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II
(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά µε τις «Προτάσεις της ΕΤΠ για τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη»
(2004/C 23/01)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της, της 1ης Ιουλίου 2003, σύµφωνα µε το άρθρο 265 της
Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να αναθέσει στην επιτροπή «Συνταγµατικά Θέµατα και
Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση» την κατάρτιση γνωµοδότησης για τις ανωτέρω προτάσεις,
έχοντας υπόψη το Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, που υποβλήθηκε στον Πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 18 Ιουλίου 2003 στη Ρώµη (CONV 850/03),
έχοντας υπόψη τη ∆ήλωση για το µέλλον της Ένωσης, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Νίκαιας,
έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λάκεν, της 14ης και
15ης ∆εκεµβρίου 2001, και ειδικότερα τη ∆ήλωση του Λάκεν για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης, της 19ης
και 20ής Ιουνίου 2003,
έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σχέδιο Συνθήκης σχετικά µε τη θέσπιση
Συντάγµατος για την Ευρώπη και τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη σύγκληση της
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης (∆∆) (Α5-0299/2003),
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει του άρθρου 48 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε τη σύνοδο της διάσκεψης των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών
µε σκοπό την αναθεώρηση των Συνθηκών (COM(2003) 548 τελικό),
έχοντας υπόψη το ψήφισµά της, της 3ης Ιουλίου 2003, για τις «Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης» (CdR
198/2003 fin) (1) (CONV 827/03),
έχοντας υπόψη τις συστάσεις που υπέβαλε η ΕΤΠ στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση κατά τη διάρκεια των εργασιών
της, οι οποίες δεν συµπεριλήφθησαν στο Σχέδιο Συντάγµατος (βλ. παράρτηµα 1),
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησής της (CdR 169/2003 rev.) που υιοθετήθηκε από την επιτροπή
«Συνταγµατικά Θέµατα και Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση» στις 26 Σεπτεµβρίου 2003 (εισηγητές: ο Sir Albert
Bore, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Birmingham (UKΕΣΚ), και ο κ. Reinhold Bocklet, Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, Υπουργός
Οµοσπονδιακών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Οµόσπονδου Κρατιδίου της Βαυαρίας (D-ΕΛΚ),
(1) EE C 256 της 24.10.2033, σ. 62.
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Εκτιµώντας ότι:
1)

στη ∆ήλωση για το µέλλον της Ένωσης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Νίκαιας, ορίζονται οι
κατευθυντήριες γραµµές της διαδικασίας που σήµερα, τις παραµονές της ∆∆, εισέρχεται στην τελική της
φάση. Η διαδικασία αυτή πρέπει να διευθετήσει τέσσερα ζητήµατα: τον ακριβέστερο προσδιορισµό και την
καλύτερη παρακολούθηση της οριοθέτησης των εξουσιών µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών, κατά
τέτοιον τρόπο ώστε να ανακλάται η αρχή της επικουρικότητας· το καθεστώς του Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της ΕΕ που διακηρύχθηκε στη Νίκαια, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Κολωνίας· την απλοποίηση των Συνθηκών, προκειµένου να καταστούν σαφέστερες και
περισσότερο κατανοητές, χωρίς να µεταβληθεί το νόηµά τους· και, τέλος, τον ρόλο των εθνικών
κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική,

2)

µε τη ∆ήλωση του Λάκεν, του ∆εκεµβρίου 2001, ζητείται η σύγκληση Συνέλευσης για το µέλλον της
Ευρώπης, προκειµένου να προετοιµασθεί ένας όσο το δυνατόν πιο ευρύς και ανοιχτός δρόµος για τη ∆∆
και να εξετασθούν τα εξής θέµατα: ο καλύτερος καταµερισµός και προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η απλούστευση των µέσων της Ένωσης, η αύξηση της δηµοκρατίας, της διαφάνειας και
της αποτελεσµατικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πορεία προς ένα Σύνταγµα για τους Ευρωπαίους
πολίτες,

3)

η πληρέστερη αναγνώριση της τοπικής και περιφερειακής διάστασης εντός της νέας αρχιτεκτονικής της ΕΕ
θα βελτιώσει, αφενός, την αποτελεσµατικότητά της και, αφετέρου, τη σύνδεσή της µε τους πολίτες,

4)

το Σχέδιο Συντάγµατος που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση στους αρχηγούς κρατών και
κυβερνήσεων αποτελεί το θεµέλιο της µελλοντικής Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, η
οποία θα πρέπει να λάβει την οριστική της µορφή από τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη,

υιοθέτησε οµόφωνα κατά την 51η σύνοδο ολοµέλειάς της, που πραγµατοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2003,
την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1.

Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών

1.5.
Θεωρεί τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση αναγνώριση του γεγονότος ότι η ΕΕ
έχει εισέλθει σε ένα σύστηµα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ότι,
κατά συνέπεια, πρέπει να αυξηθεί ο ρόλος και ο σεβασµός των
εξουσιών του τοπικού και του περιφερειακού διοικητικού επιπέδου.

Το γενικό πλαίσιο
1.1.
Θεωρεί τη λήψη αποφάσεων πλησίον των πολιτών ως το
απαιτούµενο αντίβαρο και συµπλήρωµα της γενικής τάσης προς
παγκοσµιοποίηση.
1.2.
Φρονεί ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε µια διευρυµένη
Ένωση δεν θα πρέπει να περιορίζεται πλέον στην οικονοµική
συνεργασία, αλλά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει όλο και περισσότερο τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, στις οποίες θα λαµβάνονται
υπόψη οι απόψεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών, εφόσον
εξ ορισµού η διαδικασία αυτή έχει αντίκτυπο σε κάθε βαθµίδα
διακυβέρνησης.
1.3.
Πιστεύει ότι για να µπορούν οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές να συµµετέχουν πλήρως στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης
των αποφάσεων, τις οποίες έχουν την ευθύνη να εφαρµόσουν,
απαιτείται να είναι καλά ενηµερωµένες για τις τρέχουσες εξελίξεις
και είναι ουσιώδες να διεξάγονται προηγουµένως διαβουλεύσεις
µαζί τους.
1.4.
Θεωρεί θετική τη γενική τάση να λαµβάνεται υπόψη η
τοπική και περιφερειακή διάσταση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, η οποία παρατηρείται από τις αρχές της δεκαετίας
του '90 και εκδηλώθηκε µε την ίδρυση της ΕΤΠ, καθώς και την
παράλληλη αύξηση των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων των
υποεθνικών διοικητικών βαθµίδων, η οποία αντανακλά τάσεις
αποκέντρωσης των εξουσιών σε ορισµένα κράτη µέλη.

1.6.
Υπογραµµίζει την ανάγκη τακτικού διαλόγου µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των τοπικών και περιφερειακών αρχών
και των ενώσεων που τις εκπροσωπούν και θεωρεί ότι η ΕΤΠ είναι
σε θέση να διευκολύνει έναν αποτελεσµατικό διάλογο σχετικά µε
καίρια θέµατα πολιτικής.

1.7.
Θεωρεί το πρωτόκολλο συνεργασίας, που υπογράφηκε
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΠ, σηµαντική βάση
για στενότερη συνεργασία και ότι, επί του παρόντος, είναι
ώριµες οι συνθήκες για την εµβάθυνση αυτής της συνεργασίας,
προκειµένου να αναδειχθεί ο ρόλος της ΕΤΠ ως εκπροσώπου των
κοινών συµφερόντων των τοπικών και περιφερειακών αρχών της
Ευρώπης.

1.8.
Αξιολογεί θετικά την αυξανόµενη συµµετοχή της ΕΤΠ στις
άτυπες συνεδριάσεις του Συµβουλίου.

1.9.
Επαναλαµβάνει την έκκλησή της να διατηρηθεί στις χρηµατοδοτικές και διοικητικές αξιολογήσεις των κυριότερων προτάσεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µία εκτίµηση του αντίκτυπου επί της
τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

27.1.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 23/3

Η διαδικασία της Συνέλευσης και οι διαβουλεύσεις

—

του νέου ορισµού της αρχής της επικουρικότητας,

1.10. Επιδοκιµάζει την αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση του ρόλου και της θέσης των τοπικών και περιφερειακών
αρχών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως φαίνεται ιδιαίτερα από τη διοργάνωση µίας ολόκληρης συνόδου
αποκλειστικά για αυτό το θέµα.

—

της προηγούµενης διαβούλευσης µε τις αντιπροσωπευτικές
ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών όσον αφορά την
υποβολή νοµοθετικών προτάσεων,

—

της συµµετοχής της Επιτροπής των Περιφερειών στη διαδικασία του εκ των υστέρων ελέγχου της εφαρµογής των αρχών
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

—

της παραχώρησης στην Επιτροπή των Περιφερειών του
δικαιώµατος προσφυγής στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για την
υπεράσπιση των προνοµίων της,

—

της αύξησης της θητείας των µελών της από 4 σε 5 έτη, όπως
ισχύει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο.

1.11. Επιδοκιµάζει την καλή συνεργασία που αναπτύχθηκε
µεταξύ της ΕΤΠ και των ενώσεων τοπικών και περιφερειακών αρχών
στο πλαίσιο της Συνέλευσης.
1.12. Επιδοκιµάζει τις καλές σχέσεις που αναπτύχθηκαν επίσης
µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την προετοιµασία της έκθεσής
του για τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση
των σχέσεων µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1.13. Εκτιµά ότι είναι κατάλληλη η στιγµή για την επέκταση
του ρόλου της τοπικής και περιφερειακής διάστασης στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και της θεσµικής αρχιτεκτονικής
της ΕΕ, όπως συµφωνήθηκε συναινετικά κατά τη συνεδρίαση της
Συνέλευσης της 7ης Φεβρουαρίου 2003.

Αξιολόγηση του νέου Συντάγµατος
1.14. Επιδοκιµάζει τη συναίνεση που προέκυψε υπέρ ενός
Συντάγµατος για τους πολίτες της Ευρώπης, γεγονός που αποτελεί
ιστορικό βήµα προόδου στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
1.15. Είναι ικανοποιηµένη από τις σηµαντικές προόδους που
συντελέστηκαν από τα µέλη της Συνέλευσης προς την εξασφάλιση
σαφέστερου προσδιορισµού και καταµερισµού των εξουσιών στην
Ένωση, την απλούστευση των µέσων της και την ενίσχυση της
δηµοκρατικής νοµιµότητας, της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας των οργάνων της. Ωστόσο, επισηµαίνει ότι είναι απαραίτητο για την περαιτέρω εξέλιξη της ΕΕ να διατηρηθεί µια διαδικασία
επανεξέτασης, για να αποφασιστεί ποια καθήκοντα µπορούν να
επιτελεστούν από κοινού από µια σηµαντικά διευρυµένη Ένωση.
1.16. Επιδοκιµάζει τη θεσµική αναγνώριση του ρόλου των
τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Ένωση, ο οποίος επισηµοποιείται στο Σχέδιο Συντάγµατος κυρίως µέσω:
—

της σηµασίας που αποδίδεται στα θεµελιώδη δικαιώµατα και
αξίες,

—

του σεβασµού που επιδεικνύεται στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση,

—

της αναγνώρισης της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας,

—

της συµπερίληψης της εδαφικής συνοχής µεταξύ των στόχων
της Ένωσης,

—

της αναγνώρισης της σηµασίας που έχει η δηµοκρατία της
βάσης στην Ένωση,

1.17. Επικροτεί τις µελλοντικές αρµοδιότητες και τα δικαιώµατά της όπως σκιαγραφούνται στο Σχέδιο Συντάγµατος, επί
παραδείγµατι εκείνα που καθορίζονται στο πρωτόκολλο για την
επικουρικότητα. Η ΕΤΠ είναι πρόθυµη να προβεί στην απαιτούµενη
εσωτερική αναδιοργάνωση, προκειµένου να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί κατάλληλα στις αυξηµένες αρµοδιότητές της.
1.18. Αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης των εσωτερικών
µηχανισµών της για να καταρτίζει γνωµοδοτήσεις βάσει αιτήσεων
προερχόµενων από τους αναµενόµενους νέους τοµείς υποχρεωτικής διαβούλευσης, να ανταποκρίνεται στις αιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπόνηση εκθέσεων αντίκτυπου και προοπτικής και να µπορεί να προσφεύγει κατά τρόπο αποτελεσµατικό στο
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
1.19. Υπογραµµίζει ότι αν διευρυνθούν οι τοµείς υποχρεωτικής
διαβούλευσής της παράλληλα µε τις ήδη επεκταθείσες εξουσίες
συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως αναφέρεται
στο Σχέδιο Συντάγµατος, είναι σκόπιµη η εµβάθυνση των σχέσεων
των δύο οργάνων, προκειµένου να ενισχυθεί η κατανόηση της
τοπικής και περιφερειακής διάστασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι επίσης σκόπιµο, στο πλαίσιο αυτό, να επωφελείται
περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη δυνατότητα
διαβούλευσης µε την ΕΤΠ, η οποία συµπεριλαµβάνεται τώρα στις
Συνθήκες.
1.20. Προσβλέπει στην τακτική συµµετοχή της στις κατάλληλες συνεδριάσεις του Συµβουλίου των Υπουργών και στις άτυπες
συνεδριάσεις του Συµβουλίου, προκειµένου να παρουσιάζει τα
θέµατα από τοπική και περιφερειακή οπτική γωνία.

2. Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1.
Καλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να δεχτούν
το Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ως
βάση για τις διαπραγµατεύσεις στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη,
διότι το Σχέδιο αυτό αντανακλά τις θεσµικές ισορροπίες που
επιτεύχθηκαν µετά από προσεκτικές διαπραγµατεύσεις από την
Ευρωπαϊκή Συνέλευση.
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2.2.
Ζητεί, ωστόσο, να πραγµατοποιηθούν οι µικρές, αλλά
σηµαντικές αλλαγές που προσδιορίζονται στην παρούσα γνωµοδότηση, οι οποίες θα αποκαταστήσουν τις ασυνέπειες µεταξύ των
διαφόρων µερών της Συνθήκης, χωρίς να διαταράσσουν τη
διοργανική ισορροπία.
2.3.
Συνιστά, ως εκ τούτου, παράλληλα µε την ανάπτυξη του
ρόλου της ΕΤΠ στο Μέρος Ι και στο Πρωτόκολλο για την
επικουρικότητα, να επεκταθούν οι προβλεπόµενοι στο Μέρος ΙΙΙ
τοµείς υποχρεωτικής διαβούλευσης µε την ΕΤΠ και στις πολιτικές
που έχουν άµεσο τοπικό και περιφερειακό αντίκτυπο, ούτως ώστε
να συµπεριλάβουν τη γεωργία, τις κρατικές ενισχύσεις και τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, την έρευνα και ανάπτυξη, τη βιοµηχανία και τη µετανάστευση, την κοινωνική προστασία, την ασφάλεια
και τη δικαιοσύνη.
2.4.
Ζητεί να ενισχυθεί ο σηµερινός συµβουλευτικός της
ρόλος µε µία ρήτρα οριζόντιου χαρακτήρα που να προβλέπει
διαβούλευση µε την ΕΤΠ στους τοµείς κοινής αρµοδιότητας της
Ένωσης και των κρατών, για µέτρα συντονισµού της οικονοµικής
πολιτικής µε την πολιτική απασχόλησης, και στους τοµείς όπου η
Ένωση ασκεί συντονιστική, συµπληρωµατική ή υποστηρικτική
δράση.
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2.7.
∆ιεκδικεί το δικαίωµα των περιφερειακών υπουργών να
λαµβάνουν µέρος στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου, σύµφωνα µε
το άρθρο 203 της Συνθήκης ΕΚ, και ζητεί να διασφαλιστεί το
δικαίωµα αυτό και στο µέλλον.
2.8.
Ζητεί να ληφθεί υπόψη στο Σύνταγµα η πρόταση τόσο
των εκπροσώπων της ΕΤΠ στη Συνέλευση όσο και πολλών
εκπροσώπων των κρατών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των
εθνικών κοινοβουλίων να συµπεριληφθεί η διασυνοριακή και η
διαπεριφερειακή συνεργασία στο Μέρος ΙΙΙ, διότι οι περιφέρειες
τόσο των κρατών µελών όσο και των υπό ένταξη χωρών κρίνουν
ότι έχει βαρύνουσα σηµασία στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, και καλεί τη ∆∆ να διασφαλίσει ότι το Σύνταγµα θα
προβλέπει σαφές πλαίσιο για την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης
υπέρ αυτών των αδελφοποιήσεων.
2.9.
Ζητεί να δηλωθεί σαφώς στη Συνταγµατική Συνθήκη ότι η
ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει τη διατήρηση των αρµοδιοτήτων των
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών όσον αφορά τις
υπηρεσίες γενικού συµφέροντος.

2.5.
Συµµερίζεται τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι στο
σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης υπάρχει έλλειψη συνοχής µεταξύ
των στόχων της Ένωσης και ορισµένων πολιτικών που δεν
έχουν αναθεωρηθεί και καλεί τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη να
εξασφαλίσει τη συνοχή όλων των διατάξεων του Συντάγµατος.

2.10. Επαναλαµβάνει την έκκληση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, κ. Valéry Giscard d’Estaing, να διεξαχθεί η
επικείµενη ∆∆ σε κλίµα διαφάνειας, όπως η Ευρωπαϊκή Συνέλευση,
και ζητεί, ως εκ τούτου, τη δηµοσιοποίηση των τροπολογιών
που συνεπάγονται οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στο Σχέδιο
Συντάγµατος, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες
να ενηµερώνονται και, εάν απαιτείται, να αντιδρούν.

2.6.
Συνιστά περαιτέρω να αναφέρεται και η ΕΤΠ, πέραν του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και των εθνικών
κοινοβουλίων, στον Τίτλο VI για τον δηµοκρατικό βίο της Ένωσης
και συγκεκριµένα στο άρθρο 45 σχετικά µε την αρχή της
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, δεδοµένου ότι τα µέλη της
εκπροσωπούν τη δηµοκρατική αρχή της εγγύτητας στην καρδιά
της Ένωσης.

2.11. Υποστηρίζει την πρόταση να αποκτήσει η ανοιχτή µέθοδος της Συνέλευσης µονιµότερο χαρακτήρα στα πλαίσια της
διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης και θεωρεί ότι η µέθοδος αυτή θα βελτιωνόταν,
αν προέβλεπε την πλήρη συµµετοχή των εκπροσώπων της Επιτροπής των Περιφερειών και µεγαλύτερη ανατροφοδότηση σε σχέση
µε τις συζητήσεις για και από τα εθνικά κοινοβούλια.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών

Σύνοψη των κυριότερων προτάσεων που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή των Περιφερειών στην Ευρωπαϊκή
Συνέλευση κατά τη διάρκεια των εργασιών της και δεν συµπεριλήφθηκαν στο Σχέδιο Συντάγµατος (CONV 850/
03 της 18ης Ιουλίου 2003)

— ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Όσον αφορά το Μέρος Ι του Σχεδίου Συντάγµατος, η ΕΤΠ ζήτησε να συµπεριληφθεί στον κατάλογο των οργάνων στο
άρθρο 18, παράγραφος 2 και υπέβαλε, επίσης, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Άρθρο 31: Τα συµβουλευτικά όργανα της Ένωσης Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή επικουρούνται από µία Επιτροπή των
Περιφερειών, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι λαµβάνονται υπόψη η τοπική, η περιφερειακή και η εδαφική
διάσταση, καθώς και η ποικιλοµορφία των πολιτισµών και παραδόσεων των λαών της Ευρώπης, στη χάραξη,
τη θέσπιση και την αξιολόγηση των πολιτικών της Ένωσης. Η Επιτροπή των Περιφερειών συµβάλλει, επίσης,
στον έλεγχο της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας, της εγγύτητας και της αναλογικότητας.

2.

Η Επιτροπή των Περιφερειών απαρτίζεται από αντιπροσώπους των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής
διοίκησης, οι οποίοι είτε είναι εκλεγµένα µέλη οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης είτε
ευθύνονται πολιτικώς έναντι µίας εκλεγµένης συνέλευσης. Τα µέλη της Επιτροπής των περιφερειών δεν πρέπει να
δεσµεύονται από καµία επιτακτική εντολή. Ασκούν τα καθήκοντά τους µε πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συµφέρον
της Ένωσης,

3.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο ή η Επιτροπή ζητούν τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών
στους τοµείς που αναφέρονται στα άρθρα 13, 14 και 16 και υπό τους όρους που προβλέπονται στο
Μέρος ΙΙΙ. Η Επιτροπή των Περιφερειών ελέγχει τη νοµοθετική διαδικασία στους τοµείς αυτούς ως
παρατηρητής (1).

4.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο ή η Επιτροπή δύνανται να ζητήσουν τη γνώµη της Επιτροπής
των Περιφερειών σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ιδίως εφόσον πρόκειται για διασυνοριακή συνεργασία,
κατά τις οποίες ένα από τα τρία δύο αυτά Όργανα το κρίνει σκόπιµο.

5.

Η Επιτροπή των Περιφερειών δύναται να εκφέρει γνώµη µε δική της πρωτοβουλία στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
θεωρεί αυτή την ενέργεια σκόπιµη.

6.

Οι κανόνες που αφορούν τη σύνθεση αυτής της επιτροπής, το διορισµό των µελών της, τις αρµοδιότητές της και τη
λειτουργία της καθορίζονται από τα άρθρα 268, 269, 270 ΙΙΙ-292 έως ΙΙΙ-294 του Μέρους ΙΙ ΙΙΙ του Συντάγµατος.
Οι κανόνες που αφορούν τη σύνθεσή της επανεξετάζονται τακτικά από το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση
της Επιτροπής και σύµφωνα µε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών,
ώστε να ακολουθούν την οικονοµική, κοινωνική και δηµογραφική εξέλιξη της Ένωσης.

Όσον αφορά το Μέρος ΙΙΙ, η ΕΤΠ πρότεινε τις εξής αλλαγές στο άρθρο ΙΙΙ-294:
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών ή η Επιτροπή ζητούν τη γνώµη της ΕΤΠ στις περιπτώσεις που
προβλέπεται από το Σύνταγµα και στους τοµείς που αναφέρονται στα άρθρα 13, 14 και 16 σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις, ιδίως εφόσον πρόκειται για διασυνοριακή συνεργασία και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιµο από το ένα από τα
Όργανα αυτά.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να ζητηθεί η γνώµη της ΕΤΠ βάσει του παρόντος Συντάγµατος, το
Όργανο που ζήτησε τη γνώµη της ΕΤΠ και δεν ακολούθησε τις συστάσεις της πρέπει να αιτιολογήσει την
απόφασή του.
Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει το δικαίωµα να υποβάλλει γραπτές και προφορικές ερωτήσεις στην Επιτροπή.
(1) Βλέπε τη συµβολή της ΕΤΠ στη Συνέλευση CONV 618/03.
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— ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΠ

Περιγραφή των τροπολογιών της ΕΤΠ που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση σχετικά µε το
Μέρος ΙΙΙ του Σχεδίου Συντάγµατος
Νέοι τοµείς προτεραιότητας για τους οποίους η ΕΤΠ επιθυµεί να ζητείται η γνώµη της:
—

Τρόπος άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δηµοτικές εκλογές ΙΙΙ-10

—

Έκθεση της Επιτροπής για την ιθαγένεια ΙΙΙ-13

—

Ελευθέρωση υπηρεσιών ΙΙΙ-32

—

Εναρµόνιση των νοµοθεσιών για την έµµεση φορολογία ΙΙΙ-62

—

Προσέγγιση των νοµοθεσιών στον τοµέα της εσωτερικής αγοράς ΙΙΙ-64, ΙΙΙ-65

—

Κρατικές ενισχύσεις ΙΙΙ-56, ΙΙΙ-57, ΙΙΙ-58

—

Συνεργασία στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας ΙΙΙ-116

—

Γεωργία ΙΙΙ-127

—

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ΙΙΙ-149, ΙΙΙ-150, ΙΙΙ-151, ΙΙΙ-152, ΙΙΙ-154

Τοµείς προτεραιότητας όπου η ΕΤΠ ζητεί να συµπεριληφθεί αναφορά στις τοπικές και περιφερειακές αρχές
σχετικά µε τις εξής πολιτικές της Ένωσης:
—

Υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος ΙΙΙ-6

—

Κρατικές ενισχύσεις ΙΙΙ-56, ΙΙΙ-57

—

Εσωτερική ασφάλεια (χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης) ΙΙΙ-158 έως ΙΙΙ-178

—

Προσέγγιση των νοµοθεσιών στον τοµέα της εσωτερικής αγοράς ΙΙΙ-64, ΙΙΙ-65

— ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΠ
Η ΕΤΠ κατέθεσε τροπολογία σχετικά µε την ανάγκη να ζητείται η γνώµη της για αυτό το θέµα, αλλά δεν υπέβαλε πρόταση
για τη µελλοντική σύνθεσή της.

Άρθρο ΙΙΙ-292
Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών δεν υπερβαίνει τα 350. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από
διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών, εκδίδει οµόφωνα ευρωπαϊκή απόφαση, µε την οποία καθορίζει τη
σύνθεσή της.

— ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ΕΤΠ πρότεινε µία σειρά τροπολογιών επί του Σχεδίου Πρωτοκόλλου, το οποίο έχει αλλάξει πλέον σηµαντικά σε σχέση µε
την αρχική του µορφή. Στις κυριότερες προτάσεις της ΕΤΠ συγκαταλέγεται το αίτηµα ευρύτερης διαβούλευσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την ΕΤΠ και διαβίβασης στην ΕΤΠ όλων των επίσηµων κειµένων, όπως συµβαίνει στα θεσµικά
όργανα της ΕΕ και στα εθνικά κοινοβούλια.
Ειδικότερα, η ΕΤΠ επιθυµεί να συµµετέχει στην υπεράσπιση της αρχής της επικουρικότητας, από κοινού µε τα εθνικά
κοινοβούλια, κατά την αρχική περίοδο προειδοποίησης των 6 εβδοµάδων και να διαθέτει το δικαίωµα να εκφέρει
αιτιολογηµένη γνώµη, αν η πρόταση δεν συνάδει µε την αρχή της επικουρικότητας.
Τέλος, η ΕΤΠ ζητεί ακόµη να λαµβάνει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 9 του Συντάγµατος
παράλληλα µε τα άλλα θεσµικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών.
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— Ο ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 45, παράγραφος 2
Οι πολίτες εκπροσωπούνται άµεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη µέλη εκπροσωπούνται
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών από τις κυβερνήσεις τους, οι οποίες φέρουν ίδια ευθύνη έναντι
των εθνικών κοινοβουλίων, τα οποία εκλέγονται από τους πολίτες τους. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
εκπροσωπούνται από την Επιτροπή των Περιφερειών, τα µέλη της οποίας είτε έχουν εκλεγεί από τους πολίτες
είτε ευθύνονται πολιτικώς έναντι µίας εκλεγµένης συνέλευσης.

— ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Στην Ευρώπη υπάρχει µακρά παράδοση διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα
από τα κοινωνικο-πολιτιστικά θεµέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ως εκ τούτου, απαιτείται νοµική βάση, προκειµένου
να δοθούν στην Ένωση τα µέσα για να διευκολυνθεί αυτή η συνεργασία.

Άρθρο 3, παράγραφος 3
3.

Η Ένωση προωθεί την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, τη διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία
και την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών.

Άρθρο 13
Ζητείται να προστεθεί στους βασικούς τοµείς συντρεχουσών αρµοδιοτήτων η «διασυνοριακή και διαπεριφερειακή
συνεργασία».

Άρθρο 56
Η διασυνοριακή και η διαπεριφερειακή συνεργασία µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό στοιχείο καλής γειτονίας.

Άρθρο ΙΙΙ-116
Η Ένωση, προκειµένου να προαχθεί η αρµονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και συνεχίζει τη δράση της µε
σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής της συνοχής. Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη µείωση των διαφορών
µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη µείωση της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών
περιοχών ή νήσων, συµπεριλαµβανοµένων των αγροτικών περιοχών. ∆ιευκολύνει τη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή
συνεργασία.

— ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
Τέλος, η ΕΤΠ έχει ζητήσει να συµµετέχει ως πλήρες µέλος σε οποιαδήποτε µελλοντική διαδικασία αναθεώρησης της
Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος, βάσει του άρθρου IV-7.
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά µε την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε θέµα Εµπόριο και Αειφόρος Ανάπτυξη — Για να
µπορέσουν οι Αναπτυσσόµενες Χώρες να επωφεληθούν από τις εµπορικές συναλλαγές»
(2004/C 23/02)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε θέµα
Εµπόριο και Αειφόρος Ανάπτυξη — Για να µπορέσουν οι Αναπτυσσόµενες Χώρες να επωφεληθούν από τις
εµπορικές συναλλαγές (COM(2002) 513 τελικό)·
έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003 να ζητήσει τη γνωµοδότηση της ΕΤΠ
σχετικά µε το θέµα αυτό, σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 265 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και την επιστολή της κας Loyola De Palacio, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, προς τον κ. Albert Bore, Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, µε την ίδια ηµεροµηνία, µε την
οποία ζητείται η γνώµη της ΕΤΠ επί του θέµατος, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο συνεργασίας του 2001·
έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο για τις µορφές συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Επιτροπής των Περιφερειών που υπογράφηκε από τους Προέδρους των δύο οργάνων στις 20 Σεπτεµβρίου
2001 (DI CdR 81/2001 rev.)·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της, στις 9 Οκτωβρίου 2002, να αναθέσει την προετοιµασία της
σχετικής γνωµοδότησης στην επιτροπή «Εξωτερικές Σχέσεις» (σηµείο 7 β της ηµερήσιας διάταξης, 2002/DEV/
5)·
έχοντας υπόψη τα Άρθρα 177 και 178 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
έχοντας υπόψη τη Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της που
υπογράφηκε στο Κοτονού την 23η Ιουνίου 2000·
έχοντας υπόψη την Κοινή ∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής µε θέµα την Αναπτυξιακή Πολιτική της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στις 10 Νοεµβρίου 2000·
έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα της Τέταρτης Υπουργικής Συνεδρίασης του ΠΟΕ στη Ντόχα το Νοέµβριο
2001·
έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα των Παγκόσµιων ∆ιασκέψεων του Monterrey για τη χρηµατοδότηση της
ανάπτυξης το Μάρτιο 2002 και του Γιοχάνεσµπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη το Σεπτέµβριο 2002·
έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε θέµα την
Αναπτυξιακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(2000) 212 τελικό)·
έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Προς µια παγκόσµια σύµπραξη για αειφόρο ανάπτυξη
(COM(2002) 82 τελικό)·
έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ενίσχυση των ικανοτήτων στις
αναπτυσσόµενες χώρες µε ηµεροµηνία 18 Μαρτίου 2003 (A5-0066/2003 — 2002/2157(INI))·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για τη Συνέχιση των ∆ιαπραγµατεύσεων του
ΠΟΕ (CdR 181/2002 fin (1))·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 100/2003 rev.) που υιοθετήθηκε στις 23 Μαΐου 2003 από την
επιτροπή «Εξωτερικές Σχέσεις» (Εισηγητής: ο sir Ron Watson, CBE, Mέλος του Συµβουλίου του Μητροπολιτικού
∆ήµου του Sefton (UK/ΕΛΚ)·
(1) ΕΕ C 192 της 12.8.2002, σ. 37.
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C 23/9

Εκτιµώντας ότι:
1)

Η ενσωµάτωση των αναπτυσσοµένων χωρών, και ειδικότερα των λιγότερο προηγµένων χωρών, στην
παγκόσµια οικονοµία είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη µεγέθυνσή τους και τη βιώσιµη οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξή τους·

2)

Η πολιτική της Κοινότητας στον τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη ευνοεί τη βιώσιµη οικονοµική
και κοινωνική ανάπτυξη των αναπτυσσοµένων χωρών, και ιδιαιτέρως των πιο µειονεκτουσών, καθώς και την
αρµονική και προοδευτική ένταξη των αναπτυσσοµένων χωρών στη διεθνή οικονοµία·

3)

Η περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία συµβάλλουν στην ένταξη των αναπτυσσοµένων χωρών στην
παγκόσµια οικονοµία και προάγουν επίσης µε αποφασιστικό τρόπο την εδραίωση της ειρήνης και την
πρόληψη των συγκρούσεων·

υιοθέτησε, κατά την 51η σύνοδο ολοµέλειας της 9ης Οκτωβρίου 2003, την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1. Εισαγωγή

1.1.
Την 1η Ιανουαρίου 1995, ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Εµπορίου (ΠΟΕ) αντικατέστησε τη Γενική Συµφωνία ∆ασµών και
Εµπορίου (ΓΣ∆Ε) ως βασικό φόρουµ για τις πολυµερείς εµπορικές
σχέσεις. Η απόφαση για τη σύσταση του ΠΟΕ ελήφθη το 1994
στο Marrakech και υπήρξε το επιστέγασµα µιας οκταετίας
πολυµερών εµπορικών συνοµιλιών που πραγµατοποιήθηκαν κατά
το «Γύρο της Ουρουγουάης», στο πλαίσιο της ΓΣ∆Ε.

1.2.
Μετά το σηµαντικό γεγονός της προσχώρησης της Κίνας
στον ΠΟΕ, το ∆εκέµβριο του 2001, οι χώρες µέλη του ανέρχονται
επί του παρόντος σε 144 και αντιπροσωπεύουν ποσοστό υψηλότερο του 90 % των διεθνών εµπορικών συναλλαγών.

1.3.
Έπειτα από την πολυσυζητηµένη αποτυχία της Τρίτης
Υπουργικής ∆ιάσκεψης του ΠΟΕ, το Νοέµβριο του 1999 στο
Σιάτλ, στην οποία εκδηλώθηκε σθεναρή αντίδραση κατά της
«παγκοσµιοποίησης» και του τρόπου λειτουργίας του ΠΟΕ, πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες σηµαντικές διασκέψεις στο πλαίσιο
των οποίων επιζητήθηκε, αφενός, η διαµόρφωση ενός κοινού
αποδεκτού πλαισίου για τις παγκόσµιες εµπορικές σχέσεις µε
σεβασµό προς τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και, αφετέρου, η
αντιµετώπιση των αναγκών των 49 Λιγότερο Ανεπτυγµένων Χωρών
(ΛΑΧ):
—

—

Η Τέταρτη Υπουργική Συνεδρίαση του ΠΟΕ στη Ντόχα, το
Νοέµβριο του 2001, καθόρισε το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα
της Ντόχα το οποίο είναι µία νέα προσέγγιση θετικά
επικεντρωµένη στην ανάπτυξη του εµπορίου και στην
ενίσχυση των ικανοτήτων µε στόχο να προαχθεί η ενεργός
συµµετοχή των χωρών στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις. Ο
Γύρος της Ντόχα που διαδέχθηκε το Γύρο της Ουρουγουάης
(ο οποίος διήρκεσε από το 1985 έως το 1997) αναµένεται
να ολοκληρωθεί την 1η Ιανουαρίου 2005.
Η ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τη Χρηµατοδότηση
της Ανάπτυξης στο Monterrey, το Μάρτιο του 2002, όπου
επισηµάνθηκε ότι απαιτείται η άρση των περιορισµών του

εµπορίου όσον αφορά την προσφορά, καθώς και εξασφάλιση
αξιόπιστης χρηµατοδότησης της βοήθειας και της ενίσχυσης
των ικανοτήτων που συνδέονται µε το εµπόριο.

—

Η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(WSSD) που πραγµατοποιήθηκε στο Γιοχάνεσµπουργκ τον
Αύγουστο και το Σεπτέµβριο του 2002, κατά την οποία
αναγνωρίστηκε η ανάγκη να θεσπιστούν πολιτικές αµοιβαίας
υποστήριξης στον τοµέα του εµπορίου, της ανάπτυξης και
του περιβάλλοντος.

1.4.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµµετείχε ενεργά στις εν λόγω
διασκέψεις του ΠΟΕ και των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και
γενικότερα σε διαπραγµατεύσεις για το εµπόριο και την ανάπτυξη:

—

Ο Pascal Lamy, Επίτροπος της ΕΕ αρµόδιος για θέµατα
εµπορίου, τόνισε ότι απαιτείται ένας νέος εκτεταµένος γύρος
διαπραγµατεύσεων (δηλ. το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της
Ντόχα) και υποστήριξε την πρόθεση του ΠΟΕ να επεκτείνει
τους εµπορικούς κανόνες και την εφαρµογή τους στον τοµέα
των υπηρεσιών διαµέσου της Γενικής Συµφωνίας για τις
συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών (GATS).

—

Η ΕΕ διεξάγει επί του παρόντος µια ιδιαίτερα αµφισβητούµενη
από πολιτική άποψη δηµόσια συζήτηση σχετικά µε την
ανάγκη µεταρρύθµισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
(ΚΓΠ) και ασχολείται µε τη διαµόρφωση της διαπραγµατευτικής της θέσης στον ΠΟΕ για το γεωργικό τοµέα (ο κ. Bocklet,
Υπουργός του κρατιδίου της Βαυαρίας αρµόδιος για
οµοσπονδιακές και ευρωπαϊκές υποθέσεις, ήταν ο εισηγητής
γνωµοδότησης επί του θέµατος η οποία υιοθετήθηκε κατά τη
σύνοδο ολοµέλειας της 9ης Απριλίου 2003).

—

Η ΕΕ έχει αναπτύξει µία πρωτοβουλία γνωστή ως «όλα εκτός
από όπλα» (Everything But Arms — EBA), µε την οποία
ενθαρρύνεται η εισαγωγή ατελώς στις βιοµηχανικές χώρες
όλων των γεωργικών προϊόντων από τις φτωχότερες χώρες
του κόσµου (δηλ. από τις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες
(ΛΑΧ) οι οποίες αυτή τη στιγµή είναι 49).
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Απρίλιο του 2000
ανακοίνωση µε θέµα «Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας» (1), στην οποία προβάλλεται η ανάγκη να
παρασχεθεί βοήθεια στις αναπτυσσόµενες χώρες, προκειµένου
να αναπτύξουν την ικανότητά τους να συµµετέχουν αποτελεσµατικά σε εµπορικές διαπραγµατεύσεις, και να υποστηριχθούν οι πολιτικές µεταρρυθµίσεις που θα συνέβαλαν στην
ενίσχυση του εµπορίου και την προσέλκυση επενδύσεων (π.χ.
προαγωγή υγιών µακροοικονοµικών πολιτικών, στήριξη της
συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα).

1.5.
Από τη µία πλευρά, η πολιτική της ΕΕ έχει εξάρει τη
σηµασία της οικονοµικής ανάπτυξης, του εµπορίου και του
ανταγωνισµού στο πλαίσιο ενός σαφούς προγράµµατος «φιλελευθεροποίησης», ενώ από την άλλη πλευρά έχει εστιασθεί στην
ευρύτερη έννοια της «αειφόρου ανάπτυξης», η οποία ορίζεται ως ο
συνδυασµός «τριών πυλώνων»: της οικονοµικής ανάπτυξης, της
κοινωνικής ανάπτυξης (συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων που
αφορούν την υγεία, την ισότιµη µεταχείριση και τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων). Σε ορισµένες περιπτώσεις, προστίθεται και ένας
τέταρτος πυλώνας: η πολιτιστική ανάπτυξη ή η πολιτιστική
ταυτότητα. Άλλες βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης είναι η
«µελλοντική θεώρηση» ή η δίκαιη αντιµετώπιση των γενεών
(δηλαδή, να µην ευνοείται η παρούσα γενεά εις βάρος των
µελλοντικών γενεών επιδιώκοντας βραχυπρόθεσµα οφέλη, χωρίς
την παραµικρή διορατικότητα) και η «σφαιρική θεώρηση» (αναγνωρίζοντας ότι είναι σηµαντικό να εξετάζονται οι συνέπειες των
πράξεων από την άποψη του συνολικού αντικτύπου τους στο
περιβάλλον, πιο µακροπρόθεσµα).

1.6.
Η ΕΕ έχει παραδεχθεί ότι οι εν λόγω δύο προσεγγίσεις
πρέπει να είναι «συνεκτικές» και «διαδραστικές», κατά κύριο λόγο
στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Προς µια παγκόσµια
σύµπραξη για αειφόρο ανάπτυξη» (2). Έχει καταβληθεί σαφής
προσπάθεια για την επίτευξη µεγαλύτερης συνέπειας έναντι των
αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στο πλαίσιο των κυριότερων
πολιτικών της ΕΕ (π.χ. της ΚΓΠ, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής,
αλλά και των πολιτικών στους τοµείς του εµπορίου, της ενέργειας,
των µεταφορών και της βιοµηχανίας).

2. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1.
αναγνωρίζει ότι η σχέση µεταξύ της προώθησης των
εµπορικών συναλλαγών, της οικονοµικής ανάπτυξης και του
περιορισµού της φτώχειας είναι εξαιρετικά πολυσύνθετη·
2.2.
εκτιµά ότι, κατά γενικό κανόνα τόσο κατά το παρελθόν
όσο και επί του παρόντος, η διεύρυνση των εµπορικών συναλλαγών

(1) COM(2000) 212 τελικό.
(2) COM(2002) 82 τελικό.
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µεταξύ των εθνών έχει θετικά αποτελέσµατα από πλευράς επενδύσεων και οικονοµικής ανάπτυξης·
2.3.
είναι της γνώµης, ωστόσο, ότι η σχέση µε τον περιορισµό
της φτώχειας είναι λιγότερο προφανής δεδοµένου ότι εξαρτάται
από έναν συνδυασµό διαφόρων ενδογενών πολιτικών και θεσµικών
παραγόντων: ένας «χρηστός κύκλος» εµπορικής και οικονοµικής
ανάπτυξης ενδέχεται να περιορίσει τη φτώχεια στο σύνολο της
κοινωνίας υπό συνθήκες απόλυτης ένδειας, ενώ αντίθετα στις
ανεπτυγµένες κοινωνίες υπάρχει ενδεχόµενο να επιτείνει τις ανισότητες ως προς τον πλούτο και τα εισοδήµατα·
2.4.
επικροτεί ευρέως τη σηµαντική έµφαση που δίδεται από
το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Ντόχα στη σχέση µεταξύ του
εµπορίου, της ανάπτυξης, του περιορισµού της φτώχειας και της
ανάπτυξης των ικανοτήτων.

Θετικό πρότυπο ανοίγµατος των αγορών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.5.
θεωρεί ότι, για την επιτυχή έκβαση ενός ανοίγµατος των
αγορών, επιβάλλεται να πληρούνται ορισµένες βασικές προϋποθέσεις οι οποίες γενικώς καλύπτονται ικανοποιητικά από την
ανακοίνωση της Επιτροπής, παρότι ορισµένες εξ αυτών χρήζουν
περαιτέρω προβολής·
2.6.
υποστηρίζει ότι αυτό που χρειάζεται, εν γένει, είναι η
επίτευξη της δέουσας ισορροπίας µεταξύ, αφενός, της παρότρυνσης προς το εµπόριο, τις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη
— στα πλαίσια ενός προγράµµατος βασισµένου στη φιλελευθεροποίηση και στην παγκοσµιοποίηση — που µπορεί αναµφίβολα
να προκαλέσει σηµαντική βελτίωση της ευηµερίας στις λιγότερο
ανεπτυγµένες χώρες και, αφετέρου, της τήρησης των αρχών της
αειφόρου ανάπτυξης, της καθιέρωσης δίκαιων όρων εµπορίου υπό
συνθήκες διαφάνειας και της ρητής αναγνώρισης εκ µέρους των
πλουσιότερων βιοµηχανικών χωρών των έντονων προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες κατά τις
εµπορικές διαπραγµατεύσεις εξαιτίας της υπερβολικής εξάρτησής
τους από ένα περιορισµένο φάσµα γεωργικών και µεταποιηµένων
προϊόντων τα οποία είναι εξαιρετικά ευάλωτα στις διακυµάνσεις
της αγοράς, αλλά και εξαιτίας της αδυναµίας τους να διεξάγουν
πολύπλοκες διαπραγµατεύσεις επί ίσοις όροις·
2.7.
εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι επί του παρόντος
δεν υφίσταται τέτοιου είδους ισορροπία, από την άποψη ότι:
—

παρά την πρόσφατη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για την
Αειφόρο Ανάπτυξη (WSSD), η οποία επεδίωξε το συνδυασµό
των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης (της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας
του περιβάλλοντος), οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις
εξακολουθούν να δίδουν µεγαλύτερη έµφαση στην οικονοµική ανάπτυξη — συµπεριλαµβανοµένου και του εµπορίου
— από ό,τι στις δύο άλλες αρχές·
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ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ), ο οποίος
διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη διαµόρφωση
δεσµευτικού πλαισίου κανόνων για τις εµπορικές σχέσεις,
ακολουθεί ένα δυναµικό πρόγραµµα οικονοµικής φιλελευθεροποίησης παραβλέποντας την κοινωνική ανάπτυξη (θέµατα
σχετικά µε την υγεία, τις συνθήκες εργασίας, την ισότιµη
µεταχείριση και τη φτώχεια), την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτιστική ταυτότητα, η οποία θεωρείται από
ορισµένους ως ο τέταρτος πυλώνας της αειφόρου ανάπτυξης.
Αυτή η µονοµερής εστίαση της προσοχής σε µία µόνο
συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης δεν θα αποτελούσε
πρόβληµα εάν ο ΠΟΕ λειτουργούσε εντός ενός ανώτερου
θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου ικανού να επιτυγχάνει
ισορροπία µεταξύ των διαφορετικών πυλώνων· κάτι τέτοιο,
όµως, δεν συµβαίνει ούτε καν στο επίπεδο των Ηνωµένων
Εθνών, µε αποτέλεσµα να διαθέτει ο ΠΟΕ ευρεία αυτονοµία,
µηχανισµό επίλυσης των διαφορών και εκτελεστικές εξουσίες
που δεν διαθέτουν αντίστοιχες διεθνείς οργανώσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών –UNEP, Επιτροπή Αειφόρου
ανάπτυξης)·
οι πλουσιότερες, βιοµηχανικές χώρες καθυστερούν να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις τους όσον αφορά τη µείωση των
δασµών και των επιχορηγήσεων κατά την εξαγωγή: κατόπιν
τούτου εκτιµάται ότι οι φτωχές χώρες ζηµιώνονται κατά
2 δισεκατοµµύρια δολλάρια ($) ηµερησίως, εξαιτίας άδικων
εµπορικών κανόνων, ποσό το οποίο υπερβαίνει κατά 14 φορές
το ποσό της βοήθειας που τους χορηγείται (1)·
οι ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου δεν έχουν µέχρι στιγµής
αντιληφθεί τη σηµασία της καθιέρωσης περισσότερο «ισότιµου πεδίου δράσης», κατά πρώτον, αναγνωρίζοντας το
γεγονός ότι οι φτωχότερες χώρες αδυνατούν να συναγωνισθούν τους διαπραγµατευτές των βιοµηχανικών χωρών που
διαθέτουν πολύ περισσότερους πόρους και, κατά δεύτερον,
παρέχοντας βοήθεια στις χώρες αυτές για την ανάπτυξη της
εν λόγω ικανότητας: περίπου 30 χώρες µέλη του ΠΟΕ δεν
είναι σε θέση να διατηρούν γραφεία στη Γενεύη, στην έδρα
του ΠΟΕ, ενώ ελάχιστες αναπτυσσόµενες χώρες µπορούν να
επωµισθούν το κόστος αποστολών µε επαρκή αριθµό µελών
για την κάλυψη των 40 ή 50 σηµαντικών εµπορικών
συνεδριάσεων που πραγµατοποιούνται κατά µέσο όρο στη
Γενεύη σε εβδοµαδιαία βάση (2).

Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.8.
επιδοκιµάζει το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος για τον περιορισµό
των εµποδίων στις εµπορικές συναλλαγές τόσο στις βιοµηχανικές
όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς και για την επέκταση
των πολυµερών υποχρεώσεων σε τοµείς όπως τα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας, η γεωργία, η κλωστοϋφαντουργία και τα
είδη ένδυσης·
2.9.
έχει, εντούτοις, επίγνωση του γεγονότος ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες εξακολουθούν να προσκρούουν σε σηµαντικά εµπόδια
(1) «The Least Developed Countries Report,» (Έκθεση για τις ΛΑΧ),
UNCTAD, 1999.
(2) «World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty»,
(Έκθεση για την Παγκόσµια Ανάπτυξη: Καταπολέµηση της Φτώχειας)
Παγκόσµια Τράπεζα, 2001.
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κατά τις εξαγωγές τους τόσο προς βιοµηχανικές χώρες όσο και
προς άλλες αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς και ότι η περαιτέρω
ελευθέρωση του εµπορίου στο γεωργικό τοµέα είναι ζωτικής
σηµασίας προκειµένου να σηµειωθεί πρόοδος για τη µείωση της
φτώχειας: στις χώρες υψηλού εισοδήµατος, ο µέσος συντελεστής
τελωνειακών δασµών για τα γεωργικά προϊόντα είναι περίπου δύο
φορές υψηλότερος από το µέσο συντελεστή που εφαρµόζεται
στα µεταποιηµένα προϊόντα και οι εισαγωγικοί δασµοί στις
αναπτυσσόµενες χώρες είναι ουσιαστικά διπλάσιοι από ό,τι στις
βιοµηχανικές χώρες·
2.10. εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι, παρά την
πρόοδο που σηµειώθηκε µετά το Γύρο της Ουρουγουάης, η
στήριξη του γεωργικού τοµέα — µε τη µορφή επιδοτήσεων —
εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα εκτεταµένη στις βιοµηχανικές χώρες
και το 2000 ανήλθε σε 327 δισεκατοµµύρια δολλάρια ΗΠΑ
(US$) (3)·
2.11. υποστηρίζει το Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων
(ΣΓΠ) της ΕΕ που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των εξαγωγών των
αναπτυσσοµένων χωρών, καθώς και άλλες µορφές παραχωρήσεων,
όπως η πρωτοβουλία «όλα εκτός από όπλα» υπέρ των λιγότερο
ανεπτυγµένων χωρών·
2.12. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η σύναψη συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και η συνακόλουθη µείωση (ή και κατάργηση)
των τελωνειακών δασµών ενδέχεται να προκαλέσει σηµαντικό
πρόβληµα στις αναπτυσσόµενες χώρες λόγω απώλειας κρατικών
εσόδων: σε πολλές χώρες οι τελωνειακοί δασµοί αποτελούν βασική
πηγή των δηµοσίων οικονοµικών (π.χ. αντιπροσωπεύουν ποσοστό
32 % στην Παπούα-Νέα Γουινέα και 77 % στη Γουινέα)· απαιτείται
συνεπώς µεταβατική χρηµατοδοτική στήριξη για τη µετρίαση του
αντικτύπου των απωλειών αυτών
2.13. αντιλαµβάνεται τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η ΕΕ στο
πλαίσιο της µεταρρύθµισης της ΚΓΠ για την εξεύρεση ισορροπίας
µεταξύ των αντικρουόµενων στόχων, αφενός, του περιορισµού των
δασµολογικών φραγµών στο γεωργικό τοµέα –και, ειδικότερα,
των επιχορηγήσεων κατά την εξαγωγή — και, αφετέρου, της
διαφύλαξης του «γεωργικού προτύπου της ΕΕ», η οποία προϋποθέτει τη λήψη µέτρων στήριξης σε εθνικό επίπεδο µε στόχο τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προαγωγή της αειφόρου
αγροτικής ανάπτυξης, την ευηµερία των ζώων και την προστασία
των καταναλωτών (και, φυσικά, για την εξασφάλιση των εισοδηµάτων των γεωργών)·
2.14. ανησυχεί, ωστόσο, µήπως τα επιχειρήµατα που διατυπώθηκαν µε στόχο να διατηρηθεί η αρτιότητα του ευρωπαϊκού
γεωργικού προτύπου και να αποτραπεί η περαιτέρω µείωση των
δασµών, πέραν των όσων συµφωνήθηκαν βάσει της πρωτοβουλίας
«όλα εκτός από όπλα» — όπως τόσο πειστικά υποστηρίχθηκε στη
γνωµοδότηση του κ. Bocklet µε θέµα «Οι διαπραγµατευτικές
θέσεις της ΕΕ για τον επόµενο κύκλο διαπραγµατεύσεων του
ΠΟΕ για τον γεωργικό τοµέα» — οδηγήσουν µελλοντικά στην
αναχαίτιση οποιασδήποτε προόδου για την ελευθέρωση του
εµπορίου, σε περίπτωση που οι δικαιολογηµένες ανησυχίες που
εκφράστηκαν στη γνωµοδότηση του κ. Bocklet χρησιµοποιηθούν
από όσους επιδιώκουν τη διατήρηση της παρούσας κατάστασης
πραγµάτων ως πρόσχηµα για την απόρριψη κάθε έλλογης µεταρρύθµισης στον εν λόγω τοµέα.
(3) Παγκόσµια Τράπεζα, «Global Economic Prospects
(Παγκόσµιες Οικονοµικές Προοπτικές για το 2002).
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Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας
Η Επιτροπή των Περιφερειών

(ii) βοήθεια προοριζόµενη γενικότερα για την ενδυνάµωση των
οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών θεσµών της εκάστοτε
χώρας, στην οποία συµπεριλαµβάνονται τα εξής:

2.15. επικροτεί ευρέως την έµφαση που δίδεται από την
παρούσα ανακοίνωση στην ενίσχυση των θεσµικών ικανοτήτων
στις αναπτυσσόµενες χώρες προκειµένου να κατορθώσουν να
µεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τις εµπορικές συναλλαγές·
2.16. αναγνωρίζει ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες αντιµετωπίζουν ένα ευρύ φάσµα προβληµάτων όσον αφορά τις εγχώριες
ικανότητές τους, τα οποία πρέπει να διευθετηθούν µε ένα συνδυασµό ∆ηµόσιας Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA), επενδύσεων και
µεταρρυθµίσεων· µεταξύ των προβληµάτων αυτών περιλαµβάνονται τα εξής:
—

πολιτικές οι οποίες υπονοµεύουν τις επενδύσεις και την
ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας

—

υπανάπτυκτος χρηµατοπιστωτικός τοµέας

—

ανεπαρκείς υλικές υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των
µεταφορών, των δηµοσίων υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών

—

αναλφαβητισµός και χαµηλά εκπαιδευτικά πρότυπα

—

παγιωµένη διαφθορά

—

κοινωνικές αναταραχές

2.17. διαπιστώνει επιπλέον µια σειρά αλληλένδετων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι αναπτυσσόµενες χώρες στο διεθνές
εµπορικό προσκήνιο, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται τα
ακόλουθα:
—

υπερβολική εξάρτηση από περιορισµένο φάσµα γεωργικών
και κατεργασµένων προϊόντων που τις καθιστά εξαιρετικά
ευάλωτες στην επιδείνωση των συνθηκών του εµπορίου και
στη διακύµανση των τιµών της παγκόσµιας αγοράς

—

ισχυρός ανταγωνισµός µεταξύ µεγάλου αριθµού µικροπαραγωγών

—

σηµαντικοί φραγµοί στο εµπόριο, ιδίως για τα γεωργικά
προϊόντα και τα προϊόντα υψηλής εντάσεως εργασίας·

2.18. υπενθυµίζει και επικροτεί την ανακοίνωση που εξέδωσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2000 µε θέµα «Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας» (και την Κοινή ∆ήλωση
Επιτροπής-Συµβουλίου της 10ης Νοεµβρίου 2000) στην οποία
προσδιορίζονται ικανοποιητικά οι κυριότεροι τοµείς στους
οποίους η ΕΕ πρέπει να επικεντρώσει την παροχή βοήθειας για την
ανάπτυξη ικανοτήτων στον εµπορικό τοµέα· οι εν λόγω τοµείς
εµπίπτουν σε δύο µεγάλες κατηγορίες (οι οποίες δεν προσδιορίζονται σαφώς στην αρχική ανακοίνωση):
(i)

βοήθεια προοριζόµενη συγκεκριµένα για τη διεξαγωγή εµπορικών διαπραγµατεύσεων (συµπεριλαµβανοµένης της
παροχής βοήθειας για διαπραγµατεύσεις µε στόχο την
προσχώρηση στον ΠΟΕ και για πολυµερείς εµπορικές διαπραγµατεύσεις, καθώς και της υποστήριξης της εκτέλεσης
υφιστάµενων και µελλοντικών συµφωνιών του ΠΟΕ)·
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—

υποστήριξη των πολιτικών µεταρρυθµίσεων και των
επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την ενίσχυση της
οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και για τη διασφάλιση µεγαλύτερης συµµετοχής στην παγκόσµια οικονοµία

—

υποστήριξη της τεχνικής βοήθειας και της ανάπτυξης
ικανοτήτων σε συνάρτηση µε τις σχέσεις µεταξύ εµπορίου και περιβάλλοντος (π.χ. κατάρτιση για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων)

—

προαγωγή υγιών µακροοικονοµικών και φορολογικών
πολιτικών που θα δηµιουργούν ευνοϊκό επενδυτικό
κλίµα

—

υποστήριξη της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στην
οικονοµία

—

υποστήριξη της ανάπτυξης περιφερειακών αγορών και
θεσµών στις αναπτυσσόµενες χώρες, ιδιαίτερα µέσω
της διεξαγωγής διαπραγµατεύσεων και της σύναψης
διµερών και περιφερειακών συµφωνιών µε την ΕΕ:
οι Εµπορικές Περιφερειακές Συµφωνίες µεταξύ των
αναπτυσσοµένων χωρών µπορούν να προωθήσουν την
«ολοκλήρωση Νότου-Νότου», η οποία δύναται να συµβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας, στην
αύξηση του ανταγωνισµού, στη διευκόλυνση των οικονοµιών κλίµακας και στην προσέλκυση περισσότερων
Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)·

2.19. συµµερίζεται την άποψη που διατυπώνεται στην παρούσα
ανακοίνωση όσον αφορά την ανάγκη να ενταχθεί το εµπόριο στις
αναπτυξιακές στρατηγικές κατά τρόπο ώστε να συµβάλει στην
υλοποίηση των στόχων για τη µείωση της φτώχειας και την αειφόρο
ανάπτυξη· τούτο προϋποθέτει να διασφαλισθεί η ενσωµάτωση των
εµπορικών θεµάτων στα Έγγραφα Στρατηγικής για τη µείωση της
φτώχειας (ΕΣΜΦ) και σε άλλες εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές,
σύµφωνα µε την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στη Ντόχα, στο
Monterrey και στο Γιοχάνεσµπουργκ·

2.20. εφιστά την προσοχή, σε αυτό το πλαίσιο, στις τεράστιες
δυνατότητες που προσφέρει ο τουρισµός — και δη ο οικολογικός
— επιφέροντας αξιοσηµείωτες εξελίξεις οι οποίες µπορούν να
συντελέσουν στη δηµιουργία τοπικής απασχόλησης, στη σηµαντική
βελτίωση των υποδοµών και — υπό την προϋπόθεση ότι θα
χρησιµοποιηθεί σωστά — στην προστασία του περιβάλλοντος και
του τοπικού πολιτισµού·

2.21. επιδοκιµάζει τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά
την επικέντρωση της βοήθειας της ΕΕ στους ακόλουθους τοµείς:
—

παροχή βοήθειας για την προσχώρηση στον ΠΟΕ, κυρίως
µέσω προγραµµάτων κατάρτισης
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—

στήριξη για την εκτέλεση των συµφωνιών του ΠΟΕ, ιδίως
όσον αφορά τη βοήθεια που απαιτείται για τη δηµιουργία
σχετικών θεσµικών και ρυθµιστικών πλαισίων

—

υποστήριξη ευρύτερων πολιτικών µεταρρυθµίσεων, συµπεριλαµβανοµένης της διοικητικής µεταρρύθµισης των τελωνείων
(π.χ. απλοποίηση και εναρµόνιση των εγγράφων και των
διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής)· εξασφάλιση της συµµόρφωσης των ρυθµιστικών και εκτελεστικών συστηµάτων
προς τους διεθνείς κανόνες (π.χ. υγεία, πρότυπα εργασίας,
υγειονοµικές και φυτοϋγειονοµικές συµφωνίες)· και κατοχύρωση της εφαρµογής και εκτέλεσης της κατάλληλης νοµοθεσίας για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας·

2.22. συµφωνεί µε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1) στην οποία αναφέρεται ότι:
«λαµβάνοντας υπόψη ότι το, ακόµη και µη αµοιβαίο, δικαίωµα
πρόσβασης των φτωχότερων χωρών στις αγορές των ανεπτυγµένων χωρών επ' ουδενί µπορεί να εξασφαλίσει την πραγµατική
ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών, αν δεν συνοδεύεται, εκ
παραλλήλου, από την ενίσχυση των ικανοτήτων βιοµηχανικής
και γεωργικής ανάπτυξης, το σεβασµό των κανόνων πιστοποίησης και τυποποίησης που ισχύουν στις χώρες εισαγωγής, ιδίως
στον υγειονοµικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα, και τη γνώση
των κυκλωµάτων εµπορίας»·
2.23. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο σηµαντικό ρόλο
που µπορούν να διαδραµατίσουν οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές για την ανάπτυξη ικανοτήτων µέσω των σχέσεων διεθνούς
συνεργασίας µεταξύ δήµων και περιφερειών· οι σχέσεις αυτές όπως
οι αδελφοποιήσεις πόλεων και η συµµετοχή σε σχέδια για την
ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας (στα οποία θα περιλαµβάνονται στο µέλλον οι εταιρικές σχέσεις τύπου 2 που εξαγγέλθηκαν
στη ∆ιάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Γιοχά(1) A5-0066/2003 — 2002/2157 (INI).
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νεσµπουργκ το 2002) θα επιτρέψουν στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ να µεταβιβάσουν στις αρχές των αναπτυσσόµενων
χωρών τις δεξιότητές τους και την πείρα τους στη διαχείριση της
τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης και στις εµπορικές σχέσεις.
2.24. αναγνωρίζει σχετικά ότι οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές της ΕΕ διαθέτουν σηµαντικές εξουσίες και αρµοδιότητες (και
συνεπώς δεξιότητες και πείρα) όσον αφορά τις πολιτικές και τις
υπηρεσίες που ασκούν σηµαντική επίδραση στην οικονοµική
δραστηριότητα και το εµπόριο, όπως:
—

στρατηγικός προγραµµατισµός

—

υποδοµές και υπηρεσίες στον τοµέα των µεταφορών

—

διαχείριση της οικονοµικής ανάπτυξης

—

ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων για εσωτερικές επενδύσεις,
περιλαµβανοµένου του τουρισµού

—

ανάπτυξη οικονοµικών εταιρικών σχέσεων µεταξύ επιχειρήσεων και τοπικών αρχών (περιλαµβανοµένων πρωτοβουλιών δηµόσιας/ιδιωτικής χρηµατοδότησης)

—

προώθηση και ρύθµιση των τοπικών αγορών

—

εκπαίδευση και επιµόρφωση

—

πολιτικές για τις δηµόσιες προµήθειες (λαµβανοµένης υπόψη
της πιθανότητας για καθορισµό των προϋποθέσεων «δίκαιου
εµπορίου»)

2.25. προτρέπει την Επιτροπή να µεριµνήσει για τη δηµιουργία
κλίµατος το οποίο, σε συνδυασµό µε αύξηση των επιχορηγήσεων,
να παρέχει τη δυνατότητα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές,
καθώς και στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών — ΜΚΟ,
εκκλησίες και συνδικαλιστικές οργανώσεις — και στις επιχειρήσεις
να συµµετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης ικανοτήτων στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διεξαγωγή επίσηµων ελέγχων στις ζωοτροφές και στα τρόφιµα»
(2004/C 23/03)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διεξαγωγή
επίσηµων ελέγχων στις ζωοτροφές και στα τρόφιµα» (COM(2003) 52 τελικό — 2003/0030 (COD))·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2003, να ζητήσει τη γνωµοδότησή της
για αυτό το θέµα, σύµφωνα µε το άρθρο 152 παράγραφος 4 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της, της 14ης Μαΐου 2002, να αναθέσει στην επιτροπή «Βιώσιµη
ανάπτυξη» την κατάρτιση σχετικής γνωµοδότησης·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Λευκή Βίβλος για την
ασφάλεια των τροφίµων» (CdR 77/2000 fin) (1)·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησής της (CdR 67/2003 rev. 2) που υιοθέτησε στις 12 Ιουνίου 2003 η
επιτροπή «Βιώσιµη Ανάπτυξη» (εισηγητής: ο κ. Xavier Desgain, Μέλος του Κοινοβουλίου της Περιφέρειας της
Βαλλονίας (B)·
εκτιµώντας ότι το ενδιαφέρον των µελών της ΕΤΠ για µια πολιτική σχετικά µε τα τρόφιµα που να βασίζεται σε
υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των καταναλωτών·
υιοθέτησε οµόφωνα κατά την 51η σύνοδο ολοµέλειάς της, που πραγµατοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2003,
την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1. Απόψεις και συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

1.1.
∆ιαπιστώνει ότι οι στόχοι αυτής της πρότασης κανονισµού
ανταποκρίνονται στις παρατηρήσεις που είχε εκφράσει στη
γνωµοδότησή της της 12ης Απριλίου 2000 σχετικά µε το Λευκό
Βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίµων (CdR 77/2000 fin), αλλά
προκαλούν εν πολλοίς τις ίδιες ανησυχίες.

1.4.
Επιθυµεί να µπορέσουν οι γενικές αυτές διατάξεις να
εφαρµοσθούν, όσον αφορά τους στόχους της παρούσας πρότασης
κανονισµού, και στους επίσηµους ελέγχους που αποσκοπούν στην
εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τους κανόνες για την κοινή
οργάνωση των αγορών των αγροτικών προϊόντων (αρόσιµα προϊόντα, οίνος, ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, λυκίσκος, γάλα και
γαλακτοκοµικά προϊόντα, βόειο και µοσχαρίσιο κρέας, αίγειο και
πρόβειο κρέας και µέλι), ώστε από τις οριζόντιες διατάξεις του
παρόντος κανονισµού να καλύπτεται όλη η αγροτική παραγωγή.

1.2.
Αναγνωρίζει ότι οι θεµελιώδεις αρχές της ασφάλειας των
τροφίµων και της εµπιστοσύνης των καταναλωτών πρέπει να
στηριχθούν σε µια πλήρη και ολοκληρωµένη προσέγγιση, η οποία
να καλύπτει όλη την τροφική αλυσίδα από την παραγωγή έως την
κατανάλωση, µε τα εξής στοιχεία:

1.5.
Κρίνει ότι θα πρέπει να προσαρµοσθεί τουλάχιστον η
οδηγία 2000/29/ΕΚ (2) περί µέτρων κατά της εισαγωγής στην
Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά
προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της
Κοινότητας.

Η Επιτροπή των Περιφερειών

—

διαφάνεια όλων των ενεργειών και των απόψεων,

—

παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών µε σαφή
και κατανοητό τρόπο, ώστε να µπορεί ο καταναλωτής να
κάνει αποτελεσµατικές επιλογές,

—

δυνατότητα αποτελεσµατικού εντοπισµού όλων των τροφίµων, των ζωοτροφών και των συστατικών του στο σύνολο
της τροφικής αλυσίδας µέχρι τον καταναλωτή, εξασφαλίζοντας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας τη δυνατότητα
προσδιορισµού όλων των συστατικών·

—

εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης, όποτε το απαιτούν οι
περιστάσεις.

1.3.
Εκφράζει την ικανοποίησή της για τη βούληση της
Επιτροπής να συγκεντρώσει σε έναν κοινό κανονισµό τους ελέγχους
των τροφίµων και των ζωοτροφών.
(1) ΕΕ C 226 της 8.8.2000, σ. 7.

1.6.
Υποστηρίζει την εφαρµογή πολυετών εθνικών σχεδίων
ελέγχου. Ωστόσο, στη γνωµοδότησή της για το Λευκό Βιβλίο
σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων, η ΕΤΠ παραδέχεται την
ανάγκη αναγνώρισης και σεβασµού της ποικιλοµορφίας και της
πολιτιστικής και οικονοµικής σηµασίας των περιφερειακών και
τοπικών παραδόσεων και εθίµων όσον αφορά την παραγωγή και τη
γεύση των τροφίµων και, κατά συνέπεια, την ανάγκη διαρκούς
επιδίωξης της κατάλληλης ισορροπίας µεταξύ της ασφάλειας του
καταναλωτή και της δυνατότητας επιλογής του, κρίνει δε ότι, η
προώθηση και η στήριξη τυπικών προϊόντων διατροφής από
διάφορες τοπικές παραδόσεις αποτελεί έναν πολύ ενδεδειγµένο
τρόπο να παρέχονται υγιεινά τρόφιµα στον καταναλωτή και,
ταυτόχρονα, να βοηθούνται οι οικονοµίες πολλών αγροτικών
περιοχών. Οι ενισχύσεις αυτές παραµένουν σηµαντικές και πρέπει
να ενσωµατωθούν στα πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου (άρθρο 42
(2) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.
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της πρότασης κανονισµού). Είναι, πράγµατι, λογικό το ότι αυτά τα
σχέδια επικεντρώνουν τις δράσεις ελέγχου στους τοµείς µε τους
περισσότερους κινδύνους (σύνδεση µε µεθόδους διαχείρισης των
αποβλήτων, επεξεργασία και παραγωγή σε πολύ µεγάλες ποσότητες, φύση και τρόπος της παραγωγής). Για τον λόγο αυτό, πρέπει
να δοθεί προσοχή στη διατύπωση του άρθρου 43 της πρότασης
κανονισµού. Η αιτιολογική σκέψη αριθ. 13 του προτεινόµενου
κανονισµού ορίζει ότι η συχνότητα των επίσηµων ελέγχων πρέπει
να έχει τακτική βάση και να είναι ανάλογη µε τον κίνδυνο. Η
εκτίµηση αυτή του κινδύνου θα πρέπει να διευκρινιστεί ανάλογα
µε τον τρόπο παραγωγής, επεξεργασίας και διανοµής και ανάλογα
µε τον όγκο της παραγωγής. Για τους λόγους που εξετέθησαν
ανωτέρω και για να εξασφαλισθεί η βέλτιστη διαχείριση των
πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου, είναι απαραίτητο τα κράτη
µέλη να προβλέπουν, ήδη από την φάση της προετοιµασίας των
σχεδίων, τη συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Το
ίδιο θα πρέπει να συµβαίνει και κατά την κατάρτιση των σχεδίων
έκτακτης ανάγκης, για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 13.
1.7.
Επιθυµεί να αξιολογούνται οι κίνδυνοι ανάλογα µε κάθε
µέθοδο παραγωγής, να διενεργούνται σε όσο το δυνατό νωρίτερο
στάδιο της διαδικασίας και να αφορούν κατά προτεραιότητα τις
µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες και την αλυσίδα της κατάψυξης.
1.8.
Εκτιµά ότι η αλυσίδα παραγωγής ζωοτροφών είχε έντονη
συµµετοχή στις περισσότερες κρίσεις της διατροφής κατά τα
τελευταία χρόνια· γι' αυτό, ζητά να προβλεφθούν ενισχυµένοι και
πιο συχνοί έλεγχοι σε αυτόν τον τοµέα και να προσανατολίζονται
οι έλεγχοι αυτοί προς την πρόληψη των κινδύνων.
1.9.
Ζητά να είναι ο κανονισµός αρκετά ευέλικτος, ώστε να
λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τοµέων που καλύπτονται
από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου της
24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής
γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά
προϊόντα και στα είδη διατροφής (1), (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του
Συµβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων (2) και (ΕΟΚ) αριθ. 2082/
(1) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 436/2001 της Επιτροπής (ΕΕ
L 63 της 3.3.2001, σ. 16).
(2) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2796/2000 της Επιτροπής
(ΕΕ L 324 της 21.12.2000, σ. 26).
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92 της 14ης Ιουλίου 1992 (3) για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων.
1.10. Επιθυµεί να λαµβάνεται πραγµατικά υπόψη στα πολυετή
εθνικά σχέδια ελέγχου η απαίτηση ανιχνευσιµότητας καθ' όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας και να διασφαλίζεται η διαφάνειά της.
1.11. Εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θέση σε εφαρµογή
κοινοτικών ελέγχων στα κράτη µέλη µέσω γενικότερων ερευνών,
πράγµα που θα επιτρέψει στα κράτη µέλη να βελτιώσουν τις
διαδικασίες ελέγχου.
1.12. Τάσσεται υπέρ της υποχρέωσης των κρατών µελών, στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων που ορίζει η Συνθήκη ΕΚ, να προβλέπουν ποινικές κυρώσεις για τις σοβαρές παραβάσεις που είναι
δυνατόν να καταλήξουν στη διάθεση επικίνδυνων προϊόντων στην
αγορά, κατά την έννοια των άρθρων 14 και 15 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 178/2002 (4) (για τον καθορισµό των γενικών αρχών
και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον
καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων), διότι
σε πολλές περιπτώσεις µόνο οι ποινικές κυρώσεις είναι πραγµατικά
αποτρεπτικές. Ωστόσο, για ορισµένες παραβάσεις είναι αναγκαίο
να προβλεφθούν και διοικητικές κυρώσεις, που να επιβάλλονται
µε ταχύτερο τρόπο. Ωστόσο, η ΕΤΠ θα επιθυµούσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να επιβάλει, στο µέλλον, εναρµονισµένες ευρωπαϊκές
ποινικές κυρώσεις, έχοντας επίγνωση ότι η καθιέρωση τέτοιων
ποινικών κυρώσεων, που να ισχύουν σε όλη την έκταση της ΕΕ, θα
απαιτήσει, κατά πάσα πιθανότητα, αναθεώρηση της Συνθήκης.
1.13. Καλεί την Επιτροπή, για να µην προκληθεί στρέβλωση
του ανταγωνισµού, να θεσπίσει ένα σύστηµα µε εναρµονισµένα
επίπεδα τελών για τους τοµείς των ζωοτροφών και των τροφίµων,
το οποίο να λαµβάνει υπόψη, σε περίπτωση που αυτοί δεν
συµµορφώνονται προς τη νοµοθεσία σχετικά µε τις ζωοτροφές και
τα τρόφιµα, τις δραστηριότητες ελέγχου που υπερβαίνουν τη
συνήθη δραστηριότητα επίβλεψης· ζητά επίσης να προβλεφθεί
ορισµένη ευελιξία στο σύστηµα των τελών ελέγχου, προκειµένου
να ληφθούν υπόψη τα συµφέροντα των µικρών επιχειρήσεων.
1.14. Επιθυµεί να ληφθούν υπόψη οι διάφορες παρατηρήσεις
της στα µαθήµατα που διοργανώνει η Επιτροπή για το προσωπικό
που είναι υπεύθυνο για τους ελέγχους.
(3) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 9.
(4) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο,
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή
των Περιφερειών: η βιοµηχανική πολιτική σε µια διευρυµένη Ευρώπη»
(2004/C 23/04)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: η βιοµηχανική πολιτική σε µία
διευρυµένη Ευρώπη (COM(2002) 714 τελικό)·
έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12ης ∆εκεµβρίου 2002 να ζητήσει την
γνωµοδότησή της για το θέµα, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 265 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της 4ης Νοεµβρίου 2002 να αναθέσει στην επιτροπή «Οικονοµική
και Κοινωνική Πολιτική» να καταρτίσει γνωµοδότηση για το θέµα·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της σχετικά µε την Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταγωνιστικότητα
της Βιοµηχανίας, CdR 140/1995 (1)·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησής της (CdR 150/2003 rev.) που υιοθετήθηκε στις 13 Ιουνίου 2003
από την επιτροπή «Οικονοµική και Κοινωνική Πολιτική» (εισηγητής: ο κ. Roberto Pella, Πρόεδρος του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Biella, (Ι/ΕΡΡ)·
υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση κατά την 51η σύνοδο ολοµέλειας, που πραγµατοποιήθηκε
στις 9 Οκτωβρίου 2003.

1. Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1.
Επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής, διότι η εργασία
αυτή ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένες απαιτήσεις τις οποίες έχει
διατυπώσει η ΕΤΠ όσον αφορά το γεγονός ότι είναι απαραίτητο να
παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι
εξελίξεις στην βιοµηχανική πολιτική, προκειµένου να υπάρχει
ταχεία αντίδραση στις πολυάριθµες και απροσδόκητες µεταβολές
στον τοµέα.
1.2.
Επικροτεί την προσέγγιση της Επιτροπής, διότι αναπτύσσει
την ανάλυσή της µε αφετηρία τις βασικές αρχές που διατυπώθηκαν
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας την Άνοιξη 2000
και κατόπιν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ το
2001.
1.3.
Πιστεύει εξάλλου, ότι στην οπτική της ισόνοµης ανάπτυξης
των τριών παραγόντων της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας
(γνώση, καινοτοµία, επιχειρησιακό πνεύµα), αποκτά θεµελιώδη
σηµασία η αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης που διατυπώθηκε στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ.
1.4.
Συµµετέχει άµεσα, ως οργάνωση που εκπροσωπεί τις
τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρώπης, σε όλες τις πτυχές
της βιοµηχανικής πολιτικής, θεωρούµενης όχι µόνον κατά την
αποκλειστικά οικονοµική της διάσταση αλλά και µε βάση τις
σηµαντικές πτυχές της που συνδέονται στενά µε την κοινωνική
πολιτική, την απασχόληση, την κατάρτιση, και το περιβάλλον.
(1) ΕΕ C 100 της 22.4.1996, σ. 14.

1.5.
Συµφωνεί µε τον ακριβή προσδιορισµό από την Επιτροπή
των πολλαπλών διασυνδέσεων που υφίστανται µεταξύ βιοµηχανικής πολιτικής και άλλων πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν την
βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και συµµερίζεται την άποψή της
ότι είναι απαραίτητος ο καλύτερος συντονισµός τους.
1.6.
Παρατηρεί ότι η ασθενής αύξηση της παραγωγικότητας
στην Ευρώπη, καθώς και η σχετικά χαµηλή αύξηση της απασχόλησης συνδέονται µε επίµονα διαρθρωτικά προβλήµατα. Πρέπει
επίσης να µειωθούν δραστικά οι επιβαρύνσεις, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων επί των επιχειρήσεων και των φόρων επί της
εργασίας.
1.7.
Εκφράζει ανησυχία για τον αναντίρρητα αργό ρυθµό
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, για το λόγο κυρίως ότι
υφίστανται ακόµη εξαιρετικά µεγάλες ανισότητες µεταξύ των
διαφόρων ζωνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.8.
Θεωρεί, ωστόσο, ότι προσεκτικές αναλύσεις όπως η
εξεταζόµενη ανακοίνωση της Επιτροπής µπορούν να συµβάλουν
ώστε να κατανοηθούν οι αδυναµίες της βιοµηχανικής πολιτικής
και να αναληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την άµεση
αντιµετώπισή τους.
1.9.
Κρίνει ότι, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η µελλοντική
διεύρυνση της ΕΕ θα έχει σηµαντική θετική επίδραση, η οποία
άλλωστε διαφαίνεται ήδη, και ότι θα πρέπει να προσδιοριστούν τα
αναπόφευκτα συναφή προβλήµατα που µπορούν να αντιµετωπιστούν, εφόσον οι υποψήφιες χώρες υιοθετήσουν την ανοικτή
µέθοδο συντονισµού σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες συµβατικές
διαδικασίες.
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1.10. Εκφράζει τη σταθερή πρόθεσή της, µέσω των εκπροσώπων
των τοπικών και περιφερειακών αρχών που είναι µέλη της, να
διαδραµατίσει σηµαντικότατο ρόλο στη χάραξη µιας αποτελεσµατικής βιοµηχανικής πολιτικής, µε την πεποίθηση ότι η διοικητική
αποκέντρωση που πραγµατοποιείται σε πολλά κράτη µέλη µπορεί
να διασφαλίσει την υποστήριξη όλων των εµπλεκόµενων φορέων
έναντι της πολιτικής και, έτσι, να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για
την εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου συντονισµού, σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας και τον καταµερισµό των εξουσιών
όπως ορίζεται στην Συνθήκη.
1.11. Παροτρύνει την Επιτροπή να αναλύσει τα συστήµατα
που ενδείκνυνται περισσότερο για τη βελτίωση της βιοµηχανικής
πολιτικής και εκφράζει ειδικότερα την εκτίµησή της για δύο
µεταγενέστερα έγγραφα, τα οποία προβλέπονται εν µέρει από την
εξεταζόµενη ανακοίνωση, δηλαδή την Πράσινη Βίβλο για την
επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη (1) και την ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε
τίτλο «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις σε µια Ευρώπη που
διευρύνεται» (2), καθότι περιέχουν βασικές παρατηρήσεις για µια
αποτελεσµατική βιοµηχανική πολιτική µε θετικές συνέπειες στο
τοπικό επίπεδο.
1.12. Εκτιµά τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή συνδέει άµεσα
τη βελτίωση της βιοµηχανικής πολιτικής µε τη βελτίωση των
συστηµάτων εκπαίδευσης και διαρκούς κατάρτισης των εργαζοµένων.
1.13. Θεωρεί ότι από την άποψη αυτή είναι ιδιαιτέρως αποτελεσµατικά ορισµένα κοινοτικά προγράµµατα που βρίσκονται στο
στάδιο εκτέλεσης και επαναλαµβάνει την πεποίθησή της όσον
αφορά την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος Galileo στον
τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης.
1.14. Συµφωνεί ότι η βιοµηχανική πολιτική έχει αναµφισβήτητα
κοινωνικές προεκτάσεις και, γι' αυτό, αποδίδει θεµελιώδη σηµασία
στην ενθάρρυνση ενός αποτελεσµατικού επιχειρηµατικού πνεύµατος διαµέσου, κυρίως, της άµεσης συµµετοχής των τοπικών και
περιφερειακών αρχών ως προνοµιακών συνοµιλητών µε τους
πολίτες.

2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1.
Θεωρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να
συµµετέχουν ειδικότερα στη φάση ανάλυσης του βαθµού επίτευξης
των ειδικών στόχων που θέτει η Επιτροπή για την ευρωπαϊκή
βιοµηχανική πολιτική.
2.2.
Θεωρεί ότι οι αναλύσεις για την αποτελεσµατικότητα της
βιοµηχανικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητες
προκειµένου να αποκτηθεί µια σφαιρική εικόνα για τη σύγκριση
(1) COM(2003) 27 τελικό.
(2) COM(2003) 26 τελικό.
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της αποτελεσµατικότητας των διαφόρων λύσεων που υιοθετούνται
από τα κράτη µέλη και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών
πρακτικών. Ωστόσο, απαιτούνται και αναλύσεις από τη βάση προς
την κορυφή, µε αφετηρία το τοπικό επίπεδο, για την υιοθέτηση
ειδικών βιοµηχανικών πολιτικών, αναφορικά, π.χ., µε ειδικά προϊόντα, που µπορούν να εντοπιστούν µόνο χάρη στην ενεργό
συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

2.3.
Θεωρεί, συνεπώς, ότι η ΕΕ είναι απαραίτητη όχι µόνο
για τη θέσπιση των συγκεκριµένων όρων και ως προνοµιούχο
παρατηρητήριο του συνόλου των ευρωπαϊκών πολιτικών, αλλά και
προπάντων ως φορέας που µπορεί να διασφαλίζει την επαφή
µεταξύ κρατών, περιφερειών και τοπικών αρχών, και που τους
επιτρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο
για λύσεις σε ειδικά προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίζουν
από κοινού.

2.4.
Υπογραµµίζει ιδιαίτερα ότι πρέπει να επιδιωχθεί η
σύγκλιση των εθνικών πολιτικών ώστε να επιλυθεί το χαώδες
νοµοθετικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν σήµερα κυρίως οι
µικρές επιχειρήσεις και οι µικροεπιχειρήσεις.

2.5.
Επικροτεί την πρόταση για συστηµατικότερη προσέγγιση
της ΕΕ για τη βελτίωση των βασικών όρων, εκφράζει όµως την
ανησυχία της για τον αργό ρυθµό µε τον οποίον τα διάφορα κράτη
µέλη εναρµονίζονται µε την ευρωπαϊκή πολιτική. Όπως δικαίως
παρατηρεί η Επιτροπή, η βιοµηχανική πολιτική πρέπει να µπορεί
να προσαρµόζεται όσο το δυνατόν περισσότερο σε καταστάσεις
που χαρακτηρίζονται από συνεχή και ταχεία εξέλιξη και, µολονότι
η πολιτική θα εφαρµοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν τα ίδια τα
κράτη µέλη δεν είναι σε θέση να υιοθετήσουν χωρίς καθυστέρηση
τις οδηγίες της ΕΕ, η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας θα
τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο.

2.6.
Τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση των νέων προσεγγίσεων όσον αφορά την ευρωπαϊκή νοµοθεσία προκειµένου να
καταστεί λιγότερο επαχθής για τις επιχειρήσεις, προπαντός για τις
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά συνθλίβονται
από επαχθέστατη φορολογία. Ειδικότερα, η απαίτηση αυτή, που
έχει ουσιαστική σηµασία για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις
των κρατών µελών, καθίσταται ακόµη πιο σηµαντική για τις
αντίστοιχες επιχειρήσεις των υποψήφιων χωρών. Ένας άλλος
εγγενής κίνδυνος της διεύρυνσης µπορεί να προέλθει πράγµατι
από την εισβολή µεγάλων ευρωπαϊκών οµίλων, στην αγορά των
υποψήφιων χωρών, οι οποίοι θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν
σοβαρές δυσχέρειες στις µικρότερες επιχειρήσεις, και κυρίως στις
οικογενειακές επιχειρήσεις.

2.7.
Καλεί, συνεπώς την Επιτροπή να µεριµνήσει προκειµένου
οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, έστω και εάν είναι
απαραίτητες για µια πραγµατική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας στην παγκόσµια αγορά, να µη ζηµιώσουν τις
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν απαραίτητες
πηγές δηµιουργικότητας και καινοτοµίας.
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2.8.
Προτρέπει την Επιτροπή να χαράξει στρατηγικές για την
διάδοση των ορθών πρακτικών, όπως οι οµαδοποιήσεις των ΜΜΕ,
που αποτελούν το δυναµικό τµήµα του ευρωπαϊκού βιοµηχανικού
τοπίου και αποτελούν πηγή καινοτόµων ιδεών. Αξίζει ιδιαίτερα να
ληφθούν ως παράδειγµα ορισµένες ευρωπαϊκές οµαδοποιήσεις,
όπως εκείνες του τοµέα των βιοτεχνολογιών, των βιοµηχανικών
περιοχών του Μονάχου και της Στοκχόλµης ή του κλωστοϋφαντουργικού τοµέα της βορειοδυτικής Ιταλίας.
2.9.
Παροτρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει σταθερή τη
συνεργασία της µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, δεδοµένου
ότι, όπως η ίδια δικαίως διαβεβαιώνει, το δυναµικό της περιφερειακής πολιτικής πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως για την υποστήριξη
της διαδικασίας αναδιάρθρωσης η οποία θα συνοδεύσει τη
διεύρυνση.
2.10. Υπογραµµίζει ότι µόνο η ενεργός συνεργασία µε τις
τοπικές και περιφερειακές αρχές έχει ζωτική σηµασία για την
απλοποίηση των διοικητικών πράξεων που αντιµετωπίζουν οι
επιχειρήσεις, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διεκπεραίωσή τους από
τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις οι οποίες διαφορετικά θα
συνεχίσουν να δαπανούν για την γραφειοκρατία πόρους που θα
µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν για τη βελτίωση της παραγωγικής
διαδικασίας.
2.11. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις προκειµένου
τα χρήσιµα µέσα που δηµιουργούνται από τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές προς όφελος των επιχειρήσεων, όπως, π.χ., η
«ενιαία θυρίδα για τις επιχειρήσεις» που εφαρµόζεται στην Ιταλία,
να γίνονται εύκολα γνωστά και να προωθούνται σε άλλα κράτη
µέλη, ιδίως στις υποψήφιες χώρες. Πράγµατι, οι θυρίδες των
τοπικών και περιφερειακών αρχών υπέρ των επιχειρήσεων αποτελούν ένα µέσο ιδιαίτερα χρήσιµο όχι µόνο για την διευκόλυνση
της διεκπεραίωσης των διοικητικών πρακτικών αλλά συνιστούν,
επίσης, και αποτελεσµατικό µέσο πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
2.12. Επαναλαµβάνει ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές,
ιδίως στην προοπτική της διεύρυνσης, µπορούν να συµβάλουν
στην επίλυση του προβλήµατος της πρόσβασης στις ευρωπαϊκές
και κρατικές χρηµατοδοτήσεις των µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων.
2.13. Υπογραµµίζει το ζωτικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών όσον αφορά µιαν άλλη πτυχή της ευρωπαϊκής
βιοµηχανικής πολιτικής: την δια βίου κατάρτιση των εργαζοµένων.
Πράγµατι, η ολοένα και αυξανόµενη ζήτηση προσωπικού µε
ειδίκευση υψηλού επιπέδου από τις επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλιστεί µε τη συνέργεια των τοπικών και περιφερειακών αρχών,
των πανεπιστηµίων, των σχολών κατάρτισης, των ερευνητικών
ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων.
2.14. Εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι,
καθώς η ιδιαίτερη κατάρτιση που απαιτείται για τους εργαζόµενους
συχνά καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο, οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές, µέσω ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για την παροχή κατάλληλων µέσων επαγγελµατικής
κατάρτισης. Η αποτελεσµατικότητα των µέσων αυτών θα αυξηθεί
σε ευρωπαϊκό επίπεδο εφόσον δοθεί η δυνατότητα στις τοπικές
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και περιφερειακές αρχές να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να
διαδίδουν ορθές πρακτικές. Προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατικότερη η βιοµηχανική πολιτική, µε έµφαση στη δια βίου
κατάρτιση των εργαζοµένων, τα θέµατα αυτά να πρέπει να
συνδυαστούν µε τα τοπικά και περιφερειακά προγράµµατα δράσης
για την απασχόληση.
2.15. Συµφωνεί µε τη διαπίστωση της Επιτροπής ότι η έρευνα
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της καινοτοµίας, αλλά αναγνωρίζει ότι
η αποτελεσµατική πληροφόρηση της ενηµέρωσης είναι θεµελιώδης
για το συνδυασµό καινοτόµων πτυχών, φαινοµενικά ξένων µεταξύ
τους, όπως συνέβη, π.χ., στον κλωστοϋφαντουργικό τοµέα µε τη
διττή σύλληψη «σχεδιασµός και τεχνολογία των πληροφοριών»
που κατέστησε την ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία πολύ ανταγωνιστική στην διεθνή αγορά.
2.16. Συµφωνεί ότι η ΕΕ πρέπει να καταστεί ολοένα και πιο
ελκυστικός χώρος παραγωγής και υπογραµµίζει ότι πρέπει να
ενισχυθούν η επικοινωνία και ο τοµέας των µεταφορών.
2.17. Ζητεί να αναγνωριστεί στις κοινοτικές και στις εθνικές
πολιτικές η σηµασία των αεροπορικών µεταφορών για τη διαχείριση
της αλυσίδας εφοδιασµού. Επίσης οι εταιρείες ηλεκτρονικού
εµπορίου βασίζονται στην ταχύτητα παράδοσης των αγαθών που
αποτελεί καθοριστική συνιστώσα της επιτυχίας. Οι εν λόγω
υπηρεσίες αεροπορικών µεταφορών, που είναι αξιόπιστες, ευπρόσιτες και ανταγωνιστικές, έχουν όλο και µεγαλύτερη σηµασία, ιδίως
στις απόκεντρες περιοχές.
2.18. Τονίζει την υψηλή επιχειρηµατικότητα και το µεγάλο
δυναµικό των εθνικών µειονοτήτων, µολονότι αναγνωρίζει το
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει σχετική αναφορά στην
Πράσινη Βίβλο για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη (1), και
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εµπεριστατωµένα ποιες είναι οι
δυνατές λύσεις στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η εν λόγω
κατηγορία επιχειρηµατιών η οποία, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της ίδιας της Επιτροπής φαίνεται να επωφελείται λιγότερο
από τον µέσο όρο από τις δηµόσιες υπηρεσίες στήριξης των
επιχειρήσεων και δεν διαθέτει πολλές επαφές µε τις οργανώσεις
επιχειρηµατιών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές µπορούν να
διαδραµατίσουν βασικότατο ρόλο προκειµένου να βοηθηθούν
οι επιχειρηµατίες που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες και να
ξεπεράσουν τις εν λόγω δυσκολίες.
2.19. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες που
καταβάλλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διευκόλυνση της δηµιουργίας και της απρόσκοπτης δραστηριότητας των µικρών και πολύ
µικρών επιχειρήσεων.
2.20. Τονίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι
φορείς παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη και µπορούν να
συµβάλουν στη δηµιουργία ενός γόνιµου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, παρέχοντας παραλλήλως απλά και αποτελεσµατικά µέσα
τα οποία µπορούν να βοηθήσουν τον δηµιουργικό και καινοτόµο
ευρωπαίο πολίτη να δηµιουργήσει τη δική του επιχείρηση.

(1) COM(2003) 27 τελικό.
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2.21. Εφιστά την προσοχή στην αρχή που αναφέρει η Επιτροπή
στην Πράσινη Βίβλο για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη,
σύµφωνα µε την οποία είναι απαραίτητο να καταστεί η στάση της
ευρωπαϊκής κοινωνίας απέναντι στην επιχειρηµατική αποτυχία
λιγότερο αδιάλλακτη, προκειµένου όσοι έχουν αναλάβει κινδύνους
που είναι εγγενείς σε οιαδήποτε επιχειρηµατική πρωτοβουλία και
έχουν αποτύχει, για λόγους που δεν σχετίζονται βεβαίως µε την
ανικανότητα ή την απάτη, να µπορούν να συµβάλλουν ακόµη στην
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
2.22. Εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στα στοιχεία που η
ίδια προέβαλε όσον αφορά την κρίση του δευτερογενούς τοµέα, ο
οποίος σηµείωσε αύξηση παραγωγικότητας σαφώς χαµηλότερη µε
την αντίστοιχη των ΗΠΑ. Η ενίσχυση του δευτερογενούς τοµέα
οδηγεί ταυτόχρονα στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναµικού
της ΕΕ. ∆ιατυπώνει συνεπώς την ευχή να καταρτιστεί σύντοµα µία
ειδική ευρωπαϊκή οδηγία για τη στήριξη του µεταποιητικού
τοµέα, η οποία να προβλέπει την παροχή ενισχύσεων υπέρ των
παραγωγικών τοµέων οι οποίοι είναι σε θέση να αυξήσουν
σε σηµαντικό βαθµό την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, π.χ. στον
κλωστοϋφαντουργικό και οικοδοµικό τοµέα και σε άλλους τοµείς
που χαρακτηρίζονται από εντατική χρήση εργατικού δυναµικού.
2.23. Τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά της
ΕΕ και παρατηρεί σχετικά ότι η Επιτροπή δεν επέστησε την προσοχή
επαρκώς στο θέµα αυτό. Η είσοδος των υποψηφίων χωρών στην
Ευρώπη µπορεί να δώσει µια νέα και γόνιµη ανταγωνιστική ώθηση
στην εσωτερική αγορά, από την οποία η ευρωπαϊκή βιοµηχανία
µπορεί αναµφισβήτητα να αποκοµίσει µεγάλα πλεονεκτήµατα σε
όλα τα επίπεδα.
2.24. Συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι πρέπει να καταρτιστούν
πολιτικές για την προστασία των καταναλωτών και της δηµόσιας
υγείας που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την εµπιστοσύνη των καταναλωτών και συνεπώς για την ανάπτυξη της
εσωτερικής αγοράς.
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2.25. Είναι πεπεισµένη ότι βασικό σηµείο της βιοµηχανικής
πολιτικής της ΕΕ πρέπει να αποτελέσει η υποχρέωση παροχής όλων
των πληροφοριών για την ανιχνευσιµότητα κάθε προϊόντος που
διατίθεται στην αγορά η οποία θα παρέχει λεπτοµέρειες για όλους
τους τόπους παραγωγής και τις µεµονωµένες παραγωγές στη
αλυσίδα παραγωγής, προκειµένου να αντιµετωπιστεί, έτσι, η
έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την πληροφόρηση. Οι καταναλωτές έχουν ολοένα και µεγαλύτερη επίγνωση των δικαιωµάτων
και των υποχρεώσεών τους στο σηµείο αυτό δεδοµένου ότι
πρόκειται για την ελευθερία επιλογής και την ασφάλειά τους.
2.26. Καλεί την Επιτροπή να εκτιµήσει κατά πόσο είναι σκόπιµο
να προτείνει στρατηγικές προκειµένου τα ευρωπαϊκά προϊόντα να
µην υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες ανεπαρκών τελωνειακών
δασµών που συχνά εξασθενίζουν την ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας.
2.27. Υπογραµµίζει, επίσης, ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί
ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας προκειµένου να προστατευτεί η
πνευµατική ιδιοκτησία.
2.28. Καλεί την Επιτροπή να εστιάσει την προσοχή της σε
στρατηγικές που θα ανακόψουν τα αρνητικά κοινωνικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις αναπόφευκτες αναδιαρθρώσεις,
που θα έχουν σαν ατυχές αποτέλεσµα την αύξηση των δυσκολιών
που αντιµετωπίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ενώπιον
καταστάσεων κοινωνικών κρίσεων.
2.29. Υπογραµµίζει, ότι υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη σε σχέση
µε το παρελθόν, να διασφαλισθεί η αειφόρος ανάπτυξη και συνιστά
να δοθούν ήδη από τώρα στις υποψήφιες χώρες όλα τα απαραίτητα
µέσα για το σκοπό αυτό, και κυρίως στο τοπικό επίπεδο. Για άλλη
µια φορά είναι προφανής ο κρίσιµος ρόλος των τοπικών και
περιφερειακών αρχών τόσο στην προπαρασκευαστική φάση, κατά
την οποία διαµορφώνεται κατάλληλη πολιτισµική ευαισθησία, όσο
και στην φάση της πρόβλεψης των κατάλληλων µέσων για την
αειφόρο ανάπτυξη.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την «Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 508/2000/ΕΚ της 14ης Φεβρουαρίου 2000 για τη θέσπιση του προγράµµατος “Πολιτισµός 2000”»
(2004/C 23/05)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση
της απόφασης αριθ. 508/2000/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράµµατος «Πολιτισµός 2000», COM(2003) 187
τελικό — 2003/0076 (COD)·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου της 5ης Μαΐου 2003 να ζητήσει τη γνωµοδότησή της, σύµφωνα
µε το άρθρο 265, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της, της 23ης Ιανουαρίου 2003, να αναθέσει την κατάρτιση της
σχετικής γνωµοδότησης στην επιτροπή «Πολιτισµός και παιδεία»·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 165/2003 rev.) που υιοθετήθηκε στις 11 Ιουλίου 2003, από
την επιτροπή «Πολιτισµός και παιδεία», µε βάση την εισηγητική έκθεση της κας Rosemary Butler, Μέλος του
Κοινοβουλίου της Ουαλίας (UK/PES)·
υιοθέτησε οµόφωνα κατά την 51η σύνοδο ολοµέλειας της 9ης Οκτωβρίου 2003 την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1.
επιβεβαιώνει τη σηµασία των πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την πολιτιστική σηµασία των στόχων
του προγράµµατος «Πολιτισµός 2000»·
1.2.
επικροτεί την συµβολή του προγράµµατος «Πολιτισµός
2000» και των προγενέστερων αυτού (Kaleidoscope, Ariane και
Raphael) για την προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ
των συµµετεχουσών χωρών·
1.3.
αναγνωρίζει ότι όπως δηλώνεται στην πρόταση της Επιτροπής για την επέκταση του προγράµµατος, υπάρχει σηµαντικό
περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση και ότι η ΕΤΠ θα επιθυµούσε,
όχι µόνο να σχολιάσει την πρόταση για την παράταση του
προγράµµατος «Πολιτισµός 2000» έως το 2006, αλλά επίσης
να υποβάλει ορισµένες προτάσεις όσον αφορά τη µελλοντική
κατεύθυνση του προγράµµατος κατά τη νέα περίοδο
προγραµµατισµού·

ότι η υποστήριξη του πολιτιστικού τοµέα στο τρέχον πρόγραµµα
πρέπει να αναλυθεί στο πλαίσιο της ενδιάµεσης εξέτασης των
διαρθρωτικών ταµείων. Στον κανονισµό του ταµείου περιφερειακής
ανάπτυξης επισηµαίνεται ότι το ταµείο θα συµµετάσχει στη
χρηµατοδότηση των «πολιτιστικών επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς»·
1.6.
επαναλαµβάνει την άποψη που διατυπώνεται στο ψήφισµα
του Συµβουλίου της 5ης — 6ης Μαΐου 2003 ότι χρειάζεται να
καταβληθεί µια επιπλέον προσπάθεια προκειµένου να συµπεριληφθεί ο πολιτισµός και στις πολιτικές άλλων τοµέων για να τεθεί
στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κατά τον τρόπο
αυτό, η ΕΤΠ ελπίζει ότι στο µέλλον θα υπάρξει στενότερη
συνεργασία µε άλλα ταµεία όπως τα προγράµµατα για τις
Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή εκπαίδευσης
και νεολαίας·

Παράταση του προγράµµατος «Πολιτισµός 2000» έως το 2006
Η Επιτροπή των Περιφερειών

1.4.
πιστεύει ότι η διαφύλαξη και η προώθηση της πολιτιστικής
και γλωσσικής ποικιλοµορφίας αποτελεί βασική αρχή της διεργασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ένα από τα βασικά
χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Κατά συνέπεια, το
πρόγραµµα που διαδέχεται το «Πολιτισµός 2000» πρέπει να
αγκαλιάσει όλες τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και υποκρατικές εκδηλώσεις πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας·

1.7.
επικροτεί την πρόταση να παραταθεί το πρόγραµµα
«Πολιτισµός 2000» που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, έως το
2006. Έτσι το πρόγραµµα «Πολιτισµός» θα ευθυγραµµισθεί µε
την τρέχουσα πολυετή περίοδο προγραµµατισµού της ΕΕ, η οποία
λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2006·

1.5.
σηµειώνει ότι το πρόγραµµα πολιτισµού καλύπτει περίπου
µόνο το 5 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης για τον πολιτιστικό
τοµέα, ενώ τα υπόλοιπα κονδύλια προέρχονται από άλλα προγράµµατα, κυρίως από τα διαρθρωτικά ταµεία. Συνεπώς, η ΕΤΠ πιστεύει
ότι η αναφορά στον πολιτισµό πρέπει να γίνεται σε κάθε µελλοντική
ρύθµιση όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία µετά το 2006, και

1.8.
συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι είναι αναγκαία η σταθερότητα σε µια περίοδο σηµαντικών αλλαγών (η προσχώρηση δέκα
νέων κρατών µελών, η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, η εκλογή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο διορισµός της νέας Επιτροπής)
και ότι δεν θα πρέπει να διακοπεί η κοινοτική υποστήριξη των
πολιτιστικών δραστηριοτήτων όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη·
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1.9.
συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής να παραµείνει το
πρόγραµµα σε γενικές γραµµές αµετάβλητο για τα έτη 2005 και
2006. Μολονότι η ΕΤΠ συµφωνεί ότι δεν είναι η κατάλληλη
στιγµή για να υποβληθούν προτάσεις ριζικής µεταρρύθµισης,
δεδοµένου ότι επίκεινται τα αποτελέσµατα της ενδιάµεσης έκθεσης
και ότι βρίσκεται εν εξελίξει η δηµόσια διαβούλευση, ευελπιστεί
ότι η Επιτροπή θα προβεί στη λήψη άµεσων µέτρων προκειµένου
να ληφθούν υπόψη οι διοικητικές και δηµοσιονοµικές διεργασίες
που συνδέονται µε το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000»·
1.10. δέχεται την πρόταση της Επιτροπής σύµφωνα µε την
οποία ο συνολικός προϋπολογισµός για την παράταση του
προγράµµατος «Πολιτισµός 2000» πρέπει να ανέλθει σε 236,5
εκατ. ευρώ. Αυτό ευθυγραµµίζεται µε το επίπεδο υποστήριξης που
παρασχέθηκε µέχρι σήµερα και λαµβάνει υπόψη τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, καθώς τα αποτελέσµατα της
ενδιάµεσης αξιολόγησης του προγράµµατος δεν είναι ακόµη
διαθέσιµα, είναι δύσκολο να εκτιµηθεί επακριβώς η επιτυχία του
προγράµµατος όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων του έτσι
ώστε να αποτελέσει βασικό επιχείρηµα για την αύξηση του
προϋπολογισµού κατά τα έτη 2005-2006·
1.11. πιστεύει ότι, ενώ είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί µια
πραγµατιστική προσέγγιση ως προς την χρηµατοδότηση του
προγράµµατος «Πολιτισµός 2000» κατά τα έτη 2005-2006 για
τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ο σφαιρικός προϋπολογισµός
του προγράµµατος είναι εν τούτοις απολύτως ανεπαρκής. Για το
λόγο αυτό, ζητεί να προβλεφθεί ένας πιο ρεαλιστικός προϋπολογισµός στα πλαίσια της επόµενης περιόδου προγραµµατισµού, σε
αναγνώριση της σηµασίας του πολιτισµού για το ευρωπαϊκό
οικοδόµηµα και του γεγονότος ότι ο διάλογος της κοινωνίας µε
τον εαυτό της διεξάγεται µέσω του πολιτισµού·

Το νέο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον
πολιτισµό
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.12. επιθυµεί µε την ευκαιρία αυτή να υποβάλει ορισµένες
προτάσεις όσον αφορά την κατεύθυνση του µελλοντικού προγράµµατος πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον πολιτισµό·
1.13. επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να διεξαγάγει
δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τη µορφή του προγράµµατος
που θα διαδεχθεί το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000». Πιστεύει ότι
το πρόγραµµα διαδραµάτισε έως σήµερα σηµαντικό ρόλο για την
προώθηση της αυξηµένης συνεργασίας και της ανταλλαγής µεταξύ
των πολιτιστικών φορέων, θεωρεί όµως ότι πρέπει να τροποποιηθεί
σηµαντικά όσον αφορά το περιεχόµενο, τη διοίκηση, τη χρηµατοδότηση, την ενηµέρωση και την επιλογή σχεδίων, για να καταστεί
αυθεντικό µέσο αποτελεσµατικής πολιτιστικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
1.14. υποστηρίζει ότι το νέο πρόγραµµα πρέπει πρωτίστως να
εστιασθεί σε ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς στόχους: ανάπτυξη της
ποιότητας, της αριστείας, της πρωτοτυπίας και της πρόκλησης που
συµβάλουν στην επίταση του διαπολιτιστικού διαλόγου. Το
πρόγραµµα θα πρέπει να απευθύνεται κατά τρόπον άµεσο στους
πολιτιστικούς φορείς, τους καλλιτέχνες, τους δηµιουργούς και
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τέλος στους πολίτες. Επί παραδείγµατι, το νέο πρόγραµµα πρέπει
να παρέχει τη δυνατότητα στους επαγγελµατίες καλλιτέχνες να
αναπτύξουν νέες δεξιότητες·
1.15. επιθυµεί το νέο πρόγραµµα να συνεχίσει να αποδίδει
σηµασία στα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη που συνεπάγεται ο
πολιτισµός, ειδικότερα όσον αφορά την οικονοµική ανάπτυξη, την
κοινωνική ένταξη, την υγεία κλπ. και τονίζει µε έµφαση τις ίσες
ευκαιρίες προσβάσεως στον πολιτισµό. Το πρόγραµµα «Πολιτισµός
2000» και το νέο πρόγραµµα πρέπει να διερευνήσουν τους
τρόπους µε τους οποίους καθένας θα έχει την ευκαιρία και θα
ενθαρρύνεται να παρακολουθεί και να τέρπεται από πολιτιστικές
εκδηλώσεις της υψηλότερης δυνατής ποιότητας. Η ύπαρξη ζωντανής πολιτιστικής ζωής µε ευρύ φάσµα πολιτιστικών δυνατοτήτων
επιτείνει την ελκυστικότητα µιας ολόκληρης περιφέρειας. Ο
πολιτισµός αποτελεί σηµαντικό παράγοντα εδαφικής συνοχής
στην Ευρώπη, προσδίδοντας σηµαντική προστιθέµενη αξία µε
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στα περιφερειακά και τοπικά
αναπτυξιακά σχέδια·
1.16. επισηµαίνει ότι πολλές περιφερειακές και τοπικές αρχές
είναι υπεύθυνες για τον πολιτισµό και διαδραµατίζουν καίριο ρόλο
στην προώθηση του πολιτισµού στις κοινότητές τους, κυρίως µέσω
κοινοτικών σχεδίων, στην οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
στη διαφύλαξη των καλλιτεχνικών έργων και της πολιτιστικής
κληρονοµιάς. Το µελλοντικό πρόγραµµα πρέπει να ενθαρρύνει τη
συµµετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών που δρουν σε
σύµπραξη µε τους πολιτιστικούς φορείς·
1.17. ισχυρίζεται ότι έχει καίρια σηµασία το νέο πρόγραµµα να
ενθαρρύνει την πραγµατική καινοτοµία και την ανάληψη κινδύνων
και να µην δείχνει προσποιητό ενδιαφέρον για τους στόχους
αυτούς, αλλά υπενθυµίζει ότι η έννοια της καινοτοµίας είναι
σχετική και εξαρτάται από το περιφερειακό και τοπικό πλαίσιο
αναφοράς·
1.18. πιστεύει ότι το διάδοχο πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000»
θα πρέπει όχι µόνο να προβλέπει αλλά και να ενθαρρύνει την
υλοποίηση ολοκληρωµένων διακαλλιτεχνικών σχεδίων. Μολονότι
αυτός ήταν ο ρητός στόχος της ανάπτυξης ενός ενιαίου προγράµµατος πλαίσιο επί τη βάσει τριών διαφορετικών προγραµµάτων,
η πραγµατικότητα έδειξε ότι είναι δύσκολο για τους φορείς
προγραµµάτων να εφαρµόσουν προγράµµατα που να συνδυάζουν
δύο ή περισσότερες µορφές τέχνης, που αποτελεί και την πραγµατικότητα της σύγχρονης πολιτιστικής ζωής. Ο καθορισµός τοµεακών
ή θεµατικών προτεραιοτήτων περιορίζει την καλλιτεχνική ελευθερία και τελικώς παράγει λιγότερο ενδιαφέροντα και προκλητικά
σχέδια·
1.19. προτείνει το πρόγραµµα να µην ακολουθήσει περιοριστική προσέγγιση ως προς τις µορφές τέχνης που είναι επιλέξιµες
ή µη. Θα πρέπει να έχει µια ευρύτατη αντίληψη για τις τέχνες και
τον πολιτισµό έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνει π.χ. κοινοτικές ταινίες
µε κινούµενα σχέδια και άλλες ταινίες που αποτελούν εξαίρετο
µέσο πολιτιστικής ανταλλαγής, συνεργασίας και δέσµευσης. Το
πρόγραµµα θα πρέπει επίσης να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή
προς τους καλλιτέχνες που επιδιώκουν να επεκτείνουν το φάσµα
των νέων µέσων µαζικής ενηµέρωσης που παρέχεται από τις
πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας·
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1.20. επικροτεί την προθυµία του προγράµµατος «Πολιτισµός
2000» για την υποστήριξη της προαγωγής της λογοτεχνίας των
µικρότερων γλωσσών και ευελπιστεί ότι το νέο πρόγραµµα θα
ενσωµατώσει τις γλώσσες που χρησιµοποιούνται λιγότερο καθώς
και τις περιφερειακές και µειονοτικές γλώσσες·

1.21. συνιστά στο νέο πρόγραµµα να ευνοηθούν πρωτοβουλίες
που αναλαµβάνονται από οργανώσεις σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, όπως συµβαίνει σήµερα αντί της ανάληψης δραστηριοτήτων ευρείας κλίµακας. Έτσι θα µπορέσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να διαδραµατίσουν πλήρη ρόλο στο πρόγραµµα ως
προαγωγοί σχεδίων ή εταίροι, δεδοµένου ότι συχνά αποτελούν µια
από τις βασικές πηγές συγχρηµατοδότησης των πολιτιστικών
φορέων. Η ΕΤΠ συµφωνεί ότι η πολιτιστική δράση της ΕΕ πρέπει
να προωθήσει την βιώσιµη συνεργασία µε πολλαπλασιαστικά
αποτελέσµατα και πιστεύει ότι τα τοπικά σχέδια µικρής κλίµακας
αποτελούν συχνά την απαρχή µακροπρόθεσµων εταιρικών σχέσεων
που παρέχουν σηµαντική προστιθέµενη αξία στην πολιτιστική
δράση της ΕΕ·

1.22. ενθαρρύνει την ανάληψη δραστηριοτήτων σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο που θα επιτρέπουν σε περισσότερους να
συµµετέχουν στο πρόγραµµα, πράγµα που αποτελεί έναν από τους
στόχους του ισχύοντος προγράµµατος, ο οποίος και θα πρέπει να
διατηρηθεί στο µέλλον. Η ΕΤΠ υποστηρίζει ότι οι τοπικές και
περιφερειακές οργανώσεις καθώς είναι εγγύτερες προς τους
πολίτες έχουν τη δυνατότητα να τονώνουν την πιο ενεργό
συµµετοχή στις πολιτιστικές δραστηριότητες όσον αφορά τις
επαφές µε τους καλλιτέχνες, τις εθελοντικές οργανώσεις, τα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τον πληθυσµό γενικότερα και να
εµπλέκουν δραστικότερα τις «µειονεκτούσες οµάδες». Είναι έτσι οι
καταλληλότεροι φορείς για να εξασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατή
πρόσβαση στις πολιτιστικές δραστηριότητες και τις µέγιστες
δυνατές ευκαιρίες. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΠ ανησυχεί µε την
ιδέα της Επιτροπής, που εκφράστηκε στη δηµόσια διαβούλευση
«προσδιορισµός του µελλοντικού προγράµµατος πολιτιστικής
συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά το 2006», όσον αφορά
τη θέσπιση «ευρωπαϊκών βάσεων συνεργασίας για την προώθηση
βιώσιµης συνεργασίας µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα». Θεωρεί ότι ο ορισµός των «ευρωπαϊκών βάσεων συνεργασίας» µπορεί
να είναι διφορούµενος και ασαφής και να συµβάλει στον περιορισµό της ελεύθερης πολιτιστικής δηµιουργίας και συνεπώς
προτείνει να παραλειφθεί ή τουλάχιστον να διευκρινισθεί καλύτερα·

1.23. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να επιλέξει προτεραιότητες
για το πρόγραµµα, οι οποίες να µην είναι τοµεακές ή θεµατικές,
αλλά να βασίζονται σε ένα σύνολο στόχων του προγράµµατος. Θα
µπορούσαν να συµπεριλαµβάνουν: διαπολιτιστικό διάλογο µε την
Ευρώπη που λαµβάνει υπόψη τις µειονότητες· κινητικότητα των
καλλιτεχνών και των καλλιτεχνικών έργων· καινοτοµία· προαγωγή
της πολιτιστικής κληρονοµιάς· πολιτιστικός διάλογος µε τρίτες
χώρες· προώθηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων τοπικού
χαρακτήρα·

1.24. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, όπως διατυπώνεται
στη δηµόσια διαβούλευση, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην
κοινοτική δράση η µουσική και ο τοµέας των εκδόσεων·
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1.25. επισηµαίνει ότι ο διάλογος µεταξύ των λαών είναι
ουσιαστικότερος παρά ποτέ άλλοτε, και γι' αυτό η ΕΤΠ καλεί την
Επιτροπή να διευκολύνει τη συµµετοχή τρίτων χωρών, ειδικότερα
των πλησιέστερων γειτόνων µας στη Μεσόγειο και στις χώρες του
Συµφώνου Σταθερότητας, και να διευκολύνει επίσης την ευκαιρία
για όλους τους ευρωπαίους, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων
που δεν διαθέτουν ευρωπαϊκό παρελθόν, να αναπτύξουν τις
ιθαγενείς πολιτιστικές παραδόσεις και να ενθαρρύνει την ευρύτερη
εξερεύνηση και αποτίµηση όλων των πολιτιστικών παραδόσεων,
ευρωπαϊκών και µη, στα πλαίσια του νέου προγράµµατος που θα
διαδεχθεί το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000».

∆ιοίκηση και χρηµατοδότηση

Η Επιτροπή των Περιφερειών

1.26. επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής, όπως διατυπώνεται
στην απόφαση για την παράταση του προγράµµατος «Πολιτισµός
2000», ότι η γενική αρχή του µελλοντικού προγράµµατος για την
πολιτιστική συνεργασία µετά το 2006 θα πρέπει να είναι «όσο το
δυνατόν πιο άµεση και πιο εύχρηστη». Μέχρι σήµερα, το πρόγραµµα εµποδίστηκε από την υπερβολικά γραφειοκρατική του
προσέγγιση, τις επαχθείς δηµοσιονοµικές απαιτήσεις και τα
σηµαντικά διοικητικά κωλύµατα, που αποθαρρύνουν τα καινοτόµα
σχέδια τα οποία η Επιτροπή διατείνεται ότι προσπαθεί να
ενθαρρύνει·

1.27. θεωρεί ότι η εφαρµογή της ίδιας της διαδικασίας πρέπει
και αυτή επίσης να απλοποιηθεί, δεδοµένου ότι ο πολύπλοκος
χαρακτήρας της προκαλεί διακριτική µεταχείριση κατά των µικρών
φορέων, των µικρών εκδοτικών οίκων π.χ., οι οποίοι δεν είναι σε
θέση να απασχολούν διοικητικούς υπαλλήλους. Επιπλέον, η
αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις
οργανώσεις σύγχρονης τέχνης, π.χ., το κόστος παραγωγής δεν
«προσιδιάζει» στο περιεχόµενο των σηµερινών αιτήσεων
υποψηφιότητας·

1.28. πιστεύει ότι ο αριθµός εταίρων στο σηµερινό πρόγραµµα
(τρεις για ένα έτος προγραµµατισµού και πέντε για ένα πολυετές
πρόγραµµα) είναι αυθαίρετος. Τα σχέδια πρέπει να κρίνονται µε
βάση την εγγενή τους ποιότητα, ενώ τα διµερή σχέδια πρέπει να
εξουσιοδοτούνται, όταν η εγγενής ποιότητά τους είναι υψηλή·

1.29. αναγνωρίζει ότι υπάρχει πραγµατική ανάγκη για την
ταχύτερη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση. Η διακρατική συνεργασία είναι εξ ορισµού δαπανηρή και οι καλλιτεχνικές οργανώσεις
κατά κανόνα δεν διαθέτουν επαρκή κεφάλαια και συνεπώς έχουν
ανάγκη από ταχεία πρόσβαση σε χρηµατοδοτήσεις, αµέσως µόλις
επιλεγεί το σχέδιο. Έως σήµερα, η πρόσβαση στην οικονοµική
υποστήριξη της ΕΕ για τα επιτυχή σχέδια χαρακτηρίζεται από αργό
ρυθµό, µε αποτέλεσµα πολλές οργανώσεις να βρίσκονται στο
χείλος της αφερεγγυότητας λόγω της καθυστερηµένης άφιξης
κονδυλίων της ΕΕ και των τραπεζικών επιβαρύνσεων κατά την
περίοδο αυτή. Πολύ θα βοηθούσε επίσης µια πιο ελαστική
προσέγγιση όσον αφορά τη χρηµατοδότηση σε είδος·
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1.30. ζητεί να συνειδητοποιηθεί περισσότερο η διαφορετική
ικανότητα των πολιτιστικών φορέων για την εξεύρεση συγχρηµατοδότησης και σηµειώνει ότι οι φορείς των υπό ένταξη χωρών
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, και υπάρχουν πλείστα παραδείγµατα φορέων οι οποίοι αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από το
πρόγραµµα για το λόγο αυτό. Είναι ολοφάνερο ότι χρειάζεται να
υιοθετηθεί µια πιο ελαστική προσέγγιση. Επί παραδείγµατι, το
ποσοστό συγχρηµατοδότησης από τους πολιτιστικούς φορείς που
συµµετέχουν στο πρόγραµµα από τις υπό ένταξη χώρες θα
µπορούσε να µειωθεί από το σηµερινό ελάχιστο όριο του 5% σε
2,5% έως το τέλος της περιόδου προγραµµατισµού 2007-2013·
1.31. αναγνωρίζει ότι οι υπάρχουσες δυνατότητες κάλυψης
των συνολικών δαπανών (ΕΚ + συγχρηµατοδότηση) για τα µονοετή
και πολυετή σχέδια είναι αδύνατον να υλοποιηθούν και ότι θα
πρέπει να αναθεωρηθούν στο µέλλον. Μέριµνα θα πρέπει επίσης
να επιδειχθεί ώστε να µην χρησιµοποιείται µεγάλο ποσό από το
κόστος του σχεδίου για τις διοικητικές δαπάνες, και κατά την
άποψη της ΕΤΠ θα πρέπει να περιοριστεί σε 20% κατά µέγιστο
όριο·
1.32. λυπάται όσον αφορά την καθυστερηµένη δηµοσίευση
προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων και ζητεί να καταβληθούν
περισσότερες προσπάθειες προκειµένου να τεθεί τέρµα στις διοικητικές καθυστερήσεις που προκάλεσαν κωλύµατα στο πρόγραµµα.
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς θέτουν σε εφαρµογή τα
σχέδιά τους κατά την έναρξη του έτους, και όχι στη µέση του έτους
και ότι καθίσταται ευχερέστερη η συµµετοχή στο πρόγραµµα,
ειδικότερα για τους µικρότερους φορείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, οι οποίοι κατά γενικό κανόνα προωθούν τα πιο
καινοτόµα σχέδια·
1.33. τονίζει ότι η αναλογικότητα πρέπει να αποτελέσει την
καθοδηγητική αρχή στο µέλλον. Οι διαπραγµατεύσεις και οι
διαδικασίες λήψεως αποφάσεων διαρκούν σήµερα υπερβολικά σε
σύγκριση µε το µέγεθος των συγκεκριµένων προϋπολογισµών και
γι' αυτό θα πρέπει να προσδιοριστούν αυστηρά χρονικά όρια, όπως
δύο µήνες για την αξιολόγηση του σχεδίου και την τελική
απόρριψη ή επιλογή του.

Παροχή πληροφοριών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.34. τονίζει ότι σήµερα η παροχή πληροφοριών στα πλαίσια
του ισχύοντος προγράµµατος είναι εντελώς τυχαία, λόγω των
ποικίλων επιπέδων απόδοσης µεταξύ των πολιτιστικών σηµείων
επαφής στα κράτη µέλη που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Η
σύσταση µιας εκτελεστικής αντιπροσωπείας, όπως προτείνεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήταν χρήσιµη εδώ, εάν δηµιουργηθεί
σύµφωνα µε την ιδιαιτερότητα του τοµέα·
1.35. τονίζει ότι είναι απαραίτητη µεγαλύτερη διαφάνεια και
ανοιχτό πνεύµα όσον αφορά την παροχή πληροφοριών για τις
ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις (δράση 3) µε ευρωπαϊκή ή διεθνή
διάσταση, δεδοµένου ότι στάθηκαν ένα σκοτεινό τµήµα του
προγράµµατος·

C 23/23

1.36. θεωρεί ότι τα εθνικά πολιτιστικά σηµεία επαφής έχουν
σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν για τη διάδοση πληροφοριών
γύρω από το πρόγραµµα προς τους τοπικούς και περιφερειακούς
φορείς και είναι ιδιαιτέρως ικανοποιηµένη για το γεγονός ότι
ορισµένα σηµεία επαφής εξυπηρετούνται από περιφερειακά γραφεία που παρέχουν πληροφορίες στους ενδεχόµενους διοργανωτές
σχεδίων επιτόπου. Ο ρόλος που διαδραµατίζουν σήµερα όσον
αφορά το σχολιασµό των σχεδίων προτάσεων του προγράµµατος
«Πολιτισµός 2000» και τις διαχειριστικές ικανότητες είναι επίσης
πολύ σηµαντικός και θα πρέπει να συνεχιστεί στο µέλλον·
1.37. ενθαρρύνει όλες τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να
εκπονήσουν εκθέσεις σχετικά µε τα οφέλη που µπορούν να
προκύψουν από την ανύψωση του επιπέδου δηµοσιονοµικής και
διοικητικής υποστήριξης για πολιτιστικές δραστηριότητες βάσει
ενός συγκεκριµένου ποσοστού σε ετήσια βάση.

Επιλογή σχεδίων
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.38. ζητεί να βελτιωθεί η µέθοδος επιλογής σχεδίων και να
αποκτήσει µεγαλύτερη συνοχή κατά το επόµενο πρόγραµµα
πλαίσιο πολιτιστικής συνεργασίας. Για την αξιοπιστία του προγράµµατος, έχει καίρια σηµασία τα µέλη της Επιτροπής να είναι
ειδικοί στον τοµέα τους·
1.39. ζητεί η επιλογή να βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στην
αξιολόγηση του περιεχοµένου του σχεδίου και της καλλιτεχνικής
αξίας του από την εξεταστική επιτροπή.

2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1.
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε
προπαρασκευαστικές δράσεις κατά την περίοδο 2005-2006
προκειµένου να προετοιµαστεί το έδαφος για ένα ισχυρότερο
πρόγραµµα που θα διαδεχθεί το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000».
Η Επιτροπή πρέπει να εκµεταλλευθεί την ευκαιρία αυτή προκειµένου να πειραµατισθεί σε καινοτόµες ιδέες και πιλοτικές δράσεις
στον τοµέα της µουσικής, που µέχρι σήµερα δεν ελήφθη ιδιαιτέρως
υπόψη από την κοινοτική δράση·
2.2.
επικροτεί την πρόταση για την παράταση του προγράµµατος «Πολιτισµός 2000», που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, έως
το 2006·
2.3.
συµφωνεί µε τον προϋπολογισµό που προτείνεται από την
Επιτροπή για τα έτη 2005-2006, θεωρεί όµως ότι ο συνολικός
προϋπολογισµός για το επόµενο πολιτιστικό πρόγραµµα από το
2007 έως το 2013 πρέπει να αυξηθεί ώστε να αποτελέσει
αυθεντικό όργανο αποτελεσµατικής πολιτιστικής δράσης·
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2.4.
θεωρεί ότι το διάδοχο πρόγραµµα του «Πολιτισµός 2000»
θα πρέπει να επικεντρώσει τις δραστηριότητές του σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο και όχι σε µεγάλης κλίµακας δράσεις έτσι
ώστε να αυξηθεί η συµµετοχή·
2.5.
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για
να εξασφαλιστεί ότι οι περιφερειακές και µειονοτικές γλώσσες
ενσωµατώνονται σε προγράµµατα όπως ο «Πολιτισµός 2000» και
το διάδοχο πρόγραµµά του σύµφωνα µε το πνεύµα της επερχόµενης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις γλώσσες και το σχετικό
πρόγραµµα δράσης·
2.6.
φρονεί ότι το µελλοντικό πρόγραµµα πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει όχι µόνο να επιτρέπει αλλά και να ενθαρρύνει
εµπράκτως τα διακλαδικά σχέδια·
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2.7.
προτρέπει την Επιτροπή να απλοποιήσει τις διοικητικές
διαδικασίες της ώστε να ευθυγραµµιστούν µε την αρχή της
αναλογικότητας·
2.8.
καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στο µέλλον οι
οργανωτές των επιλεγµένων σχεδίων λαµβάνουν άνευ καθυστερήσεων τη χρηµατοδότηση της ΕΕ και δεν υποβάλλονται σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που µπορούν να αποβούν καταστροφικές
για τους µικρότερους φορείς·
2.9.
ζητεί να βελτιωθεί η διαδικασία επιλογής των σχεδίων µε
τον ορισµό των µελών της εξεταστικής επιτροπής επί τη βάσει της
ειδικεύσεώς τους, τα δε σχέδια να επιλέγονται µόνον βάσει της
καλλιτεχνικής αξίας τους.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert Bore

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για:
—

την «Πρόταση απόφασης του ΕΚ και του Συµβουλίου περί τροποποίησης της απόφασης αριθ.
821/2000/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2000, για την εφαρµογή προγράµµατος
για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης, της διανοµής και της προώθησης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων (Media Plus — Ανάπτυξη, διανοµή και προώθηση)» και

—

την «Πρόταση απόφασης του ΕΚ και του Συµβουλίου περί τροποποίησης της απόφασης αριθ.
163/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2001,
περί της εφαρµογής προγράµµατος κατάρτισης για τους επαγγελµατίες της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών προγραµµάτων (Media-Κατάρτιση) (2001-2005)»
(2004/C 23/06)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του ΕΚ και του Συµβουλίου περί τροποποίησης της απόφασης
2000/821/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2000, για την εφαρµογή προγράµµατος για την
ενθάρρυνση της ανάπτυξης, της διανοµής και της προώθησης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων (Media
Plus — Ανάπτυξη, διανοµή και προώθηση) (COM(2003) 191 τελικό — 2003/0067 (COD))·
έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2001, περί της εφαρµογής προγράµµατος κατάρτισης για τους επαγγελµατίες της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας
οπτικοακουστικών προγραµµάτων (Media-Κατάρτιση) (2001-2005) (COM(2003) 188 τελικό — 2003/0064
(COD))·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου της 5ης Μαΐου 2003 να ζητήσει τη γνωµοδότηση της ΕΤΠ για
το εν λόγω θέµα, σύµφωνα µε το άρθρο 265, πρώτη παράγραφος, και το άρθρο 150 της Συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
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έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της στις 23 Ιανουαρίου 2003 να αναθέσει την κατάρτιση του
σχεδίου αυτής της γνωµοδότησης στην επιτροπή «Πολιτισµός και Παιδεία»·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησής της (CdR 166/2003 rev.) που υιοθετήθηκε στις 11 Ιουλίου 2003
από την επιτροπή «Πολιτισµός και Παιδεία» µε βάση την εισηγητική έκθεση της κ. Susie Kemp, Μέλους του
δηµοτικού συµβουλίου του West Berkshire (UK/EPP)·
Εκτιµώντας:
1)

ότι το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την απόφαση αριθ. 163/2001/ΕΚ, θέσπισαν το
πρόγραµµα Media-Κατάρτιση, ένα πρόγραµµα κατάρτισης για τους επαγγελµατίες της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας οπτικοακουστικών προγραµµάτων, µε περίοδο ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2001 µέχρι την
31η ∆εκεµβρίου 2005,

2)

ότι το Συµβούλιο µε την απόφαση αριθ. 821/2000/ΕΚ του Συµβουλίου θέσπισε το πρόγραµµα Media
Plus, ένα πρόγραµµα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης, της διανοµής και της προώθησης των ευρωπαϊκών
οπτικοακουστικών έργων, µε περίοδο ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2001 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου
2005,

3)

ότι είναι ουσιώδους σηµασίας η συνέχιση της κοινοτικής πολιτικής για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού
οπτικοακουστικού τοµέα, ενόψει των στόχων που επιδιώκει η Κοινότητα, βάσει του άρθρου 150 της
Συνθήκης,

υιοθέτησε κατά την 51η σύνοδο ολοµέλειάς της, στις 9 Οκτωβρίου 2003, την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1.
επιδοκιµάζει την παράταση ισχύος για ένα ακόµη έτος των
προγραµµάτων Media Plus και Media — Κατάρτιση, ενόψει της
θέσπισης νέων προγραµµάτων από το 2007,
1.2.
συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι, λόγω της
διεύρυνσης, σηµαντικός αριθµός στοιχείων θα επιβάλλουν αλλαγές
στην κοινοτική δράση στον οπτικοακουστικό τοµέα και ότι τα
µελλοντικά προγράµµατα πρέπει να προσαρµοσθούν ανάλογα για
να λάβουν υπόψη τους αυτές τις αλλαγές. Είναι ζωτικής σηµασίας
να µην απολεσθεί η δυναµική αυτών των προγραµµάτων,
1.3.
αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή κινηµατογραφική βιοµηχανία
παραµένει µειονοτική και η ανάληψη δράσης, µέσω των προγραµµάτων Media Plus και Media — Κατάρτιση, είναι ζωτικής
σηµασίας. Υπάρχει διαρκής ανάγκη για τις ευρωπαϊκές βιοµηχανίες
κινηµατογράφου, τηλεόρασης και πολυµέσων να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές, και να δηµιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο
περιβάλλον, προκειµένου να αντιµετωπισθεί ο αυξανόµενος
παγκόσµιος ανταγωνισµός. Ο κατακερµατισµός της ευρωπαϊκής
κινηµατογραφικής βιοµηχανίας αποτελεί αδυναµία, η οποία πρέπει
να ξεπερασθεί µέσω σηµαντικότερων πρωτοβουλιών διαδικτύωσης
και συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων στην οπτικοακουστική
βιοµηχανία,
1.4.
αναγνωρίζει το ισχυρό δυναµικό ανάπτυξης που εντοπίσθηκε στο πρόγραµµα Media Plus και τη δυνατότητα δηµιουργίας
περισσοτέρων από 300.000 θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης
στην οπτικοακουστική βιοµηχανία. Προσδοκάται ότι αυτός ο
αριθµός θα αυξηθεί µε την παράταση ισχύος των προγραµµάτων
Media, καθώς ένα από τα σηµαντικότερα καθήκοντα αυτών των
προγραµµάτων είναι να διασφαλίσουν ότι υπάρχει επαρκής αριθµός
εξειδικευµένων εργαζοµένων για την κάλυψη των νέων θέσεων

απασχόλησης εντός αυτής της έντονα δυναµικής και δηµιουργικής
δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών,
1.5.
αναγνωρίζει το δυναµικό των προγραµµάτων Media να
προωθούν τη µεγαλύτερη κατανόηση της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας στο εσωτερικό των κρατών µελών και περιφερειών της ΕΕ, η
οποία θα καταστεί ακόµη µεγαλύτερη µε τη διεύρυνση της Ευρώπη.
Επιπλέον, η ΕΤΠ αναγνωρίζει το σηµαντικό δυναµικό για την
προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας, κυρίως όσον αφορά τις
µειονοτικές γλώσσες,
1.6.
συµφωνεί µε το διαρκή στόχο του Media Plus για την
ενίσχυση του δυναµικού χωρών ή περιφερειών µε περιορισµένες
δυνατότητες οπτικοακουστικών παραγωγών και/ή περιορισµένο
γεωγραφικό ή γλωσσικό πεδίο, και αναγνωρίζει τη συνεχιζόµενη
σπουδαιότητα αυτού του στόχου στο πλαίσιο των παρατεινόµενων
προγραµµάτων,
1.7.
αναγνωρίζει και επιδοκιµάζει τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραµµα Media Plus για άµεση ανταπόκριση στην
ιλιγγιώδη ταχύτητα µε την οποία επέρχονται οι τεχνολογικές
µεταβολές, κυρίως στους τοµείς οπτικοακουστικών µέσων και
επικοινωνίας,
1.8.
επιδοκιµάζει τη συνεχιζόµενη δέσµευση των προγραµµάτων Media έναντι της δια βίου µάθησης και της πανευρωπαϊκής
επαγγελµατικής κατάρτισης. Η παράταση ισχύος των προγραµµάτων θα συνεχίσει να επιτρέπει την κατάρτιση και εξειδίκευση
των εργαζόµενων στις βιοµηχανίες οπτικοακουστικών µέσων και
επικοινωνίας,
1.9.
φρονεί ότι εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη για καλύτερη
διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τα προγράµµατα Media Plus και
Media — Κατάρτιση και ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή να
εξετάσει τρόπους για την ενίσχυση των γραφείων του Media και την
αύξηση του αριθµού τους. Οι τοπικές αρχές µπορούν να συµµετάσχουν ενεργά από την άποψη αυτή, διαθέτοντας δηµοτικά κτίρια,
όπως είναι οι βιβλιοθήκες και τα κοινοτικά κέντρα,
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1.10. επιδοκιµάζει την αύξηση των πιστώσεων για το πρόγραµµα Media Plus, αλλά εκφράζει τις ανησυχίες της για τη
χαµηλότερη αναλογική αύξηση των κονδυλίων για το πρόγραµµα
Media — Κατάρτιση
1.11. επιδοκιµάζει την επικείµενη αξιολόγηση των δύο τρεχόντων προγραµµάτων και αναµένει να λάβει γνώση των αποτελεσµάτων της. Η ΕΤΠ θα ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για τα επιτεύγµατα
των προγραµµάτων όσον αφορά τη διασφάλιση σηµαντικού αριθµού θέσεων εργασίας, γεγονός που θα αποδεικνύει την επίτευξη
πολύ µεγαλύτερης κατανόησης της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας,
καθώς και την ενίσχυση των µειονοτικών γλωσσών.

2. Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1.
υπογραµµίζει ότι το παρατεινόµενο πρόγραµµα Media
Plus πρέπει να αποδίδει µεγαλύτερη έµφαση στη διάδοση πληροφοριών µε σκοπό τόσο την προσέλκυση νέων πρωτοβουλιών όσο και
τη δηµοσιοποίηση των σχεδίων που τελούν υπό εκτέλεση,
2.2.
επισηµαίνει την ανάγκη για τα γραφεία του Media να
συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται σε όλη
την ΕΕ. Χρειάζεται να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στη συνεργασία
µεταξύ των γραφείων του Media και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές είναι καλά ενηµερωµένες για τις δυνατότητες
που προσφέρουν τα προγράµµατα Media,
2.3.
υπογραµµίζει ότι εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη για
µεγαλύτερη συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, οι
οποίες µπορούν να παροτρύνουν τους διαφόρους κλάδους της
οπτικοακουστικής βιοµηχανίας για περισσότερη συνεργασία. Πρέπει να προωθηθούν περιφερειακές κοινοπραξίες, απαρτιζόµενες
από εκείνους που εµπλέκονται στην κατάρτιση, τη χρηµατοδότηση,
την παραγωγή και τη διανοµή που έχουν σχέση µε την εν
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λόγω βιοµηχανία. Οι βιβλιοθήκες, τα κοινοτικά κέντρα και άλλα
δηµοτικά κτίρια προσφέρουν δυνατότητες αυξηµένης ευαισθητοποίησης και παροχής δηµόσιας πρόσβασης σε παλαιό και νέο
οπτικοακουστικό υλικό. Η ΕΤΠ συνεχίζει να ζητεί να εξετασθεί το
ενδεχόµενο χρηµατοδότησης, στα πλαίσια του προγράµµατος
Media Plus, ΤΠ στα δηµόσια κτίρια, προκειµένου να διευκολυνθεί
ο ανωτέρω στόχος, και προτείνει στο νέο πρόγραµµα του 2007 να
µελετηθούν σχετικά πρότυπα σχέδια,
2.4.
ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Media
Plus. Η ΕΤΠ αποδίδει εκ νέου έµφαση στις δυνατότητες που θα
µπορούσε να προσφέρει η ιστοσελίδα του Media Plus, ειδικότερα
όσον αφορά τη διάδοση πληροφοριών στη διευρυµένη ΕΕ. Η
ιστοσελίδα οφείλει να προωθεί το δίκτυο των ευρωπαϊκών σχολών
κινηµατογράφου και τηλεόρασης, µαζί µε πληροφορίες για κατάρτιση και άλλες δυνατότητες,
2.5.
συνεχίζει να υποστηρίζει το αίτηµα για τυποποίηση των
επαγγελµατικών ειδικοτήτων σε όλη την ΕΕ και ελπίζει ότι τα νέα
προγράµµατα Media, που θα αρχίσουν να ισχύουν από το 2007,
θα περιλαµβάνουν µέτρα προς αυτή την κατεύθυνση,
2.6.
επισηµαίνει ότι, µε το πρόγραµµα Media — Κατάρτιση,
θα επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των προγραµµάτων κατάρτισης σε όλη την ΕΕ, από κοινού µε την περαιτέρω
ανάπτυξη των φορέων και πρωτοβουλιών κατάρτισης σε όλη την
ΕΕ. Η ΕΤΠ αναγνωρίζει ότι αυτό µπορεί να συνεχισθεί µέσω της
παράτασης ισχύος του προγράµµατος, αλλά ελπίζει ότι το νέο
πρόγραµµα του 2007 θα περιλαµβάνει βελτιωµένα µέτρα για να
υπάρξουν περισσότεροι εκπαιδευτές στην ΕΕ,
2.7.
ζητεί τα προγράµµατα Media Plus και Media — Κατάρτιση να συνεχίσουν, σύµφωνα µε τη βασική αρχή της ισότητας των
ευκαιριών, να ενθαρρύνουν κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί
στην καλύτερη ισορροπία µεταξύ των δύο φύλων,
2.8.
συνιστά ο σχεδιασµός οπτικοακουστικού υλικού στο
πλαίσιο των προγραµµάτων Media Plus και Media — Κατάρτιση
να λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα «∆εύτερο σχέδιο δράσεως για τη Βόρεια
∆ιάσταση, 2004-2006»
(2004/C 23/07)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας για το «∆εύτερο σχέδιο δράσεως για τη Βόρεια ∆ιάσταση, 2004-2006»
της 10ης Ιουνίου 2003 (COM(2003) 343 τελικό)·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της τής 8ης Απριλίου 2003, σύµφωνα µε την 5η παράγραφο του
άρθρου 265 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να αναθέσει στην επιτροπή εξωτερικών
σχέσεων την κατάρτιση γνωµοδότησης για το θέµα·
έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση Προόδου του 2002 για την εφαρµογή του σχεδίου δράσης για την Βόρεια
∆ιάσταση της 26ης Νοεµβρίου 2002 (SEC(2002) 1296)·
έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές για το νέο σχέδιο δράσης οι οποίες υιοθετήθηκαν κατά την
Υπουργική ∆ιάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Λουξεµβούργο στις 21 Οκτωβρίου 2002, οι οποίες
επικυρώθηκαν, στη συνέχεια, από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 22 Οκτωβρίου 2002·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 12ης Ιουνίου 1996 για την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βορρά για τη διαµεθοριακή συνεργασία Ευρωπαϊκής ένωσης, Ρωσικής Οµοσπονδίας
και περιοχής της Θάλασσας του Μπάρεντς (CdR 10/96 fin (1))·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 15ης Σεπτεµβρίου 1999 µε θέµα την
ανακοίνωση της Επιτροπής «Μία βόρεια διάσταση για τις πολιτικές της Ένωσης» (COM(98) 589 τελικό) (CdR
107/1999 fin (2))·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 9ης Οκτωβρίου 2003 (CdR 175/2003
fin) για την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Ευρύτερη Ευρώπη
— Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων µε τους γείτονές µας στα ανατολικά και νότια σύνορά µας»·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησής της (CdR 102/2003 rev. 2) που υιοθετήθηκε στις 5 Σεπτεµβρίου
2003 από την επιτροπή εξωτερικών σχέσεων (εισηγητές: οι κ.κ. Lars Abel (DK/PPE), µέλος του Συµβουλίου της
κοµητείας της Κοπεγχάγης και Uno Aldegren (S/PES), µέλος του Περιφερειακού Συµβουλίου του Skanie)·
έχοντας υπόψη τη συµβολή του Αρκτικού Συµβουλίου και του Ευρωαρκτικού Συµβουλίου της Θάλασσας του
Μπάρεντς στην δεύτερη συµβουλευτική διαδικασία για την Βόρεια ∆ιάσταση και τις γενικότερες εµπειρίες της
επιτροπής «Βόρεια Θάλασσα» σε ό,τι αφορά τον συντονισµό των περιφερειακών δραστηριοτήτων στην περιοχή
της Βόρειας ∆ιάστασης·
έχοντας υπόψη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε το µέλλον της
Βόρειας ∆ιάστασης·
Εκτιµώντας:
1)

ότι είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι προοπτικές της περιοχής της Βόρειας ∆ιάστασης αλλάζουν
εντυπωσιακά λόγω της ένταξης των νέων χωρών στην ΕΕ, πράγµα που σηµαίνει ότι στην πολιτική και
οικονοµική σκηνή θα χρειαστεί να αντιµετωπιστούν νέες προκλήσεις και ότι, κατ' επέκταση, η πολιτική για
την Βόρεια ∆ιάσταση θα αποτελέσει ένα σηµαντικό κοµµάτι του «παζλ» στη νέα ΕΕ,

2)

ότι η συζήτηση σχετικά µε το νέο σχέδιο δράσης για την Βόρεια ∆ιάσταση πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων και των
υποεθνικών αρχών στα νέα κράτη µέλη, προκειµένου να προωθηθεί η διαδικασία της Βόρειας ∆ιάστασης
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να καταστεί η διαδικασία περισσότερο αποτελεσµατική, σαφής και
λειτουργική, δεδοµένου ότι η Βόρεια ∆ιάσταση αποτελεί µέρος των περιφερειακών πολιτικών και
εφαρµόζεται τόσο σε περιφερειακή και τοπική κλίµακα, όσο και σε εθνική,

3)

ότι είναι σκόπιµο να συνεχίσουν οι προσπάθειες υπέρ της Βόρειας ∆ιάστασης προκειµένου να αναπτυχθεί
η διευρυµένη ΕΕ και να προαχθεί η συνεργασία µε τη Ρωσία, και άλλες ενδιαφερόµενες χώρες όπως η
Νορβηγία, η Ισλανδία και η Γροιλανδία,

υιοθέτησε, κατά την 51η σύνοδο ολοµέλειας της 9ης Οκτωβρίου 2003, την ακόλουθη γνωµοδότηση.
(1) ΕΕ C 337 της 11.11.1996, σ. 7.
(2) ΕΕ C 374 της 23.12.1999, σ. 1.
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1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1.
επιδοκιµάζει το έγγραφο εργασίας «∆εύτερο σχέδιο δράσεως για τη Βόρεια ∆ιάσταση, 2004-2006»·
1.2.
διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι η Επιτροπή επιθυµεί να
συµµετάσχει στην εν λόγω πρωτοβουλία ένα ευρύ φάσµα φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών·
1.3.
σηµειώνει επίσης ότι οι αρχές της συλλογικής συµµετοχής,
της επικουρικότητας και της συµπληρωµατικότητας αποτελούν
µία σαφή βάση για την πρόταση της Επιτροπής, η οποία περιλαµβάνει µία αποτελεσµατική κατανοµή των εργασιών και του συνολικού
συντονισµού, καθώς και της παρακολούθησης των στρατηγικών
στόχων, των προτεραιοτήτων και των συγκεκριµένων
δραστηριοτήτων·
1.4.
επικροτεί επίσης το γεγονός ότι γίνεται ειδική αναφορά
στις διεθνώς αναγνωρισµένες αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, της
καλής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της συµµετοχής, της
ισότητας των φύλων, των δικαιωµάτων των µειονοτήτων και
της προστασίας των αυτόχθονων πληθυσµών, καθώς και ότι
υιοθετούνται, από όλους τους ενδιαφερόµενους εταίρους, πολιτικές στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα και στον τοµέα της
απασχόλησης οι οποίες αλληλοενισχύονται, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή στρατηγική της Λισσαβώνας·
1.5.
θεωρεί ότι το σχέδιο δράσης για τη Βόρεια ∆ιάσταση πρέπει
να δώσει µεγάλη έµφαση στην διασυνοριακή και διαπεριφερειακή
συνεργασία, ενόψει της διεύρυνσης της ΕΕ, και ότι, καθώς η
πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρύτερη Ευρώπη —
Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων µε τους γείτονές µας
στα ανατολικά και νότια σύνορά µας» τονίζει ότι η Βόρεια
∆ιάσταση αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα στην νέα διευρυµένη
ΕΕ και την Ευρώπη γενικότερα, είναι σηµαντικό να προωθηθεί η
συνεργασία και στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·
1.6.
υπογραµµίζει ότι είναι επίσης σηµαντικό να υιοθετηθεί για
τη Βόρεια ∆ιάσταση µία προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω,
δεδοµένου ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι εκείνες που
θα εφαρµόσουν σε µεγάλο βαθµό το κεκτηµένο της ΕΕ, και
τονίζει ακόµη περισσότερο την σηµασία ενός αποτελεσµατικού
συντονισµού όλων των προσπαθειών που συνδέονται µε τη Βόρεια
∆ιάσταση των διαφόρων Γ∆ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω π.χ.
της σύστασης µιας µονάδας συντονισµού που να είναι ειδικευµένη
στη Βόρεια ∆ιάσταση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
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2.2.
επιθυµεί να ζητείται η γνώµη των αρχών του υποεθνικού
επιπέδου των χωρών της Βόρειας ∆ιάστασης κατά τον ακριβή
σχεδιασµό των προγραµµάτων και σχεδίων και, συνεπώς, πρέπει να
εκχωρηθούν ολοένα µεγαλύτερες εξουσίες λήψης αποφάσεων
στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς προκειµένου να διασφαλιστεί µια πιο ισόρροπη συµµετοχή·
2.3.
προτείνει να συσταθεί ένα συµβουλευτικό όργανο, κατά
προτίµηση στους κόλπους ενός οργανισµού ή οργάνου που ήδη
υφίσταται, στο οποίο να εκπροσωπούνται τόσο τα οριζόντια όσο
και τα κάθετα επίπεδα διακυβέρνησης — καθώς, δε, πρόκειται για
την ΕΕ, και για να καλύπτεται ολόκληρη η περιοχή της Βόρειας
∆ιάστασης, πρέπει, στο εν λόγω όργανο, να συµµετέχουν οι εθνικές
κυβερνήσεις, το «Συµβούλιο των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας»
(ΣΚΒΘ), οι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, οι οργανώσεις
τους και οι οργανώσεις της Βαλτικής όπως η «Υποπεριφερειακή
Συνεργασία των κρατών της Βαλτικής Θάλασσας» (ΥΣΚΒΘ) και η
«Ένωση Βαλτικών Πόλεων» (ΕΒΠ), η Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας, το Αρκτικό Συµβούλιο και το Συµβούλιο Μπάρεντς καθώς
και τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι της Ρωσίας, κατά
συνέπεια φαίνεται φυσικό η Επιτροπή των Περιφερειών να διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο σε µία τέτοια πρωτοβουλία, παράλληλα µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
2.4.
συνιστά οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε την εφαρµογή των προγραµµάτων της Βόρειας ∆ιάστασης στο τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο να αξιολογούνται και να λαµβάνονται υπόψη
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη να αρχίσουν να ενισχύουν
και να στηρίζουν το υποεθνικό διοικητικό δυναµικό όπου αυτό
είναι απαραίτητο·
2.5.
ζητεί να δοθεί πρωταρχική προτεραιότητα στους ακόλουθους τοµείς, για το λόγο ότι, στις περισσότερες χώρες, οι τοπικές
και περιφερειακές αρχές διαθέτουν αρµοδιότητες σε αυτούς: το
ανθρώπινο δυναµικό, την παιδεία, την υγεία, το περιβάλλον, τις
µεταφορές, τις επιχειρήσεις, την περιφερειακή ανάπτυξη και τον
πολιτισµό, µε τη συνδροµή των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνίας·
2.6.
προτείνει να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων
του ιδιωτικού τοµέα και των τοπικών και περιφερειακών αρχών,
µέσω π.χ. της σύστασης ενός οργάνου που να παρέχει συµβουλές
στις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τα σχέδια που έχουν σχέση µε την
επιχειρηµατική δραστηριότητα·

Χρηµατοδοτικό πλαίσιο της Βόρειας ∆ιάστασης
2.7.
ζητεί να αρχίσει ένας δυναµικός διάλογος µεταξύ των
φορέων που λαµβάνουν αποφάσεις και των φορέων που τις
εφαρµόζουν σε όλα τα επίπεδα, προκειµένου να καθοριστεί ένα
χρηµατοδοτικό πλαίσιο για το σχέδιο δράσης για τη Βόρεια
∆ιάσταση·

—

2.8.
δίνει έµφαση στην διαδικασία της Βαρκελώνης, µε σκοπό
να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι δυνατό να υιοθετηθεί ένα
παράλληλο πρότυπο για τη Βόρεια ∆ιάσταση·

2.1.
ζητεί να ληφθεί µία πρωτοβουλία προκειµένου να διοργανωθούν, σε τακτική βάση, φόρουµ για τη Βόρεια ∆ιάσταση
τα οποία να συγκεντρώσουν εκπροσώπους των τοπικών και
περιφερειακών αρχών της περιοχής της Βόρειας ∆ιάστασης·

2.9.
επιθυµεί να συνεχιστεί η πολιτική συνοχής για τη Βόρεια
∆ιάσταση ως ευθύνη της ΕΕ, όπως συνέβη µε το πρόγραµµα
MEDA και επισηµαίνει το γεγονός ότι χρειάζεται ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή της εν λόγω πολιτικής·

Προτεραιότητες και διαδικασίες
Οριζόντιες και κάθετες

λήψης

αποφάσεων
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2.10. ζητά να θεσπιστεί ειδική γραµµή του προϋπολογισµού
για τη Βόρεια ∆ιάσταση· η δηµιουργία κατάλληλου χρηµατοδοτικού πλαισίου θα ήταν χρήσιµη για όλα τα θέµατα προτεραιότητας
που συνδέονται µε τη Βόρεια ∆ιάσταση· ο τρόπος διαχείρισης
αυτού του χρηµατοδοτικού πλαισίου πρέπει να είναι απλός και η
χρήση των πόρων όσο το δυνατόν πιο ευέλικτη·
2.11. συνιστά οι εθνικές κυβερνήσεις και το Συµβούλιο να
διασφαλίζουν επαρκείς χρηµατοδοτικούς πόρους για τις
δραστηριότητες του περιφερειακού και τοπικού επιπέδου που
σχετίζονται µε την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού και τη
δηµιουργία θεσµών, προκειµένου να επιλυθεί το υπάρχον οικονοµικό πρόβληµα που οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υφίσταται
γενική γραµµή στον προϋπολογισµό η οποία να αφορά την
πολιτική για τη Βόρεια ∆ιάσταση·
2.12. επιθυµεί να διερευνηθεί κατά πόσον οι διεθνείς χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί θα µπορούσαν να συµµετέχουν ενεργότερα
σε προγράµµατα ανάπτυξης που υπάγονται στην πολιτική για τη
Βόρεια ∆ιάσταση·

∆ιασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία — Tacis και
Ιnterreg
2.13. επισηµαίνει ότι είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να συντονιστούν
αποτελεσµατικότερα τα τρέχοντα προγράµµατα του Tacis και του
Ιnterreg, δεδοµένου ότι έχει καταδειχθεί ότι σήµερα ο συντονισµός
ανάµεσα στα δύο είναι ανεπαρκής· πρέπει να σηµειωθεί ότι µία
πιθανή µελλοντική λύση του προβλήµατος θα µπορούσε να είναι
ένα µόνον µέσο παρακολούθησης εκ του σύνεγγυς·
2.14. ζητεί τα υπάρχοντα προγράµµατα Ιnterreg να επεκταθούν, πέρα από τον χωροταξικό σχεδιασµό, σε άλλους τοµείς
προτεραιότητας όπου οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαθέτουν
επίσης αρµοδιότητες, και τα εθνικά θαλάσσια σύνορα στη Βαλτική
Θάλασσα να καταστούν επιλέξιµα για όλα τα σκέλη των προγραµµάτων Interreg· είναι ωστόσο σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η
επέκταση αυτή θα απαιτήσει χρηµατοδοτικούς πόρους·
2.15. τονίζει ότι είναι σηµαντικό να προβλεφθούν πιο περιορισµένης κλίµακας και µη γραφειοκρατικές, χρηµατοοικονοµικές
διευκολύνσεις για τα διαπεριφερειακά προγράµµατα και σχέδια
που εντάσσονται στο πλαίσιο του Ιnterreg και του Tacis·
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Περιβαλλοντική εταιρική σχέση της Βόρειας ∆ιάστασης και
εταιρική σχέση της Βόρειας ∆ιάστασης για τη δηµόσια υγεία
και την κοινωνική ευηµερία
2.16. εφιστά την προσοχή στην προσέγγιση της περιβαλλοντικής εταιρικής σχέσης της Βόρειας ∆ιάστασης: είναι σηµαντικό στην
εταιρική σχέση να συµπεριληφθούν και τοπικοί και περιφερειακοί
φορείς δεδοµένου ότι και αυτοί διαθέτουν αρµοδιότητες στον εν
λόγω τοµέα·
2.17. προτείνει να δοθεί έµφαση στην εταιρική σχέση της
Βόρειας ∆ιάστασης για τη δηµόσια υγεία και την κοινωνική
ευηµερία· µία προσωρινή διεθνής οµάδα εργασίας, στην οποία
συµµετέχουν και υπουργοί, έχει αναλάβει τον προγραµµατισµό
της εταιρικής σχέσης: είναι σηµαντικό στην οµάδα αυτή να
συµπεριληφθούν και τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, δεδοµένου
ότι και αυτοί διαθέτουν αρµοδιότητες στους εν λόγω τοµείς·
Καλίνινγκραντ, βορειοδυτικές περιφέρειες της Ρωσίας και Αρκτικός Κύκλος
2.18. υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό, στο πλαίσιο της
Βόρειας ∆ιάστασης, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή του
Καλίνινγκραντ, για το λόγο ότι, από γεωγραφική άποψη, υπάγεται
στην νέα διευρυµένη ΕΕ, µέσω π.χ. της κατάρτισης ειδικών
προγραµµάτων και της εξεύρεσης λύσεων χρηµατοδότησης για τα
σχέδια που την αφορούν, καθώς και µέσω της ανάπτυξης των
διασυνοριακών σχέσεων µεταξύ αυτής και των γειτόνων της·
2.19. τονίζει την εµπειρία που αποκοµίζεται µέσω των σχεδίων
συνεργασίας µεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών, τα
οποία φαίνεται να λειτουργούν οµαλότερα από τα αντίστοιχα
εθνικά σχέδια·
2.20. θεωρεί ότι είναι σηµαντικό να µην δοθεί ιδιαίτερη έµφαση
µόνον στο Καλίνινγκραντ, αλλά και στις βορειοδυτικές περιφέρειες
της Ρωσίας, δεδοµένου ότι η συνεργασία τους µε τη νέα ΕΕ θα έχει
ως αποτέλεσµα την εµφάνιση προκλήσεων και στις περιοχές αυτές·
2.21. εφιστά την προσοχή στην Αρκτική, όπου λόγω του
εξαιρετικά σκληρού κλίµατος, των µεγάλων αποστάσεων, της
ασθενούς οικονοµικής ανάπτυξης και του ευάλωτου χαρακτήρα
έναντι των εξωτερικών περιβαλλοντικών επιδράσεων δυσχεραίνεται
η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη· συνεπώς, είναι σηµαντικό
να ενισχυθεί η συνεργασία πέριξ του πόλου και να αναγνωρισθεί η
σηµασία της ενισχυµένης συνεργασίας πέριξ του πόλου σε όλες τις
δραστηριότητες του αρκτικού κύκλου· επιπλέον, η έννοια του
«αρκτικού παραθύρου» διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στα συµπεράσµατα της ∆ιάσκεψης για την Βόρεια ∆ιάσταση και το Παράθυρο
της Αρκτικής που πραγµατοποιήθηκε στο Ιlulissat της Γροιλανδίας
στις 28 Αυγούστου 2002.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα την «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εγκαθίδρυση πιο προσιτών, πιο δίκαιων και καλύτερα
οργανωµένων συστηµάτων χορήγησης ασύλου»
(2004/C 23/08)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εγκαθίδρυση πιο προσιτών, πιο δίκαιων και
καλύτερα οργανωµένων συστηµάτων χορήγησης ασύλου (COM(2003) 315 τελικό)·
έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2003 να ζητήσει γνωµοδότηση επί
του θέµατος αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 265, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της 1ης Ιουλίου 2003 να αναθέσει στην επιτροπή «Εξωτερικές
Σχέσεις» την κατάρτιση σχετικής γνωµοδότησης·
έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε, του Οκτωβρίου 1999 που
θεσπίζουν ένα σαφές πολιτικό πλαίσιο όσον αφορά τις πολιτικές για τη µετανάστευση και το άσυλο, καλώντας
για την ανάπτυξη µιας κοινής πολιτικής της ΕΕ που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: εταιρική σχέση µε
τις χώρες καταγωγής, ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου, δίκαιη µεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών
και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών·
έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής του Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε την πολιτική ασύλου που
επεσήµανε την ανάγκη εξέτασης µέτρων που θα συµβάλουν στη νόµιµη και ασφαλή πρόσβαση στην ΕΕ των
ατόµων που χρήζουν προστασίας, ενώ ταυτόχρονα θα αποθαρρύνουν τους διακινητές και τους εµπόρους
ανθρώπων και την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την κοινή πολιτική για το άσυλο και την
Ατζέντα για την προστασία, (COM(2003) 152 τελικό)·
έχοντας υπόψη την οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη που
υιοθετήθηκε επίσηµα στις 27 Ιανουαρίου 2003·
έχοντας υπόψη την κοινοτική πρωτοβουλία ΕQUAL που επιδιώκει την καταπολέµηση του αποκλεισµού και των
ανισοτήτων στην αγορά εργασίας καθώς και τη βελτίωση της κοινωνικής και επαγγελµατικής ενσωµάτωσης των
αιτούντων ασύλου·
έχοντας υπόψη το πρόγραµµα ΑRGO που υιοθέτησε το Συµβούλιο στις 13 Ιουνίου 2002 για την διοικητική
συνεργασία στους τοµείς των εξωτερικών συνόρων, των θεωρήσεων, του ασύλου και της µετανάστευσης·
έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά µε τις ελάχιστες
προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων, π.χ., λόγω
πολέµου·
έχοντας υπόψη ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Ύπατης Αρµοστείας για τους Πρόσφυγες του ΟΗΕ υιοθέτησε
το φθινόπωρο 2002, το σχέδιο δράσης για την προστασία, µε την οποία επιδιώκεται η διαχείριση των µεικτών
µεταναστευτικών ροών, η πιο ισότιµη κατανοµή του φορτίου και των ευθυνών και η σύνδεση των συστηµάτων
προστασίας·
έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Ύπατης Αρµοστείας για τους Πρόσφυγες όσον αφορά τις ειδικές συµφωνίες
«Σύµβαση +» µε την οποία επιδιώκεται η ολοκλήρωση της διαχείρισης των µεικτών µεταναστευτικών ροών µε
εκσυγχρονισµένα µέσα·
έχοντας υπόψη την γνωµοδότησή της για την Πολιτική µετανάστευσης και ασύλου (CdR 93/2002 fin) που
υιοθετήθηκε στις 16 Μαΐου 2002 (1)·
έχοντας υπόψη την γνωµοδότησή της για το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης (CdR 143/2002 fin) που
υιοθετήθηκε στις 21 Νοεµβρίου 2002 (2)·
(1) ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 44.
(2) ΕΕ C 73 της 26.3.2003.
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έχοντας υπόψη τις προτάσεις του Ηνωµένου Βασιλείου για την «Καλύτερη διαχείριση των διαδικασιών
χορήγησης ασύλου» που εξετάσθηκαν στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2003·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησής της (CdR 249/2003 rev.) που υιοθέτησε η επιτροπή «Εξωτερικές
Σχέσεις» στις 5 Σεπτεµβρίου 2003 (εισηγήτρια: η κα Ruth Coleman, πρόεδρος του επαρχιακού συµβουλίου
του Νοrth Wiltshire, UK/ELDR)·
Εκτιµώντας
1)

ότι τα κράτη µέλη εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία τους για την κατάχρηση των διαδικασιών ασύλου και τη
διόγκωση των µεικτών ροών, που συχνά συντηρούνται από δίκτυα διακίνησης καθώς και το µεγάλο αριθµό
απορρίψεων των αιτήσεων για παροχή διεθνούς προστασίας,

2)

ότι αν και έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος για την διαµόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος
ασύλου, η περαιτέρω πρόοδος προς την εναρµόνιση περιορίζεται επί του παρόντος από τη δυσκολία των
κρατών µελών να υπερβούν τις εθνικές προτεραιότητες,

3)

ότι είναι έκδηλη η ανάγκη διερεύνησης νέων οδών που θα σέβονται την αξιοπιστία του θεσµού του ασύλου
και την ευρωπαϊκή ανθρωπιστική παράδοση,

υιοθέτησε κατά την 51η σύνοδο ολοµέλειας της 9ης Οκτωβρίου 2003 την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών,

1.1.
εκφράζει την ικανοποίησή της για την Ατζέντα για την
Προστασία και για την θετική προσέγγιση των κρατών µελών και
της Επιτροπής όσον αγορά την εφαρµογή της στην ΕΕ,

1.2.
εκφράζει την ικανοποίησή της για τις δέκα βασικές αρχές
που ορίζει η Επιτροπή στο έγγραφό της COM(2003) 315 τελικό,
σ. 13,

1.3.
εµµένει στην τήρηση των προθεσµιών της πρώτης φάσης
εναρµόνισης του Κοινού συστήµατος ασύλου,

1.4.
πιστεύει ότι ο στόχος της πιο ισότιµης κατανοµής του
φορτίου και των ευθυνών δεν πρέπει να αφορά µόνο τον τρόπο
κατανοµής των υλικών και οικονοµικών βαρών αλλά θα πρέπει να
αφορά και την καλύτερη διαχείριση του συστήµατος ασύλου,

1.5.
πιστεύει ότι προκειµένου να διαµορφωθούν πιο δίκαιες,
ταχείες και αποτελεσµατικές διαδικασίες χορήγησης ασύλου, τα
κράτη µέλη πρέπει να είναι διατεθειµένα να συζητήσουν τόσο την
ποιότητα εξέτασης των αιτήσεων όσο και την ταχύτητα των
διαδικασιών,

1.6.
θεωρεί ευκταία την περαιτέρω εξέταση και ενηµέρωση
σχετικά µε τη µελέτη της Επιτροπής για την εξωτερική επεξεργασία
των αιτήσεων ασύλου, η οποία παραδόθηκε τον ∆εκέµβριο
2002, αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η πρόσθετη µελέτη για τους
µηχανισµούς επανεγκατάστασης,

1.7.
εκφράζει την ανησυχία της διότι η συζήτηση για την
πολιτική επαναπατρισµού πρέπει να βασίζεται σε πλήρη στοιχεία
όσον αφορά την οικονοµική ή άλλη στήριξη που χρειάζονται οι
χώρες καταγωγής,
1.8.
ελπίζει ότι το πρόγραµµα τεχνικής και οικονοµικής στήριξης των τρίτων χωρών θα διευκολύνει την πολιτική επαναπατρισµού,
1.9.
πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί επειγόντως προσοχή στα
πολύπλοκα ζητήµατα της ενσωµάτωσης ατόµων που χαίρουν
διεθνούς προστασίας στην κοινωνία υποδοχής και τάσσεται θετικά
όσον αφορά την εξέταση σε πρώιµο στάδιο µε την Επιτροπή των
νέων προτάσεών της για µια πολιτική ενσωµάτωσης. Στο πλαίσιο
αυτό, αναµένει την γνωµοδότηση της επιτροπής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Πολιτικής της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα την
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την µετανάστευση,
την ένταξη και την απασχόληση (1),
1.10. πιστεύει ότι για να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά η
παράνοµη µετανάστευση, η ΕΕ χρειάζεται να εξετάσει την δυνατότητα της ελεγχόµενης νόµιµης µετανάστευσης και, κατά συνέπεια,
τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής περαιτέρω συνοµιλιών µε την
Επιτροπή όσον αφορά τις προτάσεις της για µια κοινοτική πολιτική
µετανάστευσης,
1.11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξεύρει µηχανισµούς
προστασίας των αιτούντων ασύλου εκτός ΕΕ,
1.12. πιστεύει ότι τα ισχύοντα συστήµατα επεξεργασίας των
αιτήσεων ασύλου είναι πολύπλοκα, δαπανηρά και αναποτελεσµατικά,

(1) COM(2003) 336 τελικό.
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1.13. εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η
Συνέλευση ενσωµάτωσε στο Σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης την
έννοια του κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος χορήγησης ασύλου, η
οποία συνεπάγεται την εγκατάλειψη της υιοθέτησης ελαχίστων
προδιαγραφών υπέρ της θέσπισης ενιαίου καθεστώτος και κοινών
διαδικασιών για όλα τα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας και επιτρέπει την υιοθέτηση µέτρων που αφορούν την εταιρική
σχέση και τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες. Η ηµεροµηνία που
προτείνει η Συνέλευση για την έναρξη ισχύος της Συνταγµατικής
Συνθήκης, το 2009, δεν απαλλάσσει ωστόσο την Ευρωπαϊκή
Ένωση από την ταχεία θέση σε εφαρµογή ενός κοινού ευρωπαϊκού
συστήµατος χορήγησης ασύλου σύµφωνα µε τις φιλοδοξίες και τις
προθεσµίες που έχουν ορίσει τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια του
Τάµπερε, της Σεβίλλης και της Θεσσαλονίκης, συγκεκριµένα την
υιοθέτηση πριν από το τέλος του 2003 της πρότασης οδηγίας του
Συµβουλίου περί ελαχίστων προδιαγραφών για την αναγνώριση
και το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων ως
προσφύγων ή προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για
άλλους λόγους και της πρότασης οδηγίας του Συµβουλίου περί
ελαχίστων προδιαγραφών όσον αφορά τις διαδικασίες µε τις οποίες
τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν και ανακαλούν το καθεστώς του
πρόσφυγα.
2. Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

27.1.2004

2.2.
ζητεί την αποφασιστική, συντονισµένη και δηµοσιοποιηµένη καταπολέµηση από την ΕΕ της διακίνησης ανθρώπων,

2.3.
ζητεί εναρµόνιση του κοινού συστήµατος ασύλου, και
όχι χωριστά συστήµατα σε κάθε κράτος µέλος, το οποίο να
προσανατολίζεται προς την εισαγωγή ενός πιο τακτικού και
καλύτερα διαχειριζόµενου συστήµατος,

2.4.
ζητεί την ριζική αναδιαµόρφωση του συστήµατος εξέτασης
των αιτήσεων ασύλου µε στόχο τη διασφάλιση µιας απλής,
διαφανούς και ταχείας µεθόδου λήψης αποφάσεων και ενσωµάτωσης των ατόµων που γίνονται δεκτά και επαναπροώθησης εκείνων
που δεν πληρούν τα κριτήρια,

2.5.
φρονεί ότι τα σχέδια για τη βελτίωση της προστασίας των
προσφύγων στον τόπο καταγωγής τους θα πρέπει να διενεργούνται
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη συνοχή της εξωτερικής πολιτικής ασύλου της
ΕΕ. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει επίσης να διενεργούνται σε πλήρη
συνεργασία µε τις ενδιαφερόµενες χώρες και βάσει των συστάσεων
της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,

Η Επιτροπή των Περιφερειών,
2.1.
εκφράζει την ικανοποίησή της και στηρίζει την πραγµατοποίηση εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον
αφορά τις κοινοτικές πολιτικές κατά των διακρίσεων, του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας που εγκαινίασε η Επίτροπος κα
∆ιαµαντοπούλου,

2.6.
υποστηρίζει το αίτηµα της Επιτροπής να αυξηθούν τα
µέσα χρηµατοδότησης των κοινοτικών πρωτοβουλιών σε θέµατα
ασύλου στις επόµενες δηµοσιονοµικές προοπτικές (2007-2013)
και πιστεύει ότι η θέση B7-667 του προϋπολογισµού, που είναι
αφιερωµένη στη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες στον τοµέα της
µετανάστευσης, θα πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά µέχρι το 2006.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εν όψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης σχετικά µε
την ανάπτυξη µιας κοινής πολιτικής για την παράνοµη µετανάστευση, την παράνοµη διακίνηση και
την εµπορία ανθρώπων, τα εξωτερικά σύνορα και την επαναπροώθηση των παρανόµως διαµενόντων»
(2004/C 23/09)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εν όψει του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης σχετικά µε την ανάπτυξη µιας κοινής πολιτικής για την παράνοµη
µετανάστευση, την παράνοµη διακίνηση και την εµπορία ανθρώπων, τα εξωτερικά σύνορα και την επαναπροώθηση
των παρανόµως διαµενόντων (COM(2003) 323 τελικό)·
έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31 Ιουλίου 2003 να ζητήσει τη
γνωµοδότησή της για το θέµα αυτό, σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 265 της Συνθήκης για την
ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το προεδρείο την 1η Ιουλίου 2003 να αναθέσει στην επιτροπή
Εξωτερικές Σχέσεις την κατάρτιση γνωµοδοτήσεως για το θέµα αυτό·
έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε κοινοτική πολιτική επιστροφής των
παρανόµως διαµενόντων στην ΕΕ (COM(2002) 175 τελικό)·
έχοντας υπόψη τη σχετική γνωµοδότησή της της 20ής Νοεµβρίου 2002·
έχοντας υπόψη τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων του Τάµπερε (Οκτώβριος 1999), του Λάακεν
(15 ∆εκεµβρίου 2001) και της Σεβίλλης (Ιούνιος 2002)·
έχοντας υπόψη το πρόγραµµα δράσης του Σαντιάγκο·
έχοντας υπόψη τη δήλωση των Βρυξελλών που εκδόθηκε µε το πέρας της Ευρωπαϊκής διάσκεψης για την
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων (Σεπτέµβριος 2002)·
έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών (COM(2003) 336
τελικό)·
έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης (19 και 20 Ιουνίου
2003)·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 250/2003 rev.) της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της
5ης Σεπτεµβρίου 2003 (εισηγητής: ο κ.Luc Van den Brande, Γερουσιαστής Φλάνδρας (B/EPP))·
Εκτιµώντας:
1)

ότι η Επιτροπή των περιφερειών αναγνωρίζει την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα µιας κοινής πολιτικής
για την παράνοµη µετανάστευση, την παράνοµη διακίνηση και την εµπορία ανθρώπων, τα εξωτερικά
σύνορα και την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων προσώπων,

2)

ότι στην προκειµένη περίπτωση επιβάλλονται η εφαρµογή µιας συνεκτικής µεθόδου, η χρήση ολοκληρωµένων µέσων και η κατάλληλη παρακολούθηση του θέµατος,

3)

ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, µαζί µε τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν άµεση σχέση
µε το θέµα αυτό,

υιοθέτησε κατά την 51η σύνοδο ολοµέλειας της 9ης Οκτωβρίου 2003 την ακόλουθη γνωµοδότηση.

1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών

νηση και την εµπορία ανθρώπων, τα εξωτερικά σύνορα και την
επαναπροώθηση των παρανόµως διαµενόντων,

Η Επιτροπή των Περιφερειών,

1.2.
θεωρεί ορθό ότι η µετανάστευση σε όλες της τις πτυχές
συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από πάµπολλες πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν από την Επιτροπή και από τις αποφάσεις
των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων του Τάµπερε, του Λάακεν, της
Σεβίλλης και της Θεσσαλονίκης,

1.1.
επιδοκιµάζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία προτείνει την ανάπτυξη κοινής
πολιτικής για την παράνοµη µετανάστευση, την παράνοµη διακί-
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1.3.
εκφράζει την επιθυµία η εν λόγω κοινή πολιτική να
στηρίζεται σε µια συνεκτική µέθοδο, στη χρήση ολοκληρωµένων
µέσων και να έχει την απαραίτητη συνέχεια,

1.14. παρατηρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι
συνήθως οι πρώτες που αντιµετωπίζουν παρόµοιες καταστάσεις µε
τα συνεπαγόµενα προβλήµατα και ότι, κατά συνέπεια, είναι συχνά
αναγκασµένες να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες,

1.4.
πιστεύει ότι για το σκοπό αυτό πρέπει να ενισχυθούν η
νοµική βάση και τα επιχειρησιακά µέσα που υφίστανται, και ότι
πρέπει να τροποποιηθούν µε τον κατάλληλο τρόπο οπουδήποτε
και οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο,

1.15. θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι απαραίτητο και ευνόητο ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη πρέπει να προωθήσουν την
πλήρη συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην
κοινή πολιτική,

1.5.
εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, µέχρι σήµερα,
δεν έχει αναπτυχθεί µια κοινή θεώρηση ούτε έχουν θεσπιστεί κοινά
µέτρα για την παράνοµη µετανάστευση και την πολιτική για το
άσυλο, παρά το γεγονός ότι µε τον τρόπο αυτό µπορεί να
καταπολεµηθεί και να αποθαρρυνθεί η παράνοµη µετανάστευση,

1.16. αποδίδει µεγάλη σηµασία στην ιδιαίτερη κατάσταση στην
οποία ευρίσκονται οι περιφέρειες και οι δήµοι που δεν ευρίσκονται
πλέον στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και
οι περιφέρειες και οι δήµοι που θα βρεθούν για πρώτη φορά στα
σύνορα αυτά,
2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

1.6.
είναι της άποψης ότι µια κοινή πολιτική για την επαναπροώθηση προσώπων πρέπει να σέβεται τα δικαιώµατα και την
αξιοπρέπεια του ανθρώπου,

Η Επιτροπή των Περιφερειών

1.7.
υπογραµµίζει ότι επιβάλλεται επιχειρησιακή συνεργασία
και ανταλλαγή πληροφοριών σε όλους τους τοµείς,

2.1.
ζητά να προωθηθεί µε καθολικό και ολοκληρωµένο τρόπο
η εφαρµογή µιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την παράνοµη
µετανάστευση, την παράνοµη διακίνηση και την εµπορία ανθρώπων, τα εξωτερικά σύνορα και την επαναπροώθηση παρανόµως
διαµενόντων προσώπων,

1.8.
αποδίδει την δέουσα σηµασία στην καθιέρωση µιας
ολοκληρωµένης πολιτικής θεωρήσεων, επειδή αυτή συµβάλλει
σηµαντικά στην πρόληψη της παράνοµης µετανάστευσης, και
κρίνει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να στηρίζεται σε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα πληροφοριών, που να είναι συντονισµένο και
συνδεδεµένο µε το σύστηµα πληροφοριών του Schengen,
1.9.
τονίζει ότι είναι απαραίτητο να καθιερωθεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα συνοριακών ελέγχων, στα πλαίσια του οποίου
ιδιαίτερη σηµασία έχουν τα καθήκοντα και η συµµετοχή των
κρατών µελών, το οποίο πρέπει επίσης να είναι συντονισµένο στα
πλαίσια ενός κοινού φορέα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1.10. απευθύνει επίµονη έκκληση να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταπολεµηθούν η παράνοµη διακίνηση και η
εµπορία ανθρώπων, φαινόµενα που είναι συχνά συνδεδεµένα µε
εγκληµατικά δίκτυα,
1.11. εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στο απάνθρωπο πρόβληµα της εµπορίας γυναικών, το οποίο πρέπει να καταπολεµηθεί
µε κάθε δυνατό µέσο,
1.12. θεωρεί ότι, για να είναι αποτελεσµατική, η κοινή πολιτική
για την παράνοµη µετανάστευση πρέπει να τοποθετηθεί στο
γενικότερο πλαίσιο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τρίτες
χώρες, ότι στον τοµέα αυτό ουσιαστική σηµασία έχουν οι
συµφωνίες επανεισδοχής, καθώς και ότι είναι εφικτή η ανάπτυξη
στενών σχέσεων συνεργασίας,
1.13. τονίζει µε έµφαση ότι, για να είναι αποτελεσµατική και
αξιόπιστη µια κοινή πολιτική, πρέπει να διατεθούν αµέσως επαρκείς
πόροι γι αυτήν και ότι µετά από το 2006 πρέπει να ρυθµιστεί
οριστικά το ζήτηµα της χρηµατοδότησής της,

2.2.
τονίζει ότι, για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να
εφαρµοστεί µια συνεκτική πολιτική, να γίνει χρήση ολοκληρωµένων
µέτρων και να δοθεί στην πολιτική αυτή η δέουσα συνέχεια,
2.3.
υπενθυµίζει ότι η κοινή πολιτική επαναπροώθησης πρέπει
να σέβεται απόλυτα τα δικαιώµατα και την αξιοπρέπεια του
ανθρώπου, καθώς και ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες για
να θεσπιστεί ειδικό κοινοτικό µέσο για την υποστήριξη των
προτεραιοτήτων που τέθηκαν από το Συµβούλιο στο πρόγραµµα
δράσης που ενέκρινε, µε το οποίο θα καταδειχθεί ότι η µετανάστευση πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα σαφές νοµικό και διαδικαστικό πλαίσιο. Θεωρείται, επίσης, σκόπιµο να εκδοθεί οδηγία
σχετικά µε τα στοιχειώδη πρότυπα που πρέπει να ισχύουν για
τις διαδικασίες και την αµοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων
επαναπροώθησης,
2.4.
αναµένει ότι, ταυτόχρονα, θα αναπτυχθεί µια κοινή θεώρηση της νόµιµης µετανάστευσης και του ασύλου,
2.5.
υποστηρίζει την περαιτέρω επεξεργασία και τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος χορήγησης θεωρήσεων και τη δηµιουργία
συστήµατος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) το οποίο θα
είναι συνδεδεµένο µε το σύστηµα πληροφοριών SIS II(Schengen),
που πρέπει να τεθεί σε λειτουργία γύρω στο 2006, και θεωρεί ότι
για το σκοπό αυτό πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα τεχνικά,
νοµοθετικά και χρηµατοδοτικά µέτρα,
2.6.
υποστηρίζει την εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού συστήµατος συνοριακών ελέγχων και µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για
τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και παρατηρεί ότι, ως
οµάδα εργασίας, η µονάδα ειδηµόνων για τα εξωτερικά σύνορα
(SCIGA+) διαθέτει περιορισµένες δυνατότητες. Για το λόγο αυτό,
η καθηµερινή ηγεσία πρέπει να αναληφθεί από ένα περισσότερο
λειτουργικό φορέα, ενώ παράλληλα πρέπει να σηµειωθεί ότι η
αποτελεσµατική διαχείριση απαιτεί τη σύσταση ευρωπαϊκού σώµατος συνοροφυλάκων, χωρίς να παραγνωρίζεται και ο ρόλος των
εθνικών υπηρεσιών,
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2.7.
εκφράζει την επιθυµία, µέχρι την αναθεώρηση του κοινοτικού χάρτη, να µελετηθεί και να εξεταστεί εάν είναι απαραίτητο να
καθιερωθούν θεσµικοί µηχανισµοί, προκειµένου να ενισχυθεί η
επιχειρησιακή συνεργασία όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, και αν πρέπει να βελτιωθεί η διάρθρωση των
ελέγχων στα θαλάσσια σύνορα,
2.8.
καλεί την Επιτροπή να καταβάλλει προσπάθειες για να
καταπολεµηθούν αποτελεσµατικά η παράνοµη διακίνηση και η
εµπορία ανθρώπων, που συχνά ελέγχονται από εγκληµατικά
δίκτυα , και να ενισχύσει τη συνεργασία των υπευθύνων για
την τήρηση των νόµων αρχών µε τα θύµατα, µε τη θέσπιση
συγκεκριµένων µέτρων, την καθιέρωση προτύπων, βέλτιστων
πρακτικών και µηχανισµών για την καταπολέµηση της εµπορίας
προσώπων και καλεί το Συµβούλιο να εγκρίνει την πρόταση για τη
χορήγηση άδειας παραµονής µικρής διάρκειας στα θύµατα του
φαινοµένου της παράνοµης διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων,
2.9.
καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να δώσουν ιδιαίτερη
προσοχή και να χρησιµοποιήσουν όλα τα διαθέσιµα µέσα για την
καταπολέµηση του απάνθρωπου εµπορίου γυναικών,
2.10. απευθύνει έκκληση για την ενίσχυση της επιχειρησιακής
συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών σε όλους τους
τοµείς και, στα πλαίσια αυτά, θεωρεί χρήσιµη την ίδρυση πλατφόρµας για την ανταλλαγή πληροφοριών µε τη βοήθεια σύγχρονης
και ασφαλούς διαδικτυακής τεχνολογίας ΙCONet καθώς και τη
δηµιουργία δικτύου υπαλλήλων που θα λειτουργούν ως σύνδεσµοι
για θέµατα που σχετίζονται µε τη µετανάστευση (ALI),
2.11. προτείνει να συµπεριληφθεί το σύνολο του θέµατος της
µετανάστευσης στο διάλογο που διεξάγεται στα πλαίσια των
υφιστάµενων και των µελλοντικών συµφωνιών σύνδεσης και
συνεργασίας µε τρίτες χώρες και υποστηρίζει τη σύναψη συµφωνιών επανεισδοχής µε τις χώρες αυτές οι οποίες οδηγούν σε µια
αµοιβαία και καθολική συνεργασία, µε αποτέλεσµα να διευκολύνονται η καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και η
επιστροφή των εµπλεκόµενων µε τρόπο ο οποίος να είναι αποδεκτός τόσο για τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και
για τη χώρα υποδοχής. Συνιστά, επίσης, τη δηµιουργία νοµικής
βάσης για τη χάραξη πολυετούς προγράµµατος συνεργασίας µε
τρίτες χώρες στον τοµέα της µετανάστευσης,
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2.12. αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη διάθεση επαρκών χρηµατοδοτικών πόρων, προκειµένου να καταστεί αξιόπιστη η προσπάθεια για την υλοποίηση των εν λόγω γενικών στόχων, τους
οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση εκλαµβάνει ως απόλυτη πολιτική
προτεραιότητα, και εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι αυτό
δεν έχει ήδη συµβεί. Στα πλαίσια αυτά, είναι της γνώµης ότι µπορεί
να υποστηριχθεί η λύση που προτείνεται από την Επιτροπή για
την κάλυψη των άµεσων αναγκών µε την αναθεώρηση του
προγράµµατος ΑRGO, την αξιοποίηση των διαθέσιµων περιθωρίων
για την περίοδο 2004-2006 και την προοπτική της χρήσης των
δηµοσιονοµικών προοπτικών της περιόδου µετά το 2006 για τον
τοµέα ∆ΕΥ,
2.13. επιθυµεί την καθιέρωση ενός ρεαλιστικού και δίκαιου
συστήµατος κατανοµής των βαρών για το οποίο θα ισχύουν
ορισµένες προϋποθέσεις και κριτήρια που θα πρέπει να τηρούνται
και το οποίο θα στηρίζεται στις βασικές αρχές της επικουρικότητας
και της συµπληρωµατικότητας, όπου το σύστηµα της συγχρηµατοδότησης θα ισχύει µόνο για τις δαπάνες οι οποίες σχετίζονται
άµεσα µε την κοινοτική διάσταση,
2.14. θεωρεί αυτονόητο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη
µέλη της θα προωθήσουν την συµµετοχή των τοπικών και
περιφερειακών αρχών στην θέσπιση της κοινής πολιτικής, επειδή
αυτές είναι οι αρχές που αντιµετωπίζουν πρώτες τις καταστάσεις
και τα προβλήµατα αυτού του είδους και υποχρεούνται να
αναλαµβάνουν δράση, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι µπορούν να
αξιοποιηθούν οι εµπειρογνωµοσύνη και οι καλύτερες µέθοδοι που
διαθέτουν,
2.15. προτείνει να προβλεφθούν οι διευκολύνσεις του
Schengen για τις περιφέρειες και τους δήµους που δεν βρίσκονται
πλέον στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και
για τις περιφέρειες και τους δήµους που θα βρεθούν για πρώτη
φορά στα σύνορα αυτά, να γίνει µια καταγραφή των αναγκών που
υπάρχουν σε διάφορους τοµείς, όπως στις υποδοµές και λόγω της
απώλειας διαµετακοµιστικών διευκολύνσεων, και να διατεθούν για
το σκοπό αυτό τα µέσα και οι πόροι που χρειάζονται,
2.16. απευθύνει έκκληση να προωθηθεί η όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη συµµετοχή όλων των κοινωνικών παραγόντων και των
δηµόσιων φορέων, προκειµένου να χαραχθεί µια κοινή πολιτική
που θα διαθέτει ένα ευρύ έρεισµα,
2.17. υποστηρίζει την πρόταση για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού
Ταµείου για τους πρόσφυγες.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για:
—

την «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: “Ευρύτερη
Ευρώπη — Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων µε τους γείτονές µας στα ανατολικά
και νότια σύνορά µας”», και

—

την «Ανακοίνωση της Επιτροπής — Ανοίγοντας το δρόµο για ένα νέο µέσο γειτνίασης»
(2004/C 23/10)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Ευρύτερη
Ευρώπη. Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων µε τους γείτονές µας στα ανατολικά και νότια σύνορά µας»
(COM(2003) 104 τελικό)·
έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2003, να ζητήσει τη γνώµη της ΕΤΠ
για το θέµα αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 265, παράγραφος πρώτη, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της, της 8ης Απριλίου 2003, σύµφωνα µε το άρθρο 265,
παράγραφος 5, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, να αναθέσει στην επιτροπή «Εξωτερικές Σχέσεις»
την κατάρτιση σχετικής γνωµοδότησης·
έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ανοίγοντας το δρόµο για ένα νέο µέσο γειτνίασης» (COM(2003)
393 τελικό)·
έχοντας υπόψη τη ∆ιακήρυξη της Ευρωµεσογειακής ∆ιάσκεψης της Βαρκελώνης, της 28ης Νοεµβρίου 1995,
και τις Συµφωνίες Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Τυνησία, το Ισραήλ, το Μαρόκο, την Παλαιστινιακή
Αρχή, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, το Λίβανο, την Αλγερία, τη Συρία και τη Λιβύη·
έχοντας υπόψη τα Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βιέννης, του ∆εκεµβρίου του 1998, σχετικά
µε τη Βόρεια διάσταση, και τη Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη
Ρωσία, καθώς και τις Συµφωνίες Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Ουκρανία,
τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Μία βόρεια διάσταση για τις πολιτικές
της Ένωσης» (CdR 107/99 fin), της 15ης Σεπτεµβρίου 1999 (1)·
έχοντας υπόψη το Ψήφισµά της για «την αποκεντρωµένη συνεργασία και το ρόλο των περιφερειακών και τοπικών
αρχών στα πλαίσια της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης» (CdR 40/2000 fin), της 16ης Φεβρουαρίου
2000 (2)·
έχοντας υπόψη το Σχέδιο ∆ράσης για τη Βόρεια ∆ιάσταση σε θέµατα εξωτερικής και διασυνοριακής πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000-2003), της 14ης Ιουνίου 2000·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της µε θέµα: «Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ενόψει της κοινής µεσογειακής
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (CdR 123/2000 fin), της 20ής Σεπτεµβρίου 2000 (3)·
έχοντας υπόψη τα Συµπεράσµατα της Ευρωµεσογειακής ∆ιάσκεψης της Βαλένθια, της 22ας και 23ης Απριλίου
2002·
έχοντας υπόψη τα Συµπεράσµατα της Υπουργικής ∆ιάσκεψης για τη Βόρεια ∆ιάσταση, που πραγµατοποιήθηκε
στο Λουξεµβούργο, στις 21 Οκτωβρίου 2002·
(1) EE C 374 της 23.12.1999, σ. 1.
(2) EE C 156 της 6.6.2000, σ. 47.
(3) ΕΕ C 22 της 24.1.2001, σ. 7.
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έχοντας υπόψη την «Έκθεση Προόδου για την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον αντίκτυπο της
διεύρυνσης στις περιοχές που συνορεύουν µε υποψήφιες χώρες. Κοινοτική δράση για τις παραµεθόριες περιοχές»
(COM(2002) 660 τελικό), της 29ης Νοεµβρίου 2002·
έχοντας υπόψη τα Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης, της 12ης και 13ης ∆εκεµβρίου
2002·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Εξηγώντας τη διεύρυνση της Ευρώπης»
(CdR 325/2002 fin) (1), της 13ης Φεβρουαρίου 2003·
έχοντας υπόψη το Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα συµπεράσµατα των σχετικών µε τη διεύρυνση
διαπραγµατεύσεων, της 9ης Απριλίου 2003, στην Κοπεγχάγη·
έχοντας υπόψη τα Συµπεράσµατα των Συµβουλίων Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, της
15ης Απριλίου, 30ής Σεπτεµβρίου και 18ης Νοεµβρίου 2002 και της 24ης Φεβρουαρίου, 18ης Μαρτίου και
14ης Απριλίου 2003·
έχοντας υπόψη τα Συµπεράσµατα της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης της 17ης Απριλίου 2003·
έχοντας υπόψη τα Συµπεράσµατα της Ενδιάµεσης Ευρωµεσογειακής ∆ιάσκεψης που πραγµατοποιήθηκε στην
Κρήτη στις 26 και 27 Μαΐου 2003·
έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής: «Το δεύτερο σχέδιο δράσεως για τη Βόρεια διάσταση,
2004-2006» (COM(2003) 343 τελικό), της 10ης Ιουνίου 2003·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για το «∆εύτερο σχέδιο δράσεως για τη Βόρεια διάσταση, 2004-2006»
(CdR 102/2003 fin) της 9 Οκτωβρίου 2003,
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης της επιτροπής «Εξωτερικές Σχέσεις» (CdR 175/2003 rev. 2)
(εισηγητής: ο κ. Chaves González, Πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας (E/ΕΣΚ)), που
υιοθετήθηκε από την επιτροπή «Εξωτερικές Σχέσεις» στις 5 Σεπτεµβρίου 2003·
Εκτιµώντας
1)

την προοπτική που διανοίγεται για τις σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελλοντικών νέων
γειτονικών χωρών της, µετά από την πέµπτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2)

ότι οι χώρες της Νότιας και της Ανατολικής Μεσογείου αποτελούν, εδώ και δεκαετίες, ζώνη προτεραιότητας
για την ΕΕ, λόγω της στρατηγικής τους σηµασίας από πολιτική και οικονοµική άποψη, αλλά και της
ανθρώπινης και πολιτισµικής τους εγγύτητας·

3)

ότι οι σχέσεις της ΕΕ µε τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, µετά από τη διεύρυνση,
αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία όσον αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη·

4)

τη δέσµευση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ∆ιακήρυξη του Λάακεν, για τη διασφάλιση της ειρήνης
και της σταθερότητας µέσω της στήριξης της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ποικιλοµορφίας·

5)

την ευκαιρία για ενίσχυση των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω της προώθησης των
πολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που αναφέρονται στα Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Κοπεγχάγης·

6)

ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής, οικονοµικής, πολιτισµικής και κοινωνικής συνεργασίας
µεταξύ της ΕΕ και των περιοχών αυτών, προκειµένου να αποτραπεί η δηµιουργία νέων διαχωριστικών
γραµµών στην Ευρώπη και να προωθηθεί µια διαδικασία ευηµερίας για τις χώρες αυτές και για τους
ευρωπαίους πολίτες στο σύνολό τους·

(1) ΕΕ L 128 της 29.5.2003, σ. 56.
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7)

ότι η προώθηση της περιφερειακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας αποτελεί ένα από τα βασικά θεµέλια
για την εφαρµογή της πολιτικής της γειτονίας στις ζώνες αυτές·

8)

τις πολιτικές συνεργασίας που αναπτύσσουν επί του παρόντος οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, και ειδικότερα εκείνες που σχετίζονται µε τη διασυνοριακή συνεργασία
µε εδαφικές ενότητες τρίτων χωρών·

27.1.2004

υιοθέτησε, κατά την 51η σύνοδο ολοµέλειας της 9ης Οκτωβρίου 2003, την παρούσα γνωµοδότηση.

Η Επιτροπή των Περιφερειών,

1. Ευρύτερη Ευρώπη: Η αποδοχή της πρόκλησης

1.1.
εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίκαιρη και
αναγκαία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προσδιορίζει µια νέα πολιτική, οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική
προοπτική για τις σχέσεις µας µε τους γείτονές µας στα Νότια και
τα Ανατολικά σύνορά µας, ιδιαίτερα δε σε µια στιγµή όπου η
τελευταία διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ δηµιουργεί νέες και
σηµαντικές προσδοκίες για τις χώρες αυτές·

1.2.
φρονεί ότι η ΕΕ, αφού ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία
της διεύρυνσης, έχει καθήκον να συµβάλει στην οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη των γειτονικών χωρών, όχι µόνο από την
οπτική της ευρωπαϊκής κλίµακας, αλλά και µέσω ενός αναπροσδιορισµού του ρόλου που οφείλει να αναλάβει σε παγκόσµια
κλίµακα και µε συνεκτίµηση των υπό εξέλιξη διαδικασιών της
παγκοσµιοποίησης·

1.3.
συµφωνεί µε την άποψη της Επιτροπής ότι είναι αναγκαία
η καθιέρωση νέων πρωτοβουλιών που θα προωθούν την περιφερειακή και υπο-περιφερειακή ολοκλήρωση σε ορισµένες γειτονικές
περιοχές και που θα επιτρέπουν παράλληλα τη δηµιουργία δεσµών
αλληλεξάρτησης ανάµεσα στις περιοχές αυτές και την Ευρωπαϊκή
Ένωση·

1.4.
πιστεύει, ακόµη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθοριστική
ευθύνη για την προώθηση της πολιτικής και δηµοκρατικής
σταθερότητας, της ασφάλειας, της βιώσιµης ανάπτυξης και της
κοινωνικής συνοχής των γειτόνων µας, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον που θα στηρίζεται σε µια πραγµατική
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τοµείς·

1.5.
φρονεί ότι ένα θεµελιώδες στοιχείο της νέας πολιτικής της
γειτονίας είναι η ανάπτυξη του διαπολιτισµικού διαλόγου, που
πρέπει να ενισχυθεί µε µια σειρά δράσεων οι οποίες θα προβάλλουν
την ποικιλοµορφία που χαρακτηρίζει την Ευρώπη, δίνοντας έµφαση
στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στην καταπολέµηση
των διακρίσεων, του ρατσισµού και της ξενοφοβίας·

1.6.
πιστεύει ότι η επιτυχία της νέας αυτής πολιτικής της
γειτονίας πρέπει να στηριχτεί στη µεγαλύτερη συµµετοχή και
δέσµευση της κοινωνίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των γειτονικών της χωρών·

1.7.
δηλώνει ότι οι σηµαντικές οικονοµικές διαφορές µεταξύ
των δύο πλευρών των συνόρων αναπόφευκτα διαταράσσουν την
κοινωνική ειρήνη µιας περιφέρειας και τροφοδοτούν την παράνοµη
µετανάστευση, το παράνοµο εµπόριο, το οργανωµένο έγκληµα και
άλλα συναφή προβλήµατα·
1.8.
εκτιµά ότι η δηµιουργία ενός «φιλικού κύκλου» γύρω από
την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει θετικό αντίκτυπο για την πολιτική
σταθερότητα και την οικονοµική ανάπτυξη και των κρατών µελών
της ΕΕ και των γειτονικών χωρών· εντούτοις, εάν η προσοχή
επικεντρωθεί υπερβολικά στην επέκταση της εσωτερικής αγοράς ή
στις πτυχές της ασφάλειας, αυτό δεν θα αρκεί για να εξασφαλίσει
την πλήρη εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ των χωρών· η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει παράλληλα την προώθηση της πολιτισµικής συνεργασίας, της βιώσιµης ανάπτυξης και
της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

2. Ένα νέο όραµα και µια νέα προσφορά
2.1.
φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσφέρει
στις γειτονικές της χώρες ενδιαφέρουσες και εποικοδοµητικές
προοπτικές· δεν αρκεί να συνεχίσει την ήδη υφιστάµενη δυναµική
Σύνδεσης και Συνεργασίας· η σταθερότητα, η ασφάλεια και η
ευηµερία πρέπει να συνιστούν σαφώς προσδιορισµένους και
επιτεύξιµους στόχους, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για
τις γειτονικές της χώρες·
2.2.
υποστηρίζει, ως εκ τούτου, τη δηµιουργία ενός κοινού
χώρου που θα περιλαµβάνει την ΕΕ και τους εταίρους της και που
θα επιτρέπει την καθιέρωση µιας ενιαίας αγοράς, ελεύθερων
συναλλαγών, ενός ανοιχτού καθεστώτος για τις επενδύσεις, την
προσέγγιση των νοµοθεσιών, καθώς και τη χρήση του ευρώ ως
αποθεµατικού νοµίσµατος και ως νοµίσµατος αναφοράς για τις
συναλλαγές µε τις γειτονικές χώρες· µε λίγα λόγια, ζητά την
εφαρµογή της αρχής «µοιραζόµαστε τα πάντα µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, εκτός από τους θεσµούς», χωρίς τούτο να σηµαίνει ότι θα
αποκλείεται για τους γείτονες της Ευρωπαϊκής ηπείρου η προοπτική της προσχώρησης στην Ένωση αν πληρούν τα κριτήρια της
Κοπεγχάγης·
2.3.
καλεί, επίσης, σε µια κοινή αντιµετώπιση των σηµαντικότερων απειλών που αντιµετωπίζουµε στη σηµερινή εποχή: έγκληµα,
τροµοκρατία, παράνοµη µετανάστευση και περιβαλλοντικές
προκλήσεις·
2.4.
τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης ενός νέου πολιτικού διαλόγου, µε βάση κοινές αξίες και αρχές, και συγκεκριµένα για
πολιτικές που αφορούν το περιβάλλον, τις µεταφορές, την έρευνα,
την παιδεία ή τον πολιτισµό· ο διάλογος αυτός πρέπει να
µεταφερθεί σε επίπεδο κοινωνίας, ώστε να καταπολεµηθούν οι
προκαταλήψεις και να διευκολυνθεί η αµοιβαία κατανόηση·
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2.5.
τονίζει ότι υπάρχει ένα σύνολο πολιτικών που αποτελούν
µέρος της νέας αυτής προοπτικής και που έχουν ειδική επίδραση
επί των περιφερειών και, ως εκ τούτου:
2.5.1. ζητά τη διεξαγωγή λεπτοµερούς µελέτης των προβληµάτων που δυσχεραίνουν τις εµπορικές συναλλαγές στις παραµεθόριες περιοχές και τάσσεται υπέρ της εναρµόνισης των νοµοθεσιών
και της αύξησης της ασφάλειας, ως µέτρων για την προώθηση του
εµπορίου·
2.5.2. απαιτεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις οικονοµικές,
κοινωνικές και ανθρωπιστικές συνέπειες που αντιπροσωπεύει, για
τους δήµους και τις περιφέρειες της ΕΕ, η ενσωµάτωση της νόµιµης
µετανάστευσης και ο έλεγχος της παράνοµης µετανάστευσης· από
την άποψη αυτή, θα ήταν σκόπιµο να µελετηθούν σε αντιπαραβολή
τα προβλήµατα και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από το φαινόµενο
της µετανάστευσης·
2.5.3. διεκδικεί µια ειδική πολιτική µεταφορών για τις περιοχές
εκείνες οι οποίες, πέρα από τα περιφερειακά τους χαρακτηριστικά,
αντιµετωπίζουν επιπροσθέτως ιδιαίτερες δυσκολίες για την επικοινωνία, όπως το συνδυασµό χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων·
2.5.4. συνιστά την καθιέρωση ενεργειακών προτύπων που να
συνδυάζουν την ασφάλεια εφοδιασµού της ΕΕ µε την προώθηση
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και τη µετατροπή εκείνων που
συνεπάγονται µεγαλύτερους κινδύνους για το περιβάλλον και τον
πληθυσµό·
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3.2.
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να εφαρµοστεί
µια διαρθρωµένη και προοδευτική προσέγγιση για την προώθηση
της συνεργασίας, η οποία θα στηρίζεται σε αµοιβαίες υποχρεώσεις
και στην ικανότητα του κάθε εταίρου να τηρεί τις δεσµεύσεις του
και η οποία θα θεσπίζει συγκεκριµένα στάδια για την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων πριν από τη µετάβαση στην επόµενη φάση·

3.3.
κρίνει ορθή τη θέσπιση σχεδίων δράσης ανά χώρες, τα
οποία θα αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών µελών και της εκάστοτε
γειτονικής χώρας· εντούτοις, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη ο
ενεργός ρόλος που διαδραµατίζουν οι ευρωπαϊκές περιφερειακές
και τοπικές αρχές στα πλαίσια της πολιτικής για τη γειτονία, η
Επιτροπή των Περιφερειών επιθυµεί να ζητείται η γνώµη της κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγµάτευσης του καθενός από τα
εν λόγω σχέδια δράσης·

3.4.
φρονεί ότι η υιοθέτηση µιας κοινής στρατηγικής για τις
γειτονικές χώρες αποτελεί σηµαντικό βήµα στις σχέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τον άµεσο περίγυρό της· εντούτοις,
διαπιστώνει ότι η αρχική κατάσταση όσον αφορά τις σχέσεις του
εν λόγω περίγυρου µε την ΕΕ δεν είναι ισοδύναµη, και ως εκ
τούτου καθίσταται αναγκαίο να οριστούν δύο διαφοροποιηµένες
κατευθύνσεις παρέµβασης: µία για τη Μεσόγειο και µία άλλη για
τη Ρωσία και τα ΝΑΚ·

Ρωσία και ΝΑΚ
2.5.5. τονίζει την ανάγκη να δεσµευτούν τα νέα γειτονικά
κράτη να υιοθετήσουν µέτρα που θα εξασφαλίζουν την προστασία
του περιβάλλοντος και θα αυξάνουν και διαφυλάσσουν τη
βιοποικιλότητα·
2.5.6. ζητά τη χρηµατοδοτική στήριξη των ευρωπαϊκών οργάνων, και συγκεκριµένα της ΕΤΑΑ και της ΕΤΕ, για την ενίσχυση και
προώθηση τοπικών παραγωγικών συστηµάτων που να στηρίζονται
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και να εξασφαλίζουν την επιτυχία
των πολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που προβλέπονται
στις χώρες αυτές·
2.6.
απαιτεί να εκχωρηθούν στις πολιτικές αυτές επαρκείς
πόροι από τον προϋπολογισµό, ώστε να διαθέτουν τα κατάλληλα
µέσα, και να µην υποβαθµίζεται η αξιοπιστία των προτεινόµενων
δράσεων·

3. Γειτονία: διαφορετικές χώρες, κοινά συµφέροντα — Μία
διαφοροποιηµένη, προοδευτική και συγκρίσιµη προσέγγιση
3.1.
φρονεί ότι, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της
πολιτικής της ΕΕ σε θέµατα γειτονίας, απαιτείται η θέσπιση νέων
µηχανισµών και νέων κοινών δοµών που θα υπερβαίνουν τις
ισχύουσες συµφωνίες και θα εφαρµόζουν µια νέα δυναµική στις
υφιστάµενες διαδικασίες·

3.5.
ζητά την έναρξη µιας νέας πρωτοβουλίας, που θα στηρίζεται σε προηγούµενες εµπειρίες (Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος,
Συµβούλιο Χωρών της Βαλτικής, Βόρεια ∆ιάσταση...), θα είναι
αντίστοιχη µε άλλες διαδικασίες, όπως αυτή που ακολουθείται στη
Μεσόγειο, και θα επιτρέπει την αναβάθµιση του καθεστώτος της
υφιστάµενης συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ, της Ρωσίας και των ΝΑΚ·

3.6.
ζητά την αύξηση της συνεργασίας µεταξύ Ρωσίας και ΕΕ,
µε µοχλό το πλαίσιο της Βόρειας ∆ιάστασης· προς την κατεύθυνση
αυτή, επιµένει να ιδρυθεί το Φόρουµ της Βόρειας ∆ιάστασης
που προβλεπόταν από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων που
πραγµατοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2001, στο Λουξεµβούργο, και
να δοθεί δικαίωµα πρόσβασης στο Φόρουµ αυτό σε εκπροσώπους
τοπικών και περιφερειακών αρχών·

3.7.
υποστηρίζει την επανέναρξη του διαλόγου µεταξύ ΕΕ
και Λευκορωσίας, ώστε να δοθεί νέα ώθηση στις διαδικασίες
εκδηµοκρατισµού, οικονοµικών µεταβολών, και αλλαγών σε
θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα αυτή και να καταστεί
δυνατή η ανταλλαγή των σχετικών εµπειριών που µπορούν να
προσφέρουν οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς της Ένωσης·

3.8.
απαιτεί την ταχεία και βιώσιµη επίλυση του προβλήµατος
της Υπερδνειστερίας, που συνιστά το κύριο εµπόδιο για µια θετική
εξέλιξη της πολιτικής και οικονοµικής κατάστασης της Μολδαβίας,
καθώς και στοιχείο που δηµιουργεί περιφερειακές εντάσεις·
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Μεσόγειος

Κοινές πτυχές

3.9.
τονίζει ότι, για τις σχέσεις µε τις χώρες της Νότιας και της
Ανατολικής ακτής της Μεσογείου, υφίσταται ήδη ένας σηµαντικός
µηχανισµός: η Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη της Βαρκελώνης, µε τις
τρεις πτυχές της: πολιτική, οικονοµική και κοινωνικο-πολιτισµική·
παρότι η Ευρωµεσογειακή Εταιρική Σχέση δεν ανταποκρίθηκε στις
προσδοκίες που γεννήθηκαν το 1995, συνιστά ένα καινοτόµο
πλαίσιο για τις σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
εταίρων µεσογειακών χωρών, µε προοπτική τη δηµιουργία µιας
ζώνης ελεύθερων συναλλαγών το 2010·

4.2.
ζητά την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των τοπικών
και περιφερειακών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
αντίστοιχων φορέων των γειτονικών χωρών στα Νότια και τα
Ανατολικά της σύνορα· η ενίσχυση αυτή πρέπει να συνδυάζεται µε
µια προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω», η οποία θα εξασφαλίζει
την ενσωµάτωσή της στη νέα πολιτική της γειτονίας·

3.10. φρονεί ότι πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω η ∆ιαδικασία
της Βαρκελώνης και να ενσωµατωθούν, σταδιακά και ανάλογα µε
το βαθµό αµοιβαίας δέσµευσης, οι µεσογειακές χώρες σε όλες της
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.11. πιστεύει ότι η εν λόγω ενισχυµένη συνεργασία προϋποθέτει την ανάπτυξη του πολιτικού διαλόγου, περισσότερο αναγκαίου
παρά ποτέ µετά από τον πόλεµο του Ιράκ και την απουσία
επίλυσης της ισραηλινο-παλαιστινιακής διαµάχης·

3.12. υποστηρίζει τη δηµιουργία του µηχανισµού ∆ιευκόλυνσης για Ευρω-Μεσογειακές Επενδύσεις και Εταιρικές Σχέσεις
(∆ΕΜΕΕΣ / FEMIP) εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πιστεύει ότι ο µηχανισµός αυτός πρέπει να αποτελέσει
τη βάση για την ίδρυση µιας πραγµατικής Ευρωµεσογειακής
Τράπεζας·

3.13. φρονεί ότι η νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη γειτονία, όσον αφορά τη Μεσόγειο, πρέπει να στηριχτεί σε µια
στρατηγική που θα καλύπτει κατά ενιαίο τρόπο όλα τα ζητήµατα·
από την άποψη αυτή, τονίζει την ανάγκη καθιέρωσης ενός
πραγµατικού διαπολιτισµικού διαλόγου, που θα προωθεί τη
γνωριµία του «άλλου» και την αµοιβαία κατανόηση και θα ενισχύει
την πολιτισµική ποικιλοµορφία της Μεσογείου·

3.14. τονίζει ότι η πολιτική για τη γειτονία πρέπει να αντιµετωπίζεται κατά τρόπο διαφοροποιηµένο, ανάλογα µε τις σχέσεις και
µε τη δέσµευση της καθεµιάς από τις εταίρους χώρες έναντι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι πρέπει να προβλέπεται αύξηση των
ενισχύσεων για τις χώρες εκείνες που τηρούν τις αναληφθείσες
δεσµεύσεις· από την άποψη αυτή, υποστηρίζει το αίτηµα του
Βασιλείου του Μαρόκου να αποκτήσει ειδικό καθεστώς έναντι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. Μεγαλύτερη συµµετοχή και περισσότερο πρωταγωνιστικός ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών

4.1.
ζητά, γενικά, την ενεργό συµµετοχή των τοπικών και
περιφερειακών αρχών στη νέα αυτή πολιτική, και ειδικότερα:

4.3.
απαιτεί τη διαβούλευση µε τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές της Ένωσης πριν από την υποβολή προτάσεων για νέες
πρωτοβουλίες στα πλαίσια της πολιτικής για τη γειτονία, σύµφωνα
µε τα όσα θεσπίζει η Επιτροπή στη «Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή
διακυβέρνηση», ειδικότερα δε όσον αφορά τον προσδιορισµό
των στόχων, των κριτηρίων αναφοράς και το χρονοδιάγραµµα
εκτέλεσης των αντίστοιχων σχεδίων δράσης της κάθε χώρας·

4.4.
ζητά, επίσης, τη συµµετοχή των παραµεθόριων περιφερειών
στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση των προαναφερόµενων σχεδίων δράσης·

4.5.
απαιτεί συντονισµό και συµπληρωµατικότητα µεταξύ των
πρωτοβουλιών συνεργασίας που χρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα διάφορα κράτη µέλη της και από τις
ευρωπαϊκές περιφερειακές και τοπικές αρχές στις γειτονικές χώρες,
προκειµένου να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη συνάφεια και συνέργια
των πόρων που χρησιµοποιούνται·

4.6.
ζητά ιδιαίτερη µέριµνα για τις παραµεθόριες περιφέρειες,
µε την παροχή κατάλληλων µέσων και µηχανισµών, σύµφωνα µε
την ίδια προσέγγιση που προτείνεται στην «Κοινοτική δράση για
τις παραµεθόριες περιοχές» του Νοεµβρίου του 2002·

4.7.
προτείνει την έναρξη ανοιχτού και δυναµικού διαλόγου
σχετικά µε τα πολιτικά όρια της ΕΕ, µε τη συµµετοχή των
διαφόρων βαθµίδων διακυβέρνησης, και ειδικότερα της τοπικής
και περιφερειακής, προκειµένου να διασφαλιστεί η αναγνώριση της
ποικιλοµορφίας και της ιδιαιτερότητας των περιοχών της Ευρώπης·

4.8.
επαναλαµβάνει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραµατίζουν
οι περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ένωσης στα πλαίσια
των διαφόρων διαδικασιών διασυνοριακής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας, δεδοµένου ότι συνιστούν έναν από τους κατ' εξοχήν
παράγοντες της αποκεντρωµένης συνεργασίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·

4.9.
ζητά τη θέσπιση ενός µηχανισµού στήριξης των περιφερειακών και τοπικών φορέων, ιδιαίτερα των µεθοριακών, προκειµένου να ασκούν δεόντως τα καθήκοντα κοινωνικής ένταξης και
ευαισθητοποίησης που σχετίζονται µε την ενσωµάτωση των µεταναστών· στα πλαίσια αυτά, ζητά να περιλαµβάνεται η τοπική και
περιφερειακή διάσταση στις πολιτικές της ΕΕ που αφορούν τη
µετανάστευση·
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Ρωσία και ΝΑΚ
4.10. ζητά τη δηµιουργία ενός φόρουµ συνάντησης τοπικών
και περιφερειακών φορέων, ώστε να αξιολογείται το επίπεδο
πολιτικής και διοικητικής αποκέντρωσης που επιτυγχάνεται στη
Λευκορωσία, τη Μολδαβία, τη Ρωσία και την Ουκρανία, προκειµένου να καταστεί δυνατή µια στρατηγική προσέγγιση µεταξύ
των περιφερειακών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
προαναφερόµενων χωρών·
4.11. ζητά τη συµµετοχή των περιφερειών στο σχεδιασµό των
υποδοµών των µεταφορών, ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερη εδαφική
ενσωµάτωση και διάρθρωση των παραµεθόριων περιοχών, καθώς
και την ανάπτυξη των θαλάσσιων µεταφορών σε ορισµένες περιοχές, όπως η Βαλτική·
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4.18. ζητά το Ευρωµεσογειακό Ίδρυµα να συνιστά «Ίδρυµα
ιδρυµάτων», που θα συγκεντρώνει στους κόλπους του όλες τις
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες που απαντώνται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Νότια και Ανατολική ακτή της
Μεσογείου· το Ίδρυµα αυτό πρέπει να συνιστά καταλύτη και βήµα
ενός διαλόγου ανάµεσα στον χριστιανικό, τον ισλαµικό και τον
ιουδαϊκό πολιτισµό και πρέπει να λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς
για τη συµµετοχή των δήµων και περιφερειών εκατέρωθεν των
ακτών, µέσω µιας προσέγγισης των κοινωνιών των πολιτών· υπό
την έννοια αυτή, τονίζει τη σηµασία της δροµολόγησης ενός
ειδικού προγράµµατος ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, που θα
απευθύνεται στους πολίτες της Μεσογείου, και στο οποίο θα έχουν
πρωταγωνιστικό ρόλο οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς·

4.12. ζητά την προώθηση ενός προγράµµατος υποκατάστασηςµετατροπής της πυρηνικής ενέργειας υπέρ άλλων µορφών ενέργειας που να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον, και ενός
προγράµµατος ανάπτυξης νέων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας·

5. Ένα νέο µέσο γειτνίασης

4.13. ζητά την αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας σε
θέµατα τελωνειακής διαχείρισης και ελέγχου, ως µέτρου για την
αποτροπή της παράνοµης διακίνησης προσώπων και για την
εξοµάλυνση του εµπορίου αγαθών·

5.1.
υποστηρίζει τη στρατηγική και τους προσανατολισµούς
που περιλαµβάνονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ανοίγοντας το δρόµο για ένα νέο µέσο γειτνίασης»·

Μεσόγειος
4.14. επαναλαµβάνει το αίτηµά της, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη
της Βαρκελώνης και µε τα Συµπεράσµατα της ∆ιάσκεψης της
Στουτγάρδης και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κολωνίας, να
εφαρµοστεί µια στενότερη συµµετοχή και σύνδεση των τοπικών
και περιφερειακών διοικήσεων, ως προνοµιούχων φορέων, για την
υλοποίηση ενός χώρου ειρήνης, σταθερότητας και προόδου στη
λεκάνη της Μεσογείου·
4.15. επαναλαµβάνει ότι η συµµετοχή αυτή θα πρέπει να λάβει
συγκεκριµένη µορφή µέσω της δηµιουργίας ενός τοπικού και
περιφερειακού φορέα εντός του ευρωµεσογειακού θεσµικού πλαισίου· ο φορέας αυτός θα απαρτίζεται από τοπικές και περιφερειακές
αρχές των δύο ακτών της Μεσογείου και θα έχει αποστολή να
προωθήσει τη σύνδεση και να αναπτύξει προγράµµατα που θα
περιλαµβάνουν δράσεις οι οποίες θα πρέπει να αναπτυχθούν στο
σύνολο της µεσογειακής λεκάνης·

5.2.
φρονεί ότι η Επιτροπή καθορίζει µέτρα για τη διασφάλιση
του απαραίτητου συντονισµού µεταξύ των διαφόρων προγραµµάτων που ευνοούν τη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες· η
απουσία του συντονισµού αυτού, όπως έχει επισηµάνει η Επιτροπή
των Περιφερειών και άλλα κοινοτικά όργανα, έχει εµποδίσει µέχρι
σήµερα την εν λόγω συνεργασία, που έχει βασική σηµασία για να
υπάρξει συµβολή σε µια αρµονική ανάπτυξη των γειτονικών χωρών·

5.3.
φρονεί ότι το νέο αυτό µέσο πρέπει να αποτελέσει ενίσχυση
των σηµερινών µεθόδων διασυνοριακής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας µε σκοπό να καταστεί δυνατό να συµµετάσχουν οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές πιο ενεργά στη συνεργασία αυτή·

4.16. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, µέχρι στιγµής,
δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία από τις προβλεπόµενες από
τη ∆ιακήρυξη της Βαρκελώνης συναντήσεις, προκειµένου οι
εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών να προβούν σε
απολογισµό των προβληµάτων τους και να ανταλλάξουν τις
εµπειρίες τους· ζητά, λοιπόν, να αρχίσει εντός του τρέχοντος έτους
η πραγµατοποίηση των συναντήσεων αυτών·

5.4.
φρονεί, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται από την Επιτροπή,
ότι το νέο µέσο γειτνίασης πρέπει να έχει ενιαία προσέγγιση σε ό,τι
αφορά τη συνεργασία, ευνοώντας µε τον τρόπο αυτό τον κοινό
προγραµµατισµό των δράσεων µεταξύ των διοικήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών·

4.17. επαναλαµβάνει το αίτηµά της η αποκεντρωµένη ευρωµεσογειακή συνεργασία να συνιστά έναν από τους πυλώνες επί των
οποίων θα στηρίζεται η διαδικασία· για το σκοπό αυτό, ζητά να
διαχειρίζονται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, για λογαριασµό
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα πλαίσια της αποκεντρωµένης
συνεργασίας, τους κοινοτικούς χρηµατοδοτικούς πόρους που
προορίζονται για τις εταίρους µεσογειακές χώρες·

5.5.
υπογραµµίζει τη σηµασία της συµµετοχής των τοπικών και
περιφερειακών αρχών στο σχεδιασµό, εφαρµογή και ανάπτυξη του
νέου µέσου γειτονίας· για το σκοπό αυτό, ζητά από την Επιτροπή
να διοργανώσει ηµερίδες και σεµινάρια στα οποία να εκτεθεί και
θα αναλυθεί η εποικοδοµητική συνεργασία που διεξάγουν, µε
δικούς τους πόρους, οι τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις ένθεν
και ένθεν των συνόρων·
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5.6.
υποστηρίζει την καθιέρωση σε δύο φάσεις του νέου µέσου
γειτονίας· σχετικά µε την πρώτη φάση (2004-2006), υπογραµµίζει
ότι έχει σηµασία τα προγράµµατα γειτονίας να καταστούν λειτουργικά στις αρχές του 2004· επίσης, φρονεί ότι η Επιτροπή θα
πρέπει να λάβει υπόψη τα προγράµµατα που αναπτύσσουν
ορισµένοι δήµοι και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
διοικήσεις των γειτονικών χωρών, υποστηρίζοντας πειραµατικές
πρωτοβουλίες συνεργασίας όπως το πρόγραµµα διασυνοριακής
ανάπτυξης «Ανδαλουσία-Μαρόκο», το οποίο χρηµατοδοτείται από
την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας και την κυβέρνηση
του Μαρόκου·
5.7.
υπογραµµίζει ότι, εκτός από τη διασυνοριακή συνεργασία
που συνδέεται µε το Interreg III A, το νέο µέσο θα πρέπει να
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προβλέπει τη διαπεριφερειακή συνεργασία που προβλέπεται στο
Interreg III Β· στα πλαίσια αυτά, και για τις διάφορες περιοχές
που συνορεύουν µε τις γειτονικές χώρες, ζητά να τεθούν σε
εφαρµογή προγράµµατα που να αφορούν την ολοκληρωµένη
ανάπτυξη, µε ιδιαίτερη έµφαση στη χωροταξία, το περιβάλλον, την
πολιτική για τις ΜΜΕ, την απασχόληση, την οικονοµική και
κοινωνική πολιτική, τον πολιτισµό και τις πολιτικές διαχείρισης
των µεταναστευτικών ροών, µε συνεκτίµηση, ιδιαίτερα, των προβληµάτων που συνδέονται µε την ασφάλεια, την υποδοχή και την
ενσωµάτωση·
5.8.
σε σχέση µε τη δεύτερη φάση, ζητά να συµµετάσχει η
Επιτροπή των Περιφερειών στη διαµόρφωση και τον προσδιορισµό
του νέου µέσου γειτονίας από το 2006 και µετά, και να
συµµετάσχει επίσης στη διαδικασία συζήτησης και έγκρισης.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2003.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Albert BORE

