδιώκουµε εδώ να εντοπίσουµε τι πρέπει να γίνει µε
βάση την περιφερειακή προσέγγιση· στις περισσότερες περιπτώσεις
οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και σε εθνική κλίµακα.

3.3.
Για να υπάρξει µακροπρόθεσµα σταθερότητα και ευηµερία
έχει ζωτική σηµασία οι ΟΚΠ να γίνουν ισχυρές και η συµµετοχική
δηµοκρατία να καταστεί µέρος του τρόπου σκέψης τους. Σε πρώτη
φάση, ο κοινωνικός διάλογος θα εξακολουθήσει να διαδραµατίζει
εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο και αποµένει ακόµη να γίνουν πολλά
για να µπορέσει αυτός να ενισχυθεί.

3.4.
Εξαιρετική σηµασία έχει επίσης και η ανάπτυξη ενός
ευρύτερα διαδεδοµένου διαλόγου στο πλαίσιο της κοινωνίας των
πολιτών. Τοµείς όπως η ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον
αφορά την ανάγκη διατήρησης του περιβάλλοντος και την δίκαιη
αντιµετώπιση των καταναλωτών έχουν ζωτική σηµασία, το έργο
αυτό ωστόσο θα είναι πιο χρονοβόρο δεδοµένου ότι ξεκινά από
ένα τόσο χαµηλό επίπεδο γνώσεων και πείρας και ότι οι πόροι είναι
ακόµη πιο περιορισµένοι.

3.5.
Ορισµένες από τις προϋποθέσεις για να µπορέσει να
αναπτυχθεί αποτελεσµατικά ο διάλογος στο πλαίσιο της κοινωνίας
των πολιτών στην ΝΑΕ είναι:
—

να αναγνωρίσουν όλες οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές
αρχές ότι οι ΜΚΟ έχουν ουσιαστικό ρόλο να διαδραµατίσουν
στο πλαίσιο της δηµοκρατίας, καθώς και όσον αφορά την
ανάπτυξη µίας νοοτροπίας που να αντιµετωπίζει θετικά το
έργο που µπορούν να επιτελέσουν οι ΟΚΠ·

—

να αναγνωριστεί ότι η αυξηµένη διαφάνεια, αφενός, και η
αίσθηση ότι τα θέµατα αυτά αφορούν τους ίδιους τους
πολίτες, αφετέρου, που απορρέουν από την µεγαλύτερη
συµµετοχή των ΟΚΠ, αποτελούν ισχυρό µέσο καταπολέµησης της διαφθοράς·
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—

να κάνουν οι ΟΚΠ ό,τι είναι δυνατό προκειµένου να
βελτιωθούν το δυναµικό και η απόδοσή τους, καθώς και
η αντιπροσωπευτικότητά τους και η ικανότητά τους να
προσθέτουν αξία, τόσο στο πλαίσιο του διαλόγου στο
εσωτερικό της κοινωνίας των πολιτών και του κοινωνικού
διαλόγου όσο και προς όφελος των µελών τους. Είναι
απαραίτητο να βελτιωθεί η οργάνωση και η διαχείριση·

—

να υπάρχουν επαρκείς πόροι (επιδοτήσεις, ανθρώπινο δυναµικό, έρευνα, υλικά µέσα, κλπ) και επαρκή συστήµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης για να µπορέσουν οι οργανώσεις
των κοινωνικών εταίρων να αποκτήσουν τις απαραίτητες
ικανότητες και δεξιότητες, καθώς και τη δέουσα
εµπειρογνωµοσύνη·

—

να παρασχεθεί βοήθεια σε άλλες ΟΚΠ ώστε να µπορέσουν
να αναπτύξουν το δυναµικό που θα τους επιτρέψει να
συµµετάσχουν στον ευρύτερο διάλογο που διεξάγεται στο
πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών. Σε πρώτη φάση πρέπει
να εντοπιστούν αυτές οι άλλες ΟΚΠ και στη συνέχεια να
εξεταστεί κατά πόσον είναι αντιπροσωπευτικές και ποιες
είναι οι ανάγκες τους. Αυτό θα αποτελέσει µακροχρόνια
διαδικασία·

—

να καθοριστεί µία νοµική βάση για την αναγνώριση των ΟΚΠ
η οποία να γίνεται σεβαστή·

—

να µην έχουν οι ΟΚΠ σχέση εξάρτησης µε τις αρχές·

—

να προβλεφθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή των ορθών
πρακτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και µε
τρίτους (όπως είναι οι οργανώσεις των κρατών µελών της ΕΕ
και οι διεθνείς οργανισµοί).

3.6.
Καθοριστική σηµασία για όλα αυτά θα έχουν οι δυνατότητες χρηµατοδότησης και οιοδήποτε άλλο είδος βοήθειας προσφερθεί. Οι χρηµατοδοτικοί πόροι θα παραµείνουν κατά πάσα πιθανότητα αρκετά περιορισµένοι, κυρίως λόγω της πληθώρας των
αιτηµάτων για κοινοτική χρηµατοδότηση που έχουν διατυπωθεί
ενόψει της διεύρυνσης. Αυτό που πραγµατικά χρειάζεται είναι να
καταστούν οι χώρες της ΝΑΕ οικονοµικά ανεξάρτητες, µολονότι η
διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει πολλά χρόνια. Το θέµα
αυτό θίγεται πιο κάτω, είναι ωστόσο σαφές ότι ο κοινωνικός
διάλογος έχει ζωτική σηµασία για την βελτίωση της οικονοµικής
κατάστασης· εξάλλου εξαιρετικά σηµαντικός είναι και ο ευρύτερος
διάλογος που διεξάγεται στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών.
Οι ΟΚΠ πρέπει να συµµετάσχουν στη διαδικασία αξιοποίησης των
σχετικών χρηµατοοικονοµικών πόρων.

4.

4.1.

Τι απαιτείται για την βελτίωση της τρέχουσας
κατάστασης
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αφενός, πρέπει η ΕΕ να αναλάβει, µεταξύ άλλων, µία σαφή και
πολιτική ισχυρή δέσµευση να βοηθήσει τις χώρες της ΝΑΕ και να
τις δεχθεί ως κράτη µέλη όταν θα πληρούν όλα τα κριτήρια που
απαιτούνται για την προσχώρησή τους και ότι, αφετέρου, οι
ενδιαφερόµενες χώρες της ΝΑΕ θα δείξουν την πολιτική βούληση
που απαιτείται για την εισαγωγή και θέση σε εφαρµογή των
απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων ώστε τα εν λόγω κριτήρια να
καλυφθούν πλήρως.
4.1.2.
Υπάρχουν όλες οι πρακτικές ενδείξεις ότι οι χώρες της
ΝΑΕ δεν υποστηρίζουν ακόµη, και σαφώς δεν ενθαρρύνουν, το
διάλογο στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών και δεν είναι
έτοιµες να επιτρέψουν τη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου
χωρίς την δική τους ενεργό συµµετοχή. Αυτό ισχύει στο εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει
την σαφή δήλωση των κροατικών αρχών, που διατυπώθηκε
στο πλαίσιο της παρούσας γνωµοδότησης, ότι η ανάπτυξη της
κοινωνίας των πολιτών αποτελεί καθοριστική προτεραιότητα για
την κυβέρνηση. Σε γενικές γραµµές, η ανάγκη να είναι αυτόνοµες
οι ΟΚΠ δεν γίνεται επαρκώς κατανοητή σε µία συµµετοχική
δηµοκρατία. Μέχρι να αλλάξουν αυτές οι στάσεις και οι αλλαγές
να γίνουν εµφανείς στο δηµοκρατικό πλαίσιο, το πιθανότερο είναι
ότι τα κριτήρια για την ένταξη στην ΕΕ δεν θα µπορέσουν να
καλυφθούν. Έχει δε σηµασία οι στάσεις να αλλάξουν όχι µόνον
στο εθνικό επίπεδο, αλλά και στο περιφερειακό και τοπικό,
δεδοµένου ότι τα επίπεδα αυτά έχουν καθοριστική σηµασία για
την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης.
4.1.3.
Προϋπόθεση είναι να οριστεί µία νοµική βάση για την
ύπαρξη και τις δραστηριότητες των ΟΚΠ. Αυτό θα επιτρέψει,
µακροπρόθεσµα, να αναπτυχθεί το πνεύµα των διαβουλεύσεων.
4.1.4.
Το αποτελεσµατικότερο µέσο µε τον οποίο µπορεί να
ενθαρρυνθεί το να γίνει αποδεκτή η ανάγκη ανάπτυξης ενός
διαλόγου στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών είναι, αφενός, να
διασφαλιστεί ότι οι ΟΚΠ είναι αρκετά ισχυρές και διαθέτουν την
κατάλληλη εµπειρογνωµοσύνη ώστε να µπορούν να αποδείξουν
την αξία της συµβολής τους στην οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη µίας χώρας και, αφετέρου, να υφίστανται δραστήρια,
ισχυρά και ανεξάρτητα ΜΜΕ.

4.2. Οικονοµικές πτυχές
4.2.1.
Ένα καίριο έργο σε όλες τις χώρες της ΝΑΕ είναι η
ανάπτυξη της οικονοµικής τους ισχύος, γεγονός που έχει ως
αποτέλεσµα την αύξηση της απασχόλησης, την επικράτηση µεγαλύτερης σταθερότητας και την επίτευξη πραγµατικής κοινωνικής
προόδου. Η τελευταία έκθεση του Γενικού ∆ιευθυντή της Γ∆
«Οικονοµικά και ∆ηµοσιονοµικά Θέµατα» σχετικά µε την οικονοµία
της περιοχής (1) αφήνει περιθώρια για αισιοδοξία. Καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι, από µακροοικονοµική άποψη, ο πληθωρισµός
µειώνεται σταθερά, οι αυξήσεις των ελλειµµάτων του ισοζυγίου

Πολιτικές πτυχές

4.1.1.
Για να υπάρξει πραγµατική βελτίωση χρειάζονται,
κατ' αρχάς, ενέργειες µε πολιτικό χαρακτήρα. Αυτό σηµαίνει ότι,

(1 ) Πρώτη έκτακτη έκθεση για την ευρωπαϊκή οικονοµία «Τα ∆υτικά
Βαλκάνια σε µεταβατική φάση», Ιανουάριος 2003.
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τρεχουσών συναλλαγών υπήρξαν περιορισµένες, ενώ το γεγονός
ότι η διαδικασία σταθεροποίησης και µεταρρύθµισης συνεχίζεται
έχει βελτιώσει το οικονοµικό κλίµα. Εντούτοις, επισηµαίνει επίσης
τις προκλήσεις που θα χρειαστεί να αντιµετωπιστούν στο µέλλον,
όπως, συγκεκριµένα, η καταπολέµηση της διαφθοράς και της
εγκληµατικότητας, η ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης και η απαραίτητη µεταρρύθµιση του ιδιωτικού τοµέα. Οι
προκλήσεις αυτές εξακολουθούν να παρεµποδίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται µε σκοπό την προσέλκυση µεγαλύτερων
Εξωτερικών Άµεσων Επενδύσεων (ΕΑΕ), που παραµένουν χαµηλές,
στο 5% περίπου του ΑΕγχΠ.
4.2.2.
Η έκθεση καθιστά επίσης σαφές το χάσµα που υφίσταται
µεταξύ των χωρών της ΝΑΕ και των σηµερινών κρατών µελών της
ΕΕ. Για παράδειγµα, το ΑΕγχΠ ολόκληρης της περιοχής (µε
25 εκατοµµύρια άτοµα, όσο δηλαδή το 6,5 % του σηµερινού
πληθυσµού της ΕΕ) είναι αντίστοιχο του 0,6% του ΑΕγχΠ της ΕΕ
ή του 40 % της Πορτογαλίας (µε πληθυσµό 11 εκατοµµύρια
άτοµα).
4.2.3.
Η προσέλκυση υψηλότερων ΕΑΕ είναι σαφώς σηµαντική
και η αυξανόµενη σταθερότητα στην περιοχή, συνδυαζόµενη µε τις
απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, µε µία αναδιάρθρωση των οικονοµιών
και µε την απελευθέρωση του εµπορίου, έχουν θετικά αποτελέσµατα. Έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος στις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αποµένει ωστόσο να γίνουν πολλά σε έναν
τοµέα µε τόσο καθοριστική σηµασία για την οικονοµική ανάπτυξη.
4.2.4.
Για την αντιµετώπιση των σηµαντικών δυσκολιών που
αποµένουν και έχουν επιπτώσεις στις ΕΑΕ είναι απαραίτητο να
δηµιουργηθεί ένα υγιές, αποτελεσµατικό και φιλικό προς τις
επιχειρήσεις περιβάλλον, το οποίο να διασφαλίζει ότι θα τηρείται
ο κανόνας δικαίου και ότι το νοµικό πλαίσιο θα είναι επαρκές και
θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Σηµαντικά επίσης θα είναι και
θέµατα όπως το ζήτηµα της υγείας και της ασφάλειας στην
εργασία. Οι ΟΚΠ και τα ΜΜΕ έχουν να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά ένα ακόµη ουσιαστικό ζήτηµα, την
καταπολέµηση της διαφθοράς. Οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν, µε
τη συµµετοχή τους, να συνεισφέρουν την εµπειρία και την
τεχνογνωσία που απαιτούνται για την ανάπτυξη όλων αυτών.
Εξάλλου, µείζονα σηµασία µπορεί να έχει και η συµµετοχή άλλων
ΟΚΠ.

4.3.

Πόροι

4.3.1.
Εκτός από τους πιο πάνω πολιτικούς παράγοντες, οι
κύριες ελλείψεις που δεν επιτρέπουν στις ΟΚΠ να διαδραµατίζουν
σήµερα σηµαντικότερο ρόλο έχουν σχέση µε τους πόρους, την
εµπειρία και την κατάρτιση. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα, µε τους
πόρους να αποτελούν τον πυρήνα του προβλήµατος.
4.3.2.
Για να είναι µία ΟΚΠ αποτελεσµατική, πρέπει να διαθέτει
επαρκείς χρηµατοδοτικούς πόρους, να µην έχει θεωρητικά καµία
σχέση εξάρτησης µε τις αρχές, να απασχολεί τα κατάλληλα άτοµα
τα όποία να χαίρουν της κατάλληλης στήριξης και να εξασφαλίζει
την κατάρτιση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Συν τω
χρόνω, οι πόροι αυτοί πρέπει να απορρέουν από την ίδια την ΟΚΠ,
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από τις εισφορές των µελών της και από άλλες πηγές (όπως είναι
η πώληση εντύπων και αποτελεσµάτων έρευνας, η διοργάνωση
διασκέψεων κλπ). Βραχυπρόθεσµα, οι ΟΚΠ θα χρειαστεί να
ενισχυθούν τουλάχιστον σε χρήµα ή σε είδος.

4.3.3.
Το πρόβληµα των πόρων για τις ΟΚΠ θα είναι, στις
περισσότερες περιπτώσεις, εξαιρετικά δύσκολο. Το πιθανότερο
είναι ότι θα αναγκαστούν να βασιστούν, σε εξαιρετικά µεγάλο
βαθµό, στη βοήθεια και την τεχνογνωσία αντίστοιχων οργανισµών
από άλλες περιοχές (κατά κύριο λόγο από τα κράτη µέλη της ΕΕ),
πρέπει ωστόσο να χρησιµοποιούν κάθε ευκαιρία που θα τους
δίδεται προκειµένου να προσφέρουν στα µέλη τους πρόσθετες
παροχές, καθώς και υπηρεσίες σε τρίτους, ως αντιστάθµιση για την
οικονοµική βοήθεια που θα έχουν λάβει: αυτό θα τις βοηθήσει να
διατηρήσουν την ανεξαρτησία και την αυτονοµία τους.

4.4. ΜΜΕ και Επικοινωνία

4.4.1.
Η ύπαρξη ανεξάρτητων, ελεύθερων και ισχυρών ΜΜΕ
αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση µιας υγιούς και σταθερής δηµοκρατίας, όπου το κοινό είναι
επαρκώς ενηµερωµένο ώστε να µπορεί να διαδραµατίζει ενεργό και
κατάλληλο ρόλο στην διακυβέρνηση της χώρας του.

4.4.2.
Εκτός από το να ενηµερώνουν το κοινό, τα ΜΜΕ
παρέχουν στις ΟΚΠ τη δυνατότητα να γνωστοποιούν τις απόψεις
τους σε ένα ευρύ ακροατήριο, τόσο σε εθνική όσο, εάν χρειαστεί,
και σε διεθνή κλίµακα και, συνεπώς, τα ΜΜΕ θα πρέπει να
ενθαρρύνονται να δείχνουν ενδιαφέρον για το έργο που επιτελούν
οι ΟΚΠ. Η κοινή γνώµη δύσκολα µπορεί να υπάρξει χωρίς τις
ΟΚΠ.

5. Συστάσεις

5.1.
∆ιατυπώνοντας τις ακόλουθες συστάσεις, η ΕΟΚΕ έχει
επίγνωση ότι πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να ζητηθεί η
ανάληψη ανέφικτων χρηµατοδοτικών δεσµεύσεων. Ωστόσο, η
ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ να αυξήσει τους ιδιαίτερα περιορισµένους
πόρους που διαθέτει σήµερα υπέρ της ανάπτυξης των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών και της συµµετοχικής δηµοκρατίας
στην ΝΑΕ, παρά τις πιέσεις που υφίστανται οι προϋπολογισµοί της
ΕΕ. Προβλέπεται ότι τα οφέλη από την σχετική επένδυση θα είναι
εξαιρετικά σηµαντικά — η βελτίωση δε των οικονοµικών συνθηκών
χάρη στην οποία µπορούν να βελτιωθεί σηµαντικά η ζωή των
πολιτών δεν αποτελεί µικρό επίτευγµα — χωρίς την οποία η
πρόοδος, στην καλύτερη περίπτωση, θα είναι πολύ βραδεία.
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Η ΕΟΚΕ συνιστά:

άπτονται του κοινωνικού διαλόγου, µε τη βοήθεια περαιτέρω
προγραµµάτων κατάρτισης στον συγκεκριµένο τοµέα, καθώς
και, γενικά, σε θέµατα διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό, θα
µπορούσε να προβλεφθεί και η συνεργασία µεταξύ της
Επιτροπής και της ∆ΟΕ.

5.2.1.
Όσον αφορά την ΕΕ και τις αρχές στις ενδιαφερόµενες
χώρες της ΝΑΕ:
—

Το Σύµφωνο Σταθερότητας πρέπει να εξακολουθήσει να
προαγάγεται, να αναπτύσσεται και να ενισχύεται ( 1).

—

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνει τις προσπάθειες για
την κάλυψη των κριτηρίων που σχετίζονται µε την ένταξη
στην ΕΕ, δίνοντας έµφαση σε θέµατα που άπτονται της
πρακτικής εφαρµογής.

—

Η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να χρηµατοδοτεί την εξέλιξή
τους προς τον σκοπό αυτό έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
σχετική συνέχεια.

—

Η ΕΟΚΕ καλεί όλες τις ενδιαφερόµενες αρχές να καταβάλουν
προσπάθειες µε σκοπό την υλοποίηση των συστάσεων που
διατύπωσαν οι κοινωνικοί εταίροι της ΝΑΕ τον Μάρτιο του
2003 στο Ζάγκρεµπ.

—

Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη να παράσχει, στο µέτρο του δυνατού,
οιαδήποτε βοήθεια ενδέχεται να επιζητούν οι εν λόγω
κυβερνήσεις, µε σκοπό την ανάπτυξη των ΟΚΠ, καθώς και
του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου στο πλαίσιο της
κοινωνίας των πολιτών.

—

—

Καθώς η ανάπτυξη των επιχειρήσεων έχει ζωτική σηµασία για
την οικονοµία και την απασχόληση, η ΕΟΚΕ θα εξετάσει
το ενδεχόµενο της διοργάνωσης µιας (ή περισσότερων)
εκδηλώσεων µε σκοπό αξιωµατούχοι από την ΝΑΕ (µεµονωµένα ή σε περιφερειακή βάση) να συναντηθούν µε τους
κοινωνικούς εταίρους προκειµένου να συζητήσουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, ιδιαίτερα δε τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ, καθώς και θέµατα σχετικά µε
το περιβάλλον που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των
ΜΜΕ.

—

—

Οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων έχουν ανάγκη κατάρτισης σε τοµείς όπως η διοίκηση και οργάνωση, η ανάπτυξη
στρατηγικών, η χρηµατοδότηση και η διαχείριση σχεδίων
(συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης προγραµµάτων
της ΕΕ).

—

Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη να επιδιώξει την διευκόλυνση των
διευθετήσεων «αδελφοποίησης» µε συναφείς οργανισµούς
από τα κράτη µέλη, καθώς και να προσκαλέσει τις κατάλληλες
οργανώσεις σε επίπεδο ΕΕ µε σκοπό να τις ενηµερώσει, να τις
ενθαρρύνει να συµµετάσχουν και να τις βοηθήσει στο µέτρο
του δυνατού.

—

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα πρέπει να συµµετάσχει στην ανάπτυξη
ενός τριετούς προγράµµατος για την επίτευξη των σκοπών
αυτών (2).

—

Οι εταιρίες του εξωτερικού θα πρέπει να ενθαρρύνονται να
διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στους αντίστοιχους εθνικούς
οργανισµούς.

5.2.3.

Τα κατάλληλα όργανα θα πρέπει να αξιοποιήσουν το εξαίρετο
έργο που έχει επιτελεστεί µέχρι σήµερα, µε σκοπό την
εδραίωση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, και να εκπαιδεύσουν
τους κοινωνικούς εταίρους από την ΝΑΕ σε θέµατα που

( 1) Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι στην «Πρωτοβουλία για
την κοινωνική συνοχή» του Συµφώνου Σταθερότητας, ως πρώτη
προτεραιότητα του σχεδίου δράσης για το 2003 έχει οριστεί «η
ενίσχυση των κοινωνικών εταίρων και των υπουργείων εργασίας και
κοινωνικών θεµάτων» (βλέπε το φυλλάδιο «Βελτίωση της κοινωνικής
πολιτικής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη», Σύµφωνο Σταθερότητας για
την Νοτιοανατολική Ευρώπη, ∆εκέµβριος 2002).

Όσον αφορά άλλες ΟΚΠ:

Είναι απόλυτα προφανές ότι για να έχει νόηµα ο διάλογος στο
πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών έχει ζωτική σηµασία να
συµµετέχουν σε αυτόν τόσο οι κοινωνικοί εταίροι όσο και άλλοι
τύποι ΟΚΠ και, συνεπώς, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη
ανάπτυξή τους.
—

Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη να εξακολουθήσει να καταβάλλει
προσπάθειες, µέσω των πολλών επαφών της και σε εξαιρετικά
στενή συνεργασία µε τους αντίστοιχους οργανισµούς της
ΕΕ, προκειµένου να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις οι
οργανώσεις αυτές είναι σε θέση να συναγωνιστούν τα
πρότυπα που ισχύουν για τις ΟΚΠ της ΕΕ και να παράσχει
βοήθεια ώστε αυτές να αναπτυχθούν στους τοµείς όπου
υστερούν.

—

Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη να µεριµνήσει, στη συνέχεια, ώστε να
εφαρµόζονται και στις οργανώσεις αυτές οι ρυθµίσεις που
ισχύουν για τις οργανώσεις που είναι κοινωνικοί εταίροι (βλ.
πιο πάνω) και να διευκολύνει άλλες κατάλληλες οργανώσεις
στο έργο της ανάπτυξης των ικανοτήτων και της τεχνογνωσίας
τους.

—

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποστηρίξουν την
σύσταση κατάλληλων δικτύων οργανώσεων στην περιοχή τα
οποία να καλύπτουν τους αντίστοιχους τοµείς δραστηριότητας, ιδιαίτερα στους τοµείς εκείνους που αφορούν τους
νέους.

Η ΕΟΚΕ θα επισηµάνει στην Επιτροπή των Περιφερειών την
ανάγκη να συµβάλουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές
στη βελτίωση του κοινωνικού διαλόγου στην περιοχή.

5.2.2.
Όσον αφορά τους κοινωνικούς εταίρους από την ΝΑΕ
(εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις):
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5.2.4.
Στον τοµέα των ΜΜΕ και της επικοινωνίας:
— Η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο να χρηµατοδοτηθεί
µία εκδήλωση µε σκοπό οι ΟΚΠ από την περιοχή αυτή να
συναντήσουν αξιωµατούχους των εθνικών αρχών και, στο
πλαίσιο της Προεδρίας της ΕΕ που θα ασκείται τότε, να
ενηµερωθεί το κοινό για την πρόοδο που σηµειώθηκε και να
συζητηθεί η ανάπτυξη του διαλόγου στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών. Τα ΜΜΕ θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να
παρευρεθούν στην εν λόγω εκδήλωση και να την καλύψουν
ώστε να προβληθεί ο ρόλος του διαλόγου στο πλαίσιο της
κοινωνίας των πολιτών στην ΝΑΕ. Εάν εξασφαλιστεί η σχετική
χρηµατοδότηση (εκ µέρους της ΕΕ ή άλλης πηγής), η ΕΟΚΕ
προσφέρεται ευχαρίστως να διοργανώσει την εκδήλωση.
— Η ΕΕ πρέπει να συµπεριλάβει στις εργασίες της στον τοµέα
της επικοινωνίας τη διευκρίνιση ότι ο διάλογος στο πλαίσιο
της κοινωνίας των πολιτών, γενικά, και στην ΝΑΕ, ειδικότερα,
είναι απαραίτητος και σηµαντικός.
— Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες υπέρ της
ενίσχυσης ανεξάρτητων ΜΜΕ στην ΝΑΕ.
5.2.5. ' Α λ λ ε ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς :
— Η ∆ιεθνής Τράπεζα και το ∆ΝΤ πρέπει επίσης να συµµετάσχουν στην ενίσχυση των οργανώσεων των κοινωνικών
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εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, σε συνεργασία µε
την ΕΟΚΕ και άλλα όργανα της ΕΕ, όπως και µε την ∆ΟΕ.
—

Τα Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια (και άλλα συναφή
όργανα) στη ΝΑΕ πρέπει να συνεργαστούν ώστε να δηµιουργήσουν ένα δίκτυο πληροφορικής για την ανταλλαγή ιδεών
και εµπειριών, ούτως ώστε να καθιερωθούν και να ανταλλάσσονται οι ορθές πρακτικές.

—

Κατά την φάση ανάπτυξης των ΟΚΣ της ΝΑΕ, θα πρέπει να
ενθαρρυνθεί η συνεργασία τους µε τα ΟΚΣ της ΕΕ.

—

Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη να παράσχει βοήθεια, εάν της ζητηθεί,
σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις.

—

Τέλος, η ΕΟΚΕ πρέπει να εξετάσει, σε εύθετο χρόνο, το
ενδεχόµενο σύστασης ενός οργάνου στο οποίο θα συµµετέχουν µέλη ΟΚΠ της ΝΑΕ και µέλη της ΕΟΚΕ. Το όργανο
αυτό θα µπορεί να συζητά θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, να
εξασφαλίζει τη δικτύωση σε τακτική βάση και να λειτουργεί
ως φορέας επαφών µεταξύ των ΟΚΠ στην ΝΑΕ και στην ΕΕ.

Bρυξέλλες, 15 Μαΐου 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 προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη
της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας»
(COM(2002) 511 τελικό)
(2003/C 208/21)
Στις 22 Οκτωβρίου 2002, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η
Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε
θέµα την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του την 1η Απριλίου 2003, µε βάση την εισηγητική έκθεση της
κας Luísa Santiago.
Κατά την 399η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 (συνεδρίαση της 15ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, µε 82 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 10 αποχές, την ακόλουθη
γνωµοδότηση.

1.

Εισαγωγή

1.1.
Το υπό εξέταση έγγραφο, που υπεβλήθη από την Επιτροπή
στο Συµβούλιο, προτείνει µια «στρατηγική για τη βιώσιµη
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας», µε τους εξής
στόχους:
—

τη δηµιουργία ασφαλών θέσεων απασχόλησης, κυρίως σε
περιοχές που εξαρτώνται ιδιαίτερα από την αλιεία.

—

τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας προϊόντων που να είναι
υγιή και ασφαλή, σε ποσότητες που θα ικανοποιούν τη
ζήτηση της αγοράς.

—

την προώθηση ενός περιβαλλοντικά υγιούς κλάδου.

1.2.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Επιτροπή προτείνει
διάφορα µέτρα:
1.2.1.
Επέκταση της παραγωγής, µέσω της περαιτέρω προώθησης της έρευνας σχετικά µε νέα είδη και εναλλακτικές πηγές
πρωτεϊνών που προορίζονται για ιχθυοτροφές. Προαγωγή µιας
υδατοκαλλιέργειας βιολογική και φιλική προς το περιβάλλον,
µέσω του καθορισµού ειδικών κοινοτικών κανόνων και προτύπων.
1.2.2.
Κρατικές ενισχύσεις υπέρ της υδατοκαλλιέργειας, προσανατολισµένες, µεταξύ άλλων, στην υποστήριξη του εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων εγκαταστάσεων.
1.2.3.
Προστασία του περιβάλλοντος, µε την εξεύρεση
µεθόδων για τον περιορισµό της επίδρασης των αποβλήτων που
προέρχονται από την εντατική υδατοκαλλιέργεια, ειδικότερα µέσω
της εγκατάστασης εξοπλισµών για την επεξεργασία των λυµάτων.
Συνετή διαχείριση της εισαγωγής µη ιθαγενών υδρόβιων ειδών και
εξέταση της δυνατότητας θέσπισης ειδικών κανόνων για τα γενετικά
τροποποιηµένα ψάρια.
1.2.4.
Ασφάλεια των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας και
καλή µεταχείριση των ζώων, για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας της υγείας των καταναλωτών, κυρίως µέσω της

εφαρµογής της νοµοθεσίας για τα ανώτατα επίπεδα περιεκτικότητας σε διοξίνες των τροφών που προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση, µέσω του ελέγχου της χρήσης αντιβιοτικών και µέσω
της αξιολόγησης των κινδύνων που συνδέονται µε επιβλαβή φύκια.
—

Σχετικά µε την καλή µεταχείριση των ζώων που ζουν υπό
περιορισµό, πράγµα που αποτελεί ένα από τα θέµατα που
απασχολούν ιδιαίτερα την κοινωνία σήµερα, η Μόνιµη
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των
Ζώων που φυλάσσονται για σκοπούς εκτροφής (Συµβούλιο
της Ευρώπης), επεξεργάζεται επί του παρόντος µία σύσταση
σχετικά µε τα εκτρεφόµενα ψάρια και οι υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής συµµετέχουν στις σχετικές εργασίες.

1.2.5.
∆ηµιουργία µακροπρόθεσµων ασφαλών θέσεων απασχόλησης, κυρίως σε περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία, µε
αύξηση του αριθµού των θέσεων εργασίας από 8 000 σε 10 000,
µέσω της αύξησης σε 4 % του ποσοστού ετήσιας αύξησης
της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης, µέσω του
ανοίγµατος νέων αγορών και µέσω της ολοκλήρωσης της παραγωγής και της εµπορευµατοποίησης και της παροχής κινήτρων για
την προώθηση της ζήτησης προϊόντων ποιότητας.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1.
Καταρτίζοντας για πρώτη φορά ένα έγγραφο για µια
«στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας», η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σηµασία της υδατοκαλλιέργειας για την κοινή αλιευτική πολιτική. Η αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία είναι καθοριστική για τον κλάδο, ο οποίος έχει ήδη
επανειληµµένως επισύρει την προσοχή σε ορισµένα προβλήµατα
της δραστηριότητας αυτής. Υπενθυµίζονται σχετικά τα συµπεράσµατα των «περιφερειακών σεµιναρίων για την κοινή αλιευτική
πολιτική από το 2002», που διοργάνωσε η Επιτροπή το 19981999 (1), κατά τη διάρκεια των οποίων εξέφρασαν τις απόψεις
τους τα κράτη µέλη που ενδιαφέρονται για τον κλάδο, δηλώνοντας
ότι:
(1 ) Πρόκειται για την έκθεση της Επιτροπής COM(2000) 14 τελικό της
24.1.2000.
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—

φρονούν ότι η υδατοκαλλιέργεια είναι ο «φτωχός συγγενής»
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

—

κατακρίνουν, για µία ακόµη φορά, την έλλειψη στήριξης εκ
µέρους της Επιτροπής·

—

καλούν την Επιτροπή να τοποθετήσει την υδατοκαλλιέργεια
στο ίδιο επίπεδο µε τον κλάδο της αλιείας·

—

επισύρουν την προσοχή στο πρόβληµα της διεύρυνσης και
κατά συνέπεια της εισαγωγής προϊόντων πιο φτηνών και
παραγόµενων µε λιγότερες περιβαλλοντικές, ποιοτικές και
υγειονοµικές απαιτήσεις, κυρίως όσον αφορά τα κατάλοιπα
φαρµάκων.
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προκειµένω ρόλο της βιοµηχανίας». Καθώς επίσης και όταν
παρατηρεί ότι «ορισµένες µορφές ειδικώς φιλικής προς το περιβάλλον υδατοκαλλιέργειας —για παράδειγµα ορισµένες εκτατικές
υδατοκαλλιέργειες— θα πρέπει να τύχουν θετικής αντιµετώπισης,
και ότι, µεταξύ άλλων, θα πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση ειδικών
σηµάτων. Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί η έρευνα και η ανάπτυξη
φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών παραγωγής, λόγου χάρη µε
συγχρηµατοδοτούµενη από το ΧΜΠΑ υποστήριξη».

2.6.
Η ΕΟΚΕ λαµβάνει επίσης υπό σηµείωση την γνωµοδότηση
της Επιτροπής των Περιφερειών για την υδατοκαλλιέργεια (3).

3. Ειδικές παρατηρήσεις
2.2.
Το νέο έγγραφο της Επιτροπής, που αξίζει την υποστήριξή
µας, έρχεται να συµπληρώσει, κατά κάποιον τρόπο, τα κενά αυτά.
2.3.
Το τµήµα συµφωνεί ότι η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί
σηµαντικό συµπλήρωµα των παραδοσιακών µεθόδων εφοδιασµού
της αγοράς µε προϊόντα αλιείας, καθώς συµβάλλει στον περιορισµό
της χρόνιας έλλειψης ισορροπίας µεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών
προϊόντων αλιείας στην Κοινότητα.

3.1.
Ασφάλεια των προϊόντων — H EOKE επιδοκιµάζει την
πρόθεση ενηµέρωσης και αναλυτικής πληροφόρησης των καταναλωτών σχετικά µε τα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας, αλλά και
σχετικά µε τα πρότυπα για την παραγωγή, την ασφάλεια των
τροφίµων και την ανιχνευσιµότητα, ώστε οι καταναλωτές να
µπορούν να σχηµατίζουν αντικειµενική γνώµη σχετικά µε αυτό τον
ελάχιστα γνωστό κλάδο.

2.3.1.
Επισηµαίνει το ρόλο της υδατοκαλλιέργειας για τη
διαφοροποίηση των εισοδηµάτων των παράκτιων πληθυσµών και
τη συµβολή της σε µια υγιεινή και ισορροπηµένη διατροφή.

3.1.1.
Η ειδική νοµοθεσία στην οποία υπόκεινται τα προϊόντα
υδατοκαλλιέργειας, κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες παραγωγής
και συσκευασίας, εγγυάται την ασφάλειά τους.

2.3.2.
Θεωρεί καθοριστικό η ανάπτυξη της ιχθυοτροφίας να
πραγµατοποιείται κατά τρόπο ισορροπηµένο, χωρίς να βλάπτεται
το περιβάλλον, ούτε να µειώνεται η ποιότητα και η ασφάλεια του
τελικού προϊόντος.

3.1.2.
Όσον αφορά την εκτατική υδατοκαλλιέργεια, η ΕΟΚΕ
συµφωνεί µε την άποψη της Επιτροπής σχετικά µε την ποιότητα
των παραγόµενων προϊόντων, καθώς και µε την ανάγκη χρήσης
της κατάλληλης επισήµανσης, που θα προσδίδει στα προϊόντα ένα
εµπορικό πλεονέκτηµα. Εντούτοις, το γεγονός ότι δεν υπάρχει
συγκεκριµένος ορισµός του εντατικού και του εκτατικού συστήµατος, ενδέχεται να δηµιουργήσει αµφιβολίες στους καταναλωτές ως
προς την προέλευση των προϊόντων και την αντίστοιχη σήµανση.

2.4.
Εντούτοις, θεωρούµε κάπως υπεραισιόδοξες τις προβλέψεις της Επιτροπής, όταν δηλώνει ότι «κατά την επόµενη
δεκαετία, η υδατοκαλλιέργεια πρέπει να επιτύχει να καταστεί ένας
σταθερός κλάδος ο οποίος να εγγυάται µακροπρόθεσµη ασφαλή
απασχόληση και ανάπτυξη σε γεωργικές και παράκτιες περιοχές,
παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις στον τοµέα της αλιείας, τόσο από
απόψεως προϊόντων όσο και απασχόλησης» (1).

2.5.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε µία στρατηγική για την αειφόρο
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας (2), ιδιαίτερα δε όταν
«αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί η οικονοµική
βιωσιµότητα, καθώς και η ανταγωνιστικότητα του τοµέα της
υδατοκαλλιέργειας, ο οποίος πρέπει να εξακολουθήσει να καθοδηγείται από την αγορά, όπως επίσης αναγνωρίζει τον σηµαντικό εν

( 1) COM(2002) 511 τελικό.
( 2) 2481η συνεδρίαση του Συµβουλίου — Γεωργία και Αλιεία —
Βρυξέλλες, 27 και 28 Ιανουαρίου 2003 — Press: 13 αρ. 5433/03.
σσ. 11-12.

3.1.3.
Η χρήση γενετικά τροποποιηµένων ειδών πρέπει να
αντιµετωπίζεται µε µεγάλες προφυλάξεις, δεδοµένου ότι υπάρχει
κίνδυνος απώλειας της βιοποικιλότητας, γεγονός που δεν πρέπει
να υποτιµάται και στο οποίο η ΕΟΚΕ επισύρει την προσοχή τόσο
των ερευνητών, όσο και των πολιτικών ιθυνόντων, των παραγωγών
και των καταναλωτών.

3.1.4.
Απαραίτητος επίσης είναι ο αυστηρός έλεγχος της
ποιότητας των ψαριών που εισάγονται στην Κοινότητα µε προέλευση από τρίτες χώρες και η γνώση των φαρµάκων που χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγή τους, ενώ θα ήταν επίσης θετικό να
εναρµονιστούν οι µέθοδοι αναλύσεων που χρησιµοποιούν τα
διάφορα κράτη µέλη για τον έλεγχο αυτόν.

(3 ) CdR 20/2003 (COMM DEVE/014).
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3.1.5.
Επιβάλλεται ο σαφής ορισµός του τι σηµαίνει βιολογική
υδατοκαλλιέργεια, σύµφωνα µε όσα ισχύουν για άλλους κλάδους
παραγωγής. Αυτή η µορφή υδατοκαλλιέργειας χαρακτηρίζει οικογενειακές επιχειρήσεις µικρών διαστάσεων, που βρίσκονται
συνήθως σε µειονεκτούσες περιοχές. Η µικρή παραγωγή και το
υψηλότερο κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων αυτών θα µπορεί
να αντισταθµίζεται από τη διαφοροποίηση της ποιότητας των
προϊόντων, η εµπορευµατοποίηση των οποίων θα πρέπει να
κατευθύνεται προς κλειστές αγορές, µε πιο ευνοϊκές τιµές.

3.2.
Περιβάλλον και Ανάπτυξη της υπαίθρου — Ο ανταγωνισµός για την εξεύρεση χώρου στις παράκτιες ζώνες, που ήδη
έχουν κορεστεί µε άλλες δραστηριότητες όπως ο τουρισµός, θα
µπορούσε να αντισταθµιστεί µε την προσφυγή στις τεχνολογίες
υδατοκαλλιέργειας στην ανοιχτή θάλασσα.

3.2.1.
Η υψηλή επένδυση που απαιτούν οι τεχνολογίες αυτές
και ο κίνδυνος ζηµίας ή ακόµη και απασφάλισης των συρµατόσχοινων ασφαλείας λόγω κακοκαιρίας ή τυχαίων συµβάντων, επιβάλλει
την ύπαρξη ασφάλισης έναντι κινδύνων, χωρίς την οποία η
εγκατάσταση τεχνικών ανοιχτής θαλάσσης θα είναι περιορισµένη.

3.2.2.
Τα συστήµατα ανακύκλωσης των υδάτων σε κλειστό
κύκλωµα, που χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο από τους
παραγωγούς, θα πρέπει να βελτιωθούν µέσω της προσφυγής σε
νέες τεχνολογίες, πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Τα συστήµατα
αυτά συνιστώνται όλως ιδιαιτέρως για την υδατοκαλλιέργεια σε
εσωτερικά ύδατα, καθώς και σε παράκτια ύδατα σε προστατευόµενες ζώνες.

3.2.3.
Η τεχνολογική εξέλιξη που έχει επιτευχθεί σε ορισµένα
συστήµατα παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας είναι σηµαντική και
πολλοί παραγωγοί διαβεβαιώνουν ότι, µετά από την επεξεργασία
που υφίστανται στις εγκαταστάσεις τους, τα ύδατα που αποβάλλονται είναι ανώτερης ποιότητας από τα εισερχόµενα ύδατα.

3.2.4.
Ορισµένα κράτη µέλη επιβάλλουν περιβαλλοντικές απαιτήσεις πιο περιοριστικές από εκείνες που ορίζει η κοινοτική
νοµοθεσία, γεγονός που προκαλεί µεγάλες διαφορές µεταξύ
παραγωγών και ενδέχεται να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ παραγωγών και µεταξύ κρατών µελών της ΕΕ.

3.2.5.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ευαισθητοποίηση αυτή γύρω από
τα περιβαλλοντικά θέµατα και φρονεί ότι οι παραγωγοί αυτοί
αξίζουν την τόνωση της προώθησης των προϊόντων τους, τα οποία
διαφοροποιούνται από το γεγονός ότι τηρούνται αυστηρότεροι
κανόνες οικολογικής παραγωγής. Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι θα
µπορούσε να τεθεί σε εφαρµογή, και στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, ένα σύστηµα που να ενθαρρύνει την ανάληψη ιδιαίτερων
δεσµεύσεων υπέρ του περιβάλλοντος, όπως συνέβη µε τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα που ελήφθησαν στον τοµέα της γεωργίας.

3.2.6.
Πρέπει να επιδιωχθεί µία ισορροπία µεταξύ της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας και άλλων µορφών αγροτικής ανάπτυξης.
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3.3.
Έρευνα — ∆εδοµένου ότι η έρευνα είναι καθοριστική για
την ανάπτυξη του κλάδου, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το
γεγονός ότι στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, περιορίστηκαν οι
χρηµατοδοτήσεις για την έρευνα. Ο περιορισµός αυτός απαιτεί την
εισαγωγή τροποποιήσεων στο ΧΜΠΑ, ώστε να µπορούν οι ΜΜΕ
να διεξάγουν τις έρευνές τους όπως και κατά το προηγούµενο
πλαίσιο στήριξης. Όσον αφορά το θέµα αυτό, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι
το Συµβούλιο αναγνωρίζει στα συµπεράσµατά του ότι «θα πρέπει
να προωθηθεί περαιτέρω η έρευνα στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας και να χορηγηθεί η απαραίτητη χρηµατοδοτική συµβολή µε
στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη της βιοµηχανίας υδατοκαλλιέργειας
στην Κοινότητα». Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, πέρα από την καθαρά
θεωρητική έρευνα, πρέπει να προωθηθεί η εφαρµοσµένη έρευνα,
που εστιάζεται στις ανάγκες των παραγωγών.

3.3.1.
Είναι σκόπιµο να διεξαχθούν έρευνες σχετικά µε τις
συνέπειες που έχουν τα ιχθυοτροφεία στα µη εξηµερωµένα είδη,
κυρίως δε όσον αφορά ασθένειες και διασταυρώσεις. Επιβάλλεται
µάλιστα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνέπειες που έχουν στις
αγροτικές περιοχές εκείνες που βασίζονται στην ερασιτεχνική
αλιεία.

3.3.2.
Ο ενδεχόµενος κορεσµός της αγοράς ορισµένων υφιστάµενων ειδών καθιστά σκόπιµη την προώθηση της έρευνας για νέα
είδη.

3.3.3.
Θα ήταν επίσης σκόπιµο να αναπτυχθεί η έρευνα για τις
ζωοτροφές, µε τη χρήση άλλων πρώτων υλών, εναλλακτικών προς
αυτές που χρησιµοποιούνται συνήθως, και να εξακολουθήσουν να
καταβάλλονται προσπάθειες µε σκοπό την παραγωγή προϊόντων
που να ρυπαίνουν λιγότερο και την ανάπτυξη συστηµάτων καλύτερης διαχείρισης του εφοδιασµού τροφίµων, τα οποία να συνεπάγονται λιγότερες απώλειες για το περιβάλλον.

3.3.4.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί σηµαντική την κοινωνικο-οικονοµική
µελέτη των παράκτιων κοινοτήτων και της σχέσης τους µε
τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, δεδοµένου ότι, σε ορισµένες
περιπτώσεις, πρόκειται για τη δραστηριότητα που απασχολεί τους
περισσότερους εργαζοµένους, στους οποίους περιλαµβάνονται και
εργαζόµενοι που έχουν αποσυρθεί από την αλιευτική δραστηριότητα.

3.4.
Απασχόληση — Για την επιζητούµενη αύξηση των θέσεων
απασχόλησης, είναι απαραίτητο να τεθούν νέες προτεραιότητες
στο πλαίσιο του ΧΜΠΑ. Εντούτοις, η ΕΟΚΕ αντιµετωπίζει µε
κάποιο σκεπτικισµό την πρόβλεψη ότι θα υπάρξει αύξηση των
θέσεων εργασίας, επειδή πιστεύει ότι η αύξηση της παραγωγής
δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και αύξηση του αριθµού των
εργαζοµένων.

3.4.1.
Η δραστηριότητα του κλάδου χαρακτηρίζεται από εποχική ή/και προσωρινή απασχόληση· είναι εντούτοις απαραίτητο να
εξασφαλιστεί η δηµιουργία σταθερών θέσεων εργασίας. Λόγω της
ανάγκης εξειδικευµένης τεχνικής προετοιµασίας για την υδατοκαλλιέργεια, είναι πολύ σηµαντική η διαρκής επαγγελµατική επιµόρφωση, µε ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο των γυναικών στον κλάδο.
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3.5.
Αγορά — Παρότι η ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύει µόλις το 3 % της παγκόσµιας παραγωγής, η ΕΕ είναι ο
κύριος παραγωγός ορισµένων ειδών όπως η πέστροφα, το λαβράκι,
η τσιπούρα, το καλκάνι και τα µύδια.
3.5.1.
Η ταχεία ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής προκάλεσε έκτακτες καταστάσεις αύξησης της παραγωγής ορισµένων
ειδών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί κάποια αστάθεια στις τιµές
της αγοράς.
3.5.2.
Προκειµένου να βελτιωθεί η εικόνα της υδατοκαλλιέργειας, πρέπει να διοργανωθούν, σε κοινοτικό κατά προτίµηση
επίπεδο, εκστρατείες ενηµέρωσης των καταναλωτών και προώθησης
της κατανάλωσης ψαριών από υδατοκαλλιέργεια.
3.5.3.
∆εδοµένου ότι ο βασικός κρίκος της αλυσίδας είναι
οι παραγωγοί, η συνεργασία µεταξύ τους, µέσω οργανώσεων
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παραγωγών και συνεταιρισµών είναι καθοριστική για την ανάπτυξη
της αγοράς, τη σταθερότητα και την οργάνωση της προσφοράς.
3.5.4.
Για την καλύτερη επίλυση των προβληµάτων του κλάδου, η ΕΟΚΕ θεωρεί επίσης σηµαντική τη συνεργασία µεταξύ
των αρχών, της επιστηµονικής κοινότητας και των κατάλληλα
οργανωµένων παραγωγών.
3.5.5.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί το έγγραφο της Επιτροπής και
εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το Συµβούλιο,
σε συνεργασία µε την Επιτροπή, θα αναλάβει να εξετάσει και να
εφαρµόσει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες που εµπίπτουν στο πεδίο
των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής, ούτως ώστε η Κοινότητα να
µπορέσει να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην βιώσιµη
ανάπτυξη του τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, κατά τρόπο που να
επωφεληθούν όλοι οι πολίτες της Κοινότητας ( 1).
(1 ) COM(2002) 511 τελικό.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Οι ακόλουθες τροπολογίες, οι οποίες συγκέντρωσαν το ένα τέταρτο τουλάχιστον των ψήφων, απερρίφθησαν κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων.

Σηµείο 2.3.1
Να τροποποιηθεί ως εξής:
«3.5.6.
Επισηµαίνει το ρόλο της υδατοκαλλιέργειας που θα µπορούσε ενδεχοµένως να διαδραµατίσει η υδατοκαλλιέργεια
για τη διαφοροποίηση των εισοδηµάτων των παράκτιων πληθυσµών και τη συµβολή της σε µια υγιεινή και ισορροπηµένη
διατροφή.»
Αιτιολογία
Η υδατοκαλλιέργεια µπορεί να επιδράσει και αρνητικά στην κατάσταση της απασχόλησης εφόσον συντελεί στη µείωση των
θέσεων εργασίας στην παραδοσιακή αλιεία.
Η υδατοκαλλιέργεια δε συµβάλλει µε σαφή τρόπο στην υγιεινή και ισορροπηµένη διατροφή.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 24, ψήφοι κατά: 50, αποχές: 12.

Σηµείο 3.2.3
Να διαγραφεί:
«Η τεχνολογική εξέλιξη που έχει επιτευχθεί σε ορισµένα συστήµατα παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας είναι σηµαντική και
πολλοί παραγωγοί διαβεβαιώνουν ότι, µετά από την επεξεργασία που υφίστανται στις εγκαταστάσεις τους, τα ύδατα που
αποβάλλονται είναι ανώτερης ποιότητας από τα εισερχόµενα ύδατα»
Αιτιολογία
∆εν αποκλείεται, σε ορισµένες µεµονωµένες περιπτώσεις, οι παράµετροι της ποιότητας των υδάτων να δείχνουν ανώτερη
ποιότητα στα ύδατα που αποβάλλονται απ' ό,τι στα εισερχόµενα ύδατα. Το γεγονός αυτό δεν αποδεικνύει, ωστόσο, τα
πλεονεκτήµατα της υδατοκαλλιέργειας, αλλά την κακή ποιότητα των εισερχόµενων υδάτων. Πολύ συχνότερα συµβαίνει
ακριβώς το αντίθετο, γεγονός που οδήγησε άλλωστε την Επιτροπή στο να προβεί στην κατάρτιση της ανακοίνωσης (βλ.
επίσης στο κείµενο το σηµείο 1.2.3). Επιπλέον, ρόλος της ΕΟΚΕ δεν είναι να αξιολογεί τους ισχυρισµούς των παραγωγών,
παρά το έγγραφο της Επιτροπής.

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 30, ψήφοι κατά: 48, αποχές: 11.
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