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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
53Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 11ΗΣ ΚΑΙ 12ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004
Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την
εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των
κρατών µελών και την Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος
τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας στα προσωρινά εξωτερικά χερσαία σύνορα µεταξύ κρατών µελών
(2004/C 109/01)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών µελών και την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας στα προσωρινά εξωτερικά
χερσαία σύνορα µεταξύ κρατών µελών [COM(2003) 502 τελικό — 2003/0193(CNS), 2003/0194 (CNS)],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2003, σύµφωνα µε το άρθρο 265,
παράγραφος 1 της ΣΕΚ, να ζητήσει την έκδοση γνωµοδότησης,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο της, στις 19 Ιουνίου 2003, να αναθέσει την κατάρτιση
της εν λόγω γνωµοδότησης στην επιτροπή «Εξωτερικές Σχέσεις»,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα άρθρα 61 και 62 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1),
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρωτόκολλο στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρωτόκολλο στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε τις εξωτερικές σχέσεις των κρατών µελών όσον αφορά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τη µισθωτή απασχόληση και την άσκηση ανεξάρτητων οικονοµικών δραστηριοτήτων
[COM(2001) 386 τελικό, 11 Ιουλίου 2001],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής «σχετικά µε τον αντίκτυπο της διεύρυνσης στις περιοχές που
συνορεύουν µε υποψήφιες χώρες» [COM(2001) 437 τελικό, 25 Ιουλίου 2001],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς µια ολοκληρωµένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων
των κρατών µελών της ΕΕ» [COM(2002) 233 τελικό, 7 Μαΐου 2002],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής «Περαιτέρω εξέλιξη του κεκτηµένου στον χώρο των περιορισµένης έκτασης συνοριακών διακινήσεων» [SEK(2002) 947, 9 Σεπτεµβρίου 2002],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρύτερη Ευρώπη — Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο
σχέσεων µε τους γείτονές µας στα ανατολικά και νότια σύνορά µας» [COM(2003) 104 τελικό, 11 Μαρτίου
2003],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ανοίγοντας το δρόµο για ένα νέο µέσο γειτνίασης»
[COM(2003) 393 τελικό, 1 Ιουλίου 2003],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το «Σχέδιο για την προστασία των εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης», (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο JAI) της 13ης Ιουνίου 2002,
(1) ΕΕ C 325 της 24.12.2002, σ. 57.
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε στις 13 Μαρτίου 2002 για την «Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τη µισθωτή απασχόληση
και την άσκηση ανεξάρτητων οικονοµικών δραστηριοτήτων» [COM (2001) 386 τελικό) — 2001/0154(CNS)]
και την «Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε τις συνθήκες σύµφωνα µε τις οποίες οι υπήκοοι τρίτων
χωρών µπορούν να διακινούνται ελεύθερα στο εσωτερικό της επικράτειας των κρατών µελών για περίοδο που δεν
ξεπερνά τους τρεις µήνες, την καθιέρωση ειδικής έγκρισης ταξιδίου και τον προσδιορισµό των προϋποθέσεων εισόδου ενόψει µετακίνησης που δεν ξεπερνά τους έξι µήνες» [COM (2001) 388 τελικό — 2001/0155 (CNS) (2)],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε στις 16 Μαΐου 2002 µε θέµα «Πολιτική για τη µετανάστευση:
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για µία κοινή πολιτική κατά της παράνοµης µετανάστευσης» [COM(2001) 672 τελικό], «Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση
ενός προγράµµατος δράσης για τη διοικητική συνεργασία στους τοµείς των εξωτερικών συνόρων, των θεωρήσεων,
του ασύλου και της µετανάστευσης (πρόγραµµα ARGO)» [COM (2001) 567 τελικό — 2001/0230 (CNS)],
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε µια ανοιχτή µέθοδο
συντονισµού για την κοινοτική πολιτική µετανάστευσης» [COM(2001) 387 τελικό] και για την Πολιτική Ασύλου:
«Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς
των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας
για άλλους λόγους» [COM (2001) 510 τελικό — 2001/0207 (CNS)]. Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής — «Η
σχέση µεταξύ της διαφύλαξης και της εσωτερικής ασφάλειας και της συµµόρφωσης µε τις διεθνείς υποχρεώσεις
και µέσα προστασίας» [COM(2001)743 τελικό]. «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την κοινή πολιτική ασύλου και την καθιέρωση ανοικτής µεθόδου συντονισµού»
[COM (2001) 710 τελικό (3)],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε στις 13 Φεβρουαρίου 2003 µε θέµα το «Έγγραφο για τη
στρατηγική της διεύρυνσης και την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο που έχει σηµειώσει κάθε
υποψήφια χώρα ενόψει της ένταξης» [COM(2002) 700 τελικό και SEC (2002) 1400–1412] και την «Έκθεση
της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: Εξηγώντας τη διεύρυνση της Ευρώπης» [COM(2002)281 τελικό], [CdR
325/2002 τελικό (4)],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε στις 9 Απριλίου 2003 για την «Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την επαγγελµατική
κατάρτιση ή τον εθελοντισµό» [COM(2002)548 τελικό — 2002/0242 CNS], [CdR 2/2003 τελικό (5)],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε στις 13 Μαρτίου 2002 µε θέµα «Στρατηγικές για την προαγωγή της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας σε µια διευρυµένη Ευρώπη — έγγραφο βάσης και
προσανατολισµός για το µέλλον», [CdR 181/2000 τελικό (6)],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε µε θέµα «∆εύτερο πρόγραµµα δράσης για τη Βόρεια ∆ιάσταση
2004-2006» [COM(2003)343 τελικό] [CdR 102/2003 τελικό (7)],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: το άρθρο III-166 του Σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης για την ΕΕ, το οποίο διαβιβάστηκε
από τη Συντακτική Συνέλευση στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, στις 18 Ιουνίου 2003, στη Ρώµη,
CONV850/03 (8),
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: το σχέδιο γνωµοδότησής της (CDR 277/2003 rev. 1) που υιοθέτησε η επιτροπή εξωτερικών
σχέσεων στις 27 Νοεµβρίου 2003 [Εισηγητής: ο κ. Karsten NEUMANN, µέλος του κοινοβουλίου του κρατιδίου
Mecklenburg-Vorpommern (D/SPE)],

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ:

«∆εν χρειαζόµαστε µιαν Ευρώπη φρούριο που επιτυγχάνει τη συµφιλίωση µέσω των συνόρων της, αλλά µια ήπειρο
που καταργεί το διαχωριστικό χαρακτήρα αυτών των συνόρων της».(Richard von Weizsäcker, τέως Πρόεδρος
της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας)
1.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Επικροτεί την πρόταση να αρχίσει σε πανευρωπαϊκή κλίµακα η σύναψη διµερών συµφωνιών για την τοπική
διασυνοριακή κυκλοφορία ενόψει της διεύρυνσης, επειδή η διέλευση των συνόρων µεταξύ των σηµερινών
και των µελλοντικών κρατών µελών, αφενός, αφορά τους µελλοντικούς µας γείτονες και, αφετέρου, είναι
πολύ συχνά σηµαντική για τις περιφέρειες.
ΕΕ C 192 της 12.8.2002, σ. 20.
ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 44.
ΕΕ C 128 της 29.5.2003, σ. 56.
Bulletin 6 (2003) 1.4.7.
ΕΕ C 192 της 12.8.2002, σ. 37.
ΕΕ C 23 της 27.1.2004.
ΕΕ C 169 της 18.7.2003, σ. 58.

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.

Τονίζει ότι, µε την επικείµενη διεύρυνση, µε αυτό το συνοδευτικό µέτρο µπορεί να διασφαλιστεί ότι τα νέα
σύνορα που δηµιουργήθηκαν και που θα δηµιουργηθούν µεταξύ των νέων κρατών µελών και των γειτόνων
τους δεν συνιστούν ανυπέρβλητο εµπόδιο για το εµπόριο, τις κοινωνικές και πολιτιστικές ανταλλαγές
καθώς και την περιφερειακή συνεργασία, ιδιαιτέρως για τους κατοίκους των παραµεθόριων περιοχών της
µεθορίου.

3.

Επισηµαίνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές των παραµεθόριων περιοχών της µεθορίου πρωτοστατούσαν ανέκαθεν και θα συνεχίσουν να πρωτοστατούν στις προσπάθειες για τη συνεννόηση και τη συνεργασία πέραν των συνόρων, επειδή τα προβλήµατα και οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τους διαχωρισµούς
έχουν κατ αρχήν τοπικό χαρακτήρα και µπορούν να διευθετηθούν ή τουλάχιστον να περιοριστούν µέσω
µιας στενής συνεργασίας στο επίπεδο αυτό. Τα περιφερειακά συµφέροντα και προβλήµατα µπορεί να είναι
ιδιαίτερα πολύπλευρα και να ρυθµίζονται µε επιτυχία σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχει όµως περίπτωση και να
επηρεάσουν σε µόνιµη βάση αρνητικά τις σχέσεις µεταξύ γειτονικών κρατών και γειτόνων.

4.

Στηρίζει την πεποίθηση της στις πολλαπλές και συνεχώς θετικές εµπειρίες που έχει συναγάγει µε την τοπική
διασυνοριακή κυκλοφορία µικρής κλίµακας στις παραµεθόριες συνοριακές περιοχές της Ευρώπης στις
οποίες εφαρµόζεται µε επιτυχία µια παρόµοια ρύθµιση, σε ορισµένες περιπτώσεις εδώ και δεκαετίες.

5.

Επικροτεί το γεγονός ότι µέχρι τώρα προωθήθηκε η συµµετοχή των υποψηφίων χωρών στην κατάρτιση των
προτάσεων της Επιτροπής και τονίζει ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί ο διάλογος µε αυτές όσον αφορά
τις ρυθµίσεις για τις διασυνοριακές µετακινήσεις.

6.

Θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιµο να χαραχθεί για το µέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ιδιαιτέρως δεν
µε βάση τα δεδοµένα της διεύρυνσης µια συνεκτική στρατηγική για τη διασυνοριακή συνεργασία που θα
µπορούσε να δώσει σηµαντική ώθηση στις προτάσεις κανονισµού που έχουν υποβληθεί, δεδοµένου ότι οι
ρυθµίσεις αυτές θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν πλήρως από τις µελλοντικές και τις σηµερινές χώρες µέλη
που συνορεύουν µε αυτές, στην περίπτωση που ο τοµέας αυτός δεν ρυθµιζόταν µέχρι σήµερα µέσω διµερούς συµφωνίας.
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Κατά την 53η σύνοδο Ολοµέλειας που πραγµατοποιήθηκε στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2004 (συνεδρίαση της
11ης Φεβρουαρίου) υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1 Χαιρετίζει τις δύο προτάσεις κανονισµού που ορθώς
υποβλήθηκαν ταυτόχρονα από την Επιτροπή για την εγκαθίδρυση
ενός συνεκτικού κανονιστικού περιγράµµατος για τη νοµοθεσία που
ισχύει για τις θεωρήσεις και για την προβλεπόµενη διευκόλυνση
των κατοίκων παραµεθόριων µεθοριακών περιοχών στα πλαίσια της
τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας κατά την µέχρι στιγµής απροσδιόριστης διάρκειας µεταβατική περίοδο έως την πλήρη εφαρµογή
του κεκτηµένου του Σένγκεν στις υποψήφιες χώρες, επιτρέποντας
ταυτόχρονα µια όσο το δυνατόν περισσότερο ευέλικτη διαµόρφωση
του νέου κανονιστικού αυτού πλαισίου και διευκολύνοντας εκ των
προτέρων τη σταδιακή και ευέλικτη προσαρµογή των κανόνων,
ανάλογα µε το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται η εφαρµογή υλοποίηση
του κεκτηµένου του Σένγκεν στα κράτη µέλη.
1.2 ∆ιαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι τα κείµενα έγγραφα τα
οποία αποτελούν αντικείµενο της παρούσας γνωµοδότησης εντάσσονται σε µια δέσµη µέτρων τα οποία, µε βάση την ενσωµάτωση
του κεκτηµένου του Σένγκεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη Συνθήκη
του Άµστερνταµ και την γενική αρµοδιότητα που καθιερώθηκε κατ'
αυτό τον τρόπο για τη θέσπιση «Μέτρων για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών», σύµφωνα µε το άρθρο 62
παράγραφος 2 και το άρθρο 61, θεωρούνται ως συνοδευτικά µέτρα
που έχουν ως στόχο να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, σύµφωνα µε το άρθρο 7α, σε διάστηµα 5 ετών µετά την
έναρξη της ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ.
1.3 Παραπέµπει στη γνωµοδότηση που εξέδωσε κατάρτισε µε
τίτλο «Ανάπτυξη 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, CdR 250/2003 τελικό], και τονίζει την
ιδιαίτερη σηµασία που έχει η εφαρµογή µιας καλά µελετηµένης

πολιτικής θεωρήσεων για την πρόληψη της παράνοµης µετανάστευσης, την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης και της
εµπορίας ανθρώπων (ιδιαιτέρως του απάνθρωπου εµπορίου
γυναικών), η οποία θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα αποτελεσµατικό
σύστηµα πληροφοριών και ένα ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό
σύστηµα προστασίας των εξωτερικών συνόρων.
1.4 Συµµερίζεται τις απόψεις που εκφράζονται από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Ανοίγοντας το δρόµο για ένα
νέο µέσο γειτνίασης» ότι η άσκηση αποτελεσµατικών συνοριακών
ελέγχων αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για να κατοχυρωθούν η
ευηµερία και η ασφάλεια και στις δύο πλευρές, να διευκολυνθούν
το εµπόριο και η διασυνοριακή κυκλοφορία και να διασφαλιστούν
ταυτοχρόνως τα σύνορα.
1.5 Υπενθυµίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρωτοστατούν στις προσπάθειες για την κατοχύρωση της σταθερότητας
και της ασφάλειας στις παραµεθόριες µεθοριακές περιοχές.
1.6 Συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής σύµφωνα µε την
οποία, ενόψει των επί µακρόν υφιστάµενων κοινωνικών και πολιτιστικών δεσµών (µε περιοχές) πέραν των εξωτερικών συνόρων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υπάρξει µέριµνα ούτως ώστε τα
σύνορα αυτά να µην εκλαµβάνονται ως εµπόδιο για τις υφιστάµενες
επαφές και τα µέτρα συνεργασίας σε τοπική κλίµακα και επισηµαίνει ότι τα δεδοµένα αυτά πρέπει µάλλον να αξιοποιηθούν για τη
σύναψη ειρηνικών και φιλικών σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των νέων γειτόνων της.
1.7 Τονίζει ότι η περιφερειακή και η διασυνοριακή συνεργασία
των τοπικών και περιφερειακών αρχών για τη µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση αυτών των περίπλοκων προκλήσεων έχει αποφασιστική
σηµασία, ακόµη και αν είναι απαραίτητο να αναληφθεί δράση σε
εθνικό επίπεδο.
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1.8 Είναι της άποψης ότι πραγµατική πρόοδος στο χώρο της
διασυνοριακής συνεργασίας σηµειώνεται ταχύτερα εκεί όπου φιλόδοξα σχέδια χρηµατοδοτικών ενισχύσεων της διασυνοριακής συνεργασίας, τα οποία πρέπει να συνεχιστούν επειγόντως, για παράδειγµα
µέσω της πρωτοβουλίας INTERREG III A, διασυνδέονται στενά µε
τη συνεργασία των τοπικών και περιφερειακών παραγόντων στις
παραµεθόριες µεθοριακές περιοχές, συνεργασία η οποία υπερβαίνει
τα όρια των ενισχύσεων.
1.9 Απευθύνει συνεπώς νέα έκκληση να συνεχίσει να δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή στις παραµεθόριες µεθοριακές περιοχές και να
εξακολουθήσουν να τροφοδοτούνται οι περιοχές αυτές µε τα
κατάλληλα µέσα και εργαλεία, σύµφωνα µε τους στόχους της «Κοινοτικής δράσης για τις µεθοριακές περιοχές».
1.10 Είναι πεπεισµένη ότι η διευκόλυνση της διέλευσης των
συνόρων στα πλαίσια της τοπικής κυκλοφορίας συνέβαλε και, µε
βάση τις προτάσεις κανονισµού, θα συνεχίσει να συµβάλει στη
απρόσκοπτη συνεργασία των τοπικών παραγόντων στις περιοχές της
µεθορίου, είτε πρόκειται για τις τοπικές διοικήσεις είτε για οργανώσεις.
1.11 Επιθυµεί συνεπώς να προτείνει να συνεχίσει να εφαρµόζεται το επιτυχηµένο πρότυπο των Εευρωπεριφερειών στα µελλοντικά εξωτερικά σύνορα και να επιτραπεί στα προσωρινά εξωτερικά
σύνορα η τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία, τουλάχιστον στους
κατοίκους των κοινοτήτων οι οποίοι διαµένουν σε περιοχές που
καλύπτονται από ειδικά µέτρα στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών µελών, προκειµένου να εµπεδωθεί η πρόσθετη αξία
που προσφέρουν τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την
Κοινότητα και να διευκολυνθεί η συνεργασία στα πλαίσια αυτά.
1.12 Συνιστά συνεπώς να εξεταστεί αν ο προσδιορισµός µιας
γεωγραφικής περιοχής ισχύος των µέτρων, ακόµη και αν πρόκειται
µόνο για µια µέγιστη επέκταση, είναι πραγµατικά απαραίτητος,
δηλαδή έχει αναλογικό χαρακτήρα, για την υλοποίηση των στόχων
σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας, ή αν είναι προτιµότερο, στα
πλαίσια της αρχής της επικουρικότητας, να επιτραπεί στα κράτη
µέλη τα οποία γνωρίζουν τις συγκεκριµένες τοπικές συνθήκες και
τις υφιστάµενες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διασυνδέσεις να αποφασίσουν µε διµερείς συµφωνίες σχετικά τη γεωγραφική
περιοχή ισχύος των µέτρων, ιδιαιτέρως από τη στιγµή που δεν
υπάρχει φόβος να προκύψουν πρόσθετες επιπτώσεις για τα συµφέροντα άλλων κρατών µελών.
1.13 Τονίζει ότι η τοπική συνοριακή κυκλοφορία, όπως και
όλα τα µέτρα για την κατάργηση των συνόρων που υφίσταται
µεταξύ των κρατών µελών στα πλαίσια της συµφωνίας για την
εφαρµογή της σύµβασης του Σένγκεν, πρέπει να ρυθµιστεί µε βάση
την εθνική νοµοθεσία και µε ταυτόχρονη συνεκτίµηση των συµφερόντων όλων των συµβεβληµένων πλευρών.
1.14 Τονίζει για το λόγο αυτό ότι, παρά την πρόταση για τη
διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας, πρέπει να διασφαλιστεί ο έλεγχος κάθε διέλευσης στα σύνορα, επειδή χωρίς αυτόν δεν
είναι δυνατόν να ελεγχθεί πραγµατικά για ποια περιοχή και για ποιο
χρονικό διάστηµα ισχύει µια θεώρηση χωρίς διακριτική σφραγίδα.
1.15 Τονίζει ότι για την καθιέρωση της ειδικής θεωρήσεως
µικρής διάρκειας «L» πρέπει να καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις
που ισχύουν για τη χορήγηση θεωρήσεως για παραµονής µικρής
χρονικής διάρκειας και, σε αντίθεση µε τη τελευταία, η ειδική
θεώρηση πρέπει να ισχύει µόνο για παραµονή στην περιοχή των
συνόρων.
1.16 Ζητά να εξεταστεί πως είναι δυνατόν στην περίπτωση της
ειδικής θεωρήσεως που προβλέπεται και των διατάξεων του άρθρου
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16 σχετικά µε την κατάργηση της σφραγίδας εισόδου και εξόδου
να εξετάζεται η τήρηση των χρονικών ρυθµίσεων του άρθρου 9 της
προτάσεως, καθώς και µε ποιο τρόπο θα πρέπει να ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος για την υλοποίηση των στόχων που ορίζονται
στον κανονισµό, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.
1.17 ∆ιαπιστώνει ότι η συνεργασία των τοπικών προξενείων, η
οποία ρυθµίζεται από την σχετική κοινή προξενική εγκύκλιο, καθώς
και η πολιτική θεωρήσεων πρέπει επίσης να συµβάλουν στην προστασία των εξωτερικών συνόρων.
1.18 Επισηµαίνει ότι οι κανονισµοί αποτελούν νοµοθετικές
πράξεις που στηρίζονται στο κεκτηµένο του Σένγκεν κατά την
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της συµφωνίας ένταξης και,
κατ' αυτό τον τρόπο, πρέπει να υιοθετηθούν πλήρως από όλες τις
υποψήφιες χώρες, ακόµη και όσο και στο µέτρο που δεν θα ενσωµατωθούν αµέσως στο σύστηµα µε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
1.19 Τονίζει µε έµφαση ότι η καθιέρωση ρυθµίσεως για την
τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό
από τις τοπικές συνθήκες, πράγµα που σηµαίνει ότι, παρά την
αρµοδιότητα των εθνικών αρχών, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί εκ
των προτέρων και ως συνοδευτικό µέτρο διαβούλευση µε τις
τοπικές και περιφερειακές αρχές των περιοχών της µεθορίου, έτσι
ώστε τα µέτρα που προβλέπονται να αποβούν επιτυχή.
1.20 Τονίζει ότι, παράλληλα µε τα µέτρα που προτείνονται,
χρειάζεται και µια σειρά από πρακτικά µέτρα για τη διευθέτηση των
συνοριακών διαβάσεων, για να καταστεί η διέλευση των εξωτερικών
συνόρων περισσότερο αποτελεσµατική και απρόσκοπτη και να επιτραπεί ταυτόχρονα η συγκέντρωση των διαθέσιµων δυνάµεων στην
κατοχύρωση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα.
1.21 Επισηµαίνει ότι, µε την προοπτική της κατάργησης των
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, τα µέτρα αυτού του είδους στα
«προσωρινά εξωτερικά σύνορα» είναι απαραίτητα, αλλά ότι πρέπει
µάλλον να θεωρηθεί ότι καλύπτουν ορισµένα κενά στο περιφερειακό
διασυνοριακό δίκτυο µεταφορών, συµβάλλοντας ενδεχοµένως στη
δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αξιοποίηση των
οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ευκαιριών που
προσφέρει η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.22 Χαιρετίζει το γεγονός ότι τα µέτρα ισχύουν και για τα
σύνορα µε την περιοχή του Καλίνινγκραντ και θεωρεί ότι θα ήταν
σκόπιµο να αναληφθούν σύντοµα πρωτοβουλίες για να θεσπιστεί
παρόµοια ρύθµιση η οποία θα συµπληρώσει τις υφιστάµενες διαµετακοµιστικές ρυθµίσεις µεταξύ των υποψηφίων χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας µε βάση τους συµβιβασµούς που
έχουν επιτευχθεί.
1.23 Προτείνει να εναρµονιστούν σύντοµα οι διατάξεις που
ισχύουν για τη χορήγηση θεωρήσεων για την τοπική συνοριακή
κυκλοφορία µε τις αντίστοιχες τελωνειακές διατάξεις, ιδιαιτέρως
όσον αφορά την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς.
1.24 ∆ιαπιστώνει ότι η Επιτροπή µετά την εξέταση που προαναγγέλλεται στην ανακοίνωσή της «Προς µια ολοκληρωµένη διαχείριση των Εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης» έπαψε να θεωρεί ότι πρέπει να συναφθούν συµφωνίες
µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών µε τα οποία συνορεύει. Αντιθέτως, θεωρεί πλέον ότι αυτό εµπίπτει στην αρµοδιότητα
γειτονικών κρατών τα οποία µπορούν να συνάψουν διµερείς συµβάσεις, συνεκτιµώντας κατ' αυτό τον τρόπο τα πολλά και ποικίλα
τοπικά και περιφερειακά συµφέροντα που υπάρχουν στις µεθοριακές
παραµεθόριες περιοχές και τα συµφέροντα όλων των κρατών µελών.
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1.25 Θα επικροτούσε το ενδεχόµενο να διασφαλιστεί η συµµετοχή των εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαπραγµάτευση των εν λόγω διµερών συµφωνιών κατά τον ίδιο αυτονόητο τρόπο όπως εξασφαλίστηκε η συµµετοχή της Επιτροπής των Περιφερειών στην περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κεκτηµένου
σε σχέση µε τη διασυνοριακή συνεργασία.
2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
2.1 Για τον κανονισµό του Συµβουλίου για την εγκαθίδρυση καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας
στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών µελών [2003/0193(CNS)]
Σύσταση 1
Άρθρο 3 β)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

(β) «Παραµεθόρια περιοχή», µια περιοχή η οποία, σε ευθεία
γραµµή, δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόµετρα από τα σύνορα.
Στο εσωτερικό αυτής της περιοχής, οι τοπικές διοικητικές
περιφέρειες οι οποίες πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτελούν
µέρος της παραµεθόριας περιοχής µπορούν να προσδιορίζονται από τα ενδιαφερόµενα κράτη.

(β) «Παραµεθόρια περιοχή», µια περιοχή η οποία, σε ευθεία
γραµµή, δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόµετρα από τα σύνορα.
Στο εσωτερικό αυτής της περιοχής, οι τοπικές διοικητικές
περιφέρειες οι οποίες πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτελούν
µέρος της παραµεθόριας περιοχής µπορούν να προσδιορίζονται από τα ενδιαφερόµενα κράτη. Οι περιοχές αυτές
πρέπει κατά κανόνα να ευρίσκονται —τουλάχιστον εν
µέρει— σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων
από τα σύνορα.

Αιτιολογία
Ο καθορισµός ανώτατου ορίου δεν φαίνεται να είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του στόχου του κανονισµού,
και κατά συνέπεια θεωρείται άτοπος. Τα κράτη µέλη, τα οποία γνωρίζουν τις συγκεκριµένες τοπικές συνθήκες και
τις υφιστάµενες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διασυνδέσεις είναι οι οντότητες που θα πρέπει να αποφασίζουν µε διµερείς συµφωνίες σχετικά τη γεωγραφική περιοχή ισχύος των µέτρων, ιδιαιτέρως από τη στιγµή
που δεν υπάρχει φόβος να προκύψουν πρόσθετες επιπτώσεις για τα συµφέροντα άλλων κρατών µελών. Για την
υλοποίηση των στόχων του κανονισµού αρκεί η θέσπιση ρυθµιστικής διάταξης µε τη µορφή που συνιστάται. Αυτό
θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στις αποµακρυσµένες περιοχές, όπου υπάρχουν µεγάλες κοινότητες σε
απόσταση µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων από τα χερσαία σύνορα οι οποίες όµως έχουν στενές οικονοµικές
σχέσεις µε µια γειτονική παραµεθόρια περιοχή και, για παράδειγµα, ενισχύονται από την Επιτροπή ως παραµεθόρια
περιοχή µέσω µιας ευρωπεριφέρειας, όπως συµβαίνει µε τη νήσο Rügen (D) και την αστική περιφέρεια Stettin (PL)
στην ευρωπεριφέρεια της Ποµερανίας σε µια απόσταση µεγαλύτερη των 200 χιλιοµέτρων. Πρέπει τουλάχιστον να
λαµβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των νησιωτικών περιοχών για τον υπολογισµό της απόστασης από τα
χερσαία σύνορα, ενώ η φράση «η οποία σε ευθεία γραµµή δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόµετρα από τα σύνορα» στο
άρθρο 1 παραπέµπει στα πλησιέστερα χερσαία σύνορα.
Σύσταση 2
Άρθρο 18 γ)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

γ) επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων από τους κατοίκους
παραµεθόριων περιοχών εκτός των επιτρεπόµενων ορίων
διέλευσης και των καθορισµένων ωρών λειτουργίας.

γ) επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων από τους κατοίκους
παραµεθόριων περιοχών εκτός των επιτρεπόµενων ορίων
διέλευσης και των καθορισµένων ωρών λειτουργίας

Αιτιολογία
Η πρόταση προξενεί την εντύπωση ότι επιτρέπεται η διέλευση των εξωτερικών συνόρων χωρίς να ελέγχεται αν
υπάρχει ειδικός λόγος προς τούτο. Κατ' αρχήν, η διαδικασία αυτή µπορεί να εφαρµοστεί στα εσωτερικά σύνορα
στα οποία δεν παρατηρείται αξιοσηµείωτη «επιβάρυνση λόγω εγκληµατικότητας». Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται τον
κίνδυνο κατάχρησης της ρύθµισης, εφόσον δεν εξασφαλίζεται ο έλεγχος στα σύνορα και οι έλεγχοι στο εσωτερικό
της χώρας δεν µπορούν να εξασφαλίσουν την τήρηση των χωροχρονικών περιορισµών που ισχύουν για την παραµονή. Ο κίνδυνος αυτός δεν µπορεί να αποτραπεί ούτε και µε την αύξηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση
θεωρήσεως, κυρίως λόγω του µεγάλου αριθµού των θεωρήσεων αυτού του είδους που ζητούνται για την τοπική
συνοριακή κυκλοφορία. Με τα όσα προβλέπονται στα σηµεία α) και β), η διέλευση των συνόρων µπορεί ήδη να
διευκολυνθεί σε κάποιο βαθµό, χωρίς να παραβιάζονται οι απαιτήσεις που ισχύουν για την καταπολέµηση της διασυνοριακής εγκληµατικότητας και της παράνοµης µετανάστευσης.
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Εφόσον η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η δυνατότητα αυτή προβλέπεται ήδη στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της συµφωνίας περί εφαρµογής της Σύµβασης του Σένγκεν και στο µέρος I αριθ. 1.3 του κοινού εγχειριδίου, δεν παραπέµπει
στη διαγραφή τµηµάτων της ρύθµισης µε την απόφαση 2002/352/ΕΚ του Συµβουλίου της 9ης Μαΐου 2002, µε
την οποία από 1ης Ιουνίου 2002 η δυνατότητα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται µόνο για πρόσωπα για τα οποία,
µε διµερείς συµφωνίες για την τοπική συνοριακή κυκλοφορία —που στην Ιταλία αποκαλείται και «εκδροµική κυκλοφορία»— έχουν οριστεί οι ανάλογες προϋποθέσεις και για ναυτικούς που, σύµφωνα µε το σηµείο 6.5.2, «βγαίνουν µε άδεια στη στεριά». Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή είχε λόγους να µην κάνει χρήση αυτής της δυνητικής
ρύθµισης, αν και αυτό δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να προβληθεί ως αιτιολογία για την προβλεπόµενη χρήση
της εξουσιοδότησης.
2.2. Για την πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου για την εγκαθίδρυση καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής
κυκλοφορίας στα «προσωρινά εξωτερικά χερσαία σύνορα» των κρατών µελών [2003/0194 (CNS)]
Σύσταση 3
Άρθρο 5 αριθ. 2 γ)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

γ) επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων από τους κατοίκους
παραµεθόριων περιοχών εκτός των επιτρεπόµενων ορίων
διέλευσης και των καθορισµένων ωρών λειτουργίας

γ) επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων από τους κατοίκους
παραµεθόριων περιοχών εκτός των επιτρεπόµενων ορίων
διέλευσης και των καθορισµένων ωρών λειτουργίας

Αιτιολογία
Βλέπε αιτιολογία για τη σύσταση αριθ. 2
Όσο δεν έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο στάδιο του συστήµατος Σένγκεν, ισχύουν και σ' αυτή την περίπτωση όσα
αναφέρονται στην αιτιολογία της σύστασης 2.
Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για την οδική ασφάλεια — Μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του αριθµού των θυµάτων
σε τροχαία ατυχήµατα κατά το ήµισυ από σήµερα έως το 2010: ένα ζήτηµα που µας αφορά όλους
(2004/C 109/02)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε θέµα Ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για την
οδική ασφάλεια [COM(2003) 311 τελικό)],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2003 να ζητήσει τη γνωµοδότησή
της επί του θέµατος αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 265, πρώτη παράγραφος, της συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προεδρείου της 14ης Μαΐου 2002 να αναθέσει στην επιτροπή «Πολιτική
Εδαφικής Συνοχής» την κατάρτιση σχετικής γνωµοδότησης,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προηγούµενη γνωµοδότηση της για την Λευκή Βίβλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών
µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών» COM(2001) 370 τελικό, CdR 54/2001 (1)
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προηγούµενη γνωµοδότηση της για την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών «Προτεραιότητες στην οδική ασφάλεια στην ΕΕ — Έκθεση προόδου και ιεράρχηση δράσεων» COM(2000) 125 τελικό,
CdR 166/2000 (2)
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 184/2003 rev. 2) που υιοθετήθηκε στις 3 ∆εκεµβρίου από
την Επιτροπή «Πολιτική Εδαφικής Συνοχής» [Εισηγητής: ο κ. Royston Brady, Μέλος της περιφερειακής
αρχής του ∆ουβλίνου (IRL-EA)],
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι:
1.

Η οδική ασφάλεια επιδρά άµεσα σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλους τους κατοίκους
της. Το οικονοµικό κόστος των 1,3 εκατ. ατυχηµάτων που οδήγησαν σε 40 000 θανάτους και σε 1,7 εκατ.
τραυµατισµούς έχει υπολογιστεί σε 160 δις ευρώ, ενώ οι προσωπικές τραγωδίες δεν είναι δυνατόν να
εκτιµηθούν.

2.

Η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά σαφή την ανάγκη να συµπεριληφθούν στην
Κοινή Πολιτική Μεταφορών µέτρα προώθησης της οδικής ασφάλειας.

3.

Η εκπλήρωση των στόχων που περιλαµβάνονται στην Κοινή Πολιτική Μεταφορών και στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για την οδική ασφάλεια είναι τοµέας κοινών αρµοδιοτήτων στον οποίο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο.

4.

Η επιτροπή πρότεινε στην ΕΕ να θέσει ως στόχο τη µείωση κατά το ήµισυ του αριθµού θανάτων από τροχαία ατυχήµατα από σήµερα έως το 2010.

κατά την 53η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2004 (συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου), υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση
1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
1.1 Η Επιτροπή των Περιφερειών εκφράζει την ικανοποίησή της
για την σηµαντική συµβολή της ανακοίνωσης και του προγράµµατος δράσης στις συνεχιζόµενες προσπάθειες ενίσχυσης και
προώθησης της οδικής ασφάλειας.
1.2 Η ΕΤΠ εγκρίνει το στόχο για µείωση κατά το ήµισυ του
αριθµού τροχαίων ατυχηµάτων από σήµερα έως το 2010 και
εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση του στόχου αυτού
από το Συµβούλιο. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ο στόχος
αυτός αποτελεί σοβαρό συλλογικό εγχείρηµα που περιλαµβάνει
ευθύνες και δράσεις σε όλα τα επίπεδα δηµόσιων αρχών. Ο καθορισµός στόχων, η ανάθεση αρµοδιοτήτων, και ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία του.
Ωστόσο, η ΕΤΠ κρίνει ότι θα πρέπει να εξεταστεί καλύτερα ο στόχος του προγράµµατος δράσης. ∆εδοµένου ότι ο αριθµός των τρο(1) ΕΕ C 192 της 12.8.2002, σ. 8.
(2) ΕΕ C 22 της 24.1.2001, σ. 25.

χαίων ατυχηµάτων µειώθηκε κατά 50 % τα τελευταία 30 χρόνια, ο
στόχος επιπλέον µείωσης κατά 50 % από σήµερα έως το 2010
µπορεί να θεωρηθεί εξαιρετικά φιλόδοξος, ειδικά εάν εξεταστεί στο
πλαίσιο των µέτρων που αναφέρονται στο πρόγραµµα δράσης.
∆εδοµένου ότι τα ποσοστά των θανάτων από τροχαία και των
ατυχηµάτων ποικίλουν στην ΕΕ, είναι εξίσου σηµαντικό η προσδοκώµενη µείωση να επιτευχθεί στα κράτη µέλη αφού ληφθούν
κυρίως υπόψη, αφενός, το ποσοστό των οδικών ατυχηµάτων και,
αφετέρου, τα καλά αποτελέσµατα που έχουν ήδη σηµειωθεί στον
τοµέα της οδικής ασφάλειας και να επιτευχθεί για όλους τους
χρήστες και όχι µόνο για τους οδηγούς αυτοκινήτων.

1.3 Μολονότι ο αριθµός θανάτων και τραυµατισµών που οφείλονται σε τροχαία ατυχήµατα έχει µειωθεί, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι δεν
υπάρχει περιθώριο για εφησυχασµό καθώς η κατάσταση στους δρόµους της ΕΕ παραµένει απαράδεκτη.
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1.4 Η ΕΤΠ τονίζει ότι τα δικαιώµατα των µεµονωµένων χρηστών
του οδικού δικτύου δεν πρέπει να υπερέχουν του δικαιώµατος του
κοινωνικού για ασφάλεια.

χρηµατοδότηση των υποδοµών στον τοµέα των µεταφορών από τα
διαρθρωτικά ταµεία.

1.5 Η επιτυχία του προγράµµατος δράσης απαιτεί προσπάθεια
και πόρους από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και η Επιτροπή των
Περιφερειών εκφράζει την ικανοποίησή της για την αναγνώριση εκ
µέρους της Επιτροπής του βασικού ρόλου που διαδραµατίζουν οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η ΕΤΠ εκφράζει, επίσης, την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Επιτροπή υιοθέτησε πολλές συστάσεις της που διατυπώθηκαν στη γνωµοδότησή της «Προτεραιότητες στην οδική ασφάλεια στην ΕΕ — Έκθεση προόδου και
ιεράρχηση δράσεων» (3).

1.13 Η ΕΤΠ πιστεύει ότι στην ανακοίνωση θα µπορούσε να είχε
αναλυθεί περισσότερο η άποψη και τα θέµατα που σχετίζονται µε
την ασφάλεια χρηστών του οδικού δικτύου οι οποίοι δεν οδηγούν,
π.χ., των πεζών και των ποδηλατών. Η µικρή σηµασία που παραδοσιακά δίνεται σ' αυτούς τους χρήστες του οδικού δικτύου έχει ως
αποτέλεσµα την πληθώρα ατυχηµάτων στους δρόµους της ΕΕ. Η
ΕΤΠ ανησυχεί µήπως το προτεινόµενο πρόγραµµα δράσης για την
οδική ασφάλεια ενισχύσει την παραδοσιακή αυτή προκατάληψη.

1.6 Η ΕΤΠ διατείνεται ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία η ανάληψη
δράσης σε κοινοτικό επίπεδο, όταν σχετίζεται µε τη ραγδαία εξέλιξη
της τεχνολογίας και τις πολυεθνικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε παγκόσµιες αγορές. Συνεπώς, η ΕΤΠ αποδέχεται την
εφαρµογή της «Ανοιχτής µεθόδου συντονισµού» για ορισµένες
πτυχές που αφορούν τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ.
1.7 Η ΕΤΠ αποδέχεται ότι η µη συµµόρφωση των χρηστών του
οδικού δικτύου προς τη βασική νοµοθεσία οδικής ασφάλειας, ειδικά
σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την οδήγηση υπό την επήρεια του
οινοπνεύµατος, και η µη χρήση συσκευών ατοµικής ασφάλειας αποτελούν την κύρια αιτία σοβαρών ατυχηµάτων. Η ΕΤΠ υπογραµµίζει
ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή και την
επιβολή της υφιστάµενης νοµοθεσίας στα κράτη µέλη.
1.8 Η ΕΤΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για το χάρτη οδικής
ασφαλείας και επιθυµεί την ενεργό προώθησή του. Έχει την
πεποίθηση ότι η ΕΤΠ θα µπορούσε να αποτελέσει δίαυλο για την
προώθηση του χάρτη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε όλη
την ΕΕ και θα ενθάρρυνε συγκεκριµένες προσπάθειες για την
προώθηση του χάρτη στα υποψήφια κράτη.
1.9 Η ΕΤΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση σχετικά µε τη συγκρότηση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου οδικής ασφάλειας καθώς είναι απαραίτητη η συγκέντρωση έγκυρων και συγκρίσιµων δεδοµένων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα αίτια των ατυχηµάτων,
ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω στοχοθετηµένα µέτρα για ασφαλέστερες οδικές συγκοινωνίες.
1.10 Η ΕΤΠ ενθαρρύνει την ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπως
τις τυποποιηµένες συσκευές καταγραφής (µαύρα κουτιά) που θα
µπορούσαν να εγκατασταθούν στα οδικά οχήµατα. Η ευρεία
διάδοση της χρήσης των συσκευών αυτών θα µπορούσε να επιδράσει καταλυτικά στη συµπεριφορά των οδηγών και να µειώσει το
κόστος επιβολής της νοµοθεσίας για την ασφάλεια.
1.11 Στο πλαίσιο των υφιστάµενων κοινοτικών πολιτικών, η
ΕΤΠ ζητά να δοθούν φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη και την
εγκατάσταση στα οχήµατα µηχανισµών που να προωθούν την ασφάλεια. Η ΕΤΠ τονίζει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη χαρακτηριστικών
ασφάλειας για τα οχήµατα και τους κατόχους τους δε θα πρέπει να
γίνεται εις βάρος των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου, που
είναι ήδη πιο ευάλωτοι.
1.12 Στην ανακοίνωση επισηµαίνεται ότι η ΕΕ έχει τα «οικονοµικά µέσα» για τη στήριξη πρωτοβουλιών σχετικά µε την οδική
ασφάλεια και η ΕΤΠ υπογραµµίζει ότι τα µέσα αυτά θα πρέπει να
διατεθούν στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την εφαρµογή
στοχοθετηµένων προγραµµάτων οδικής ασφάλειας. Οι πτυχές
οδικής ασφάλειας πρέπει να αποτελούν, επίσης, κριτήριο για τη
(3) ΕΕ C 22 της 24.1.2001, σ. 25.

2. Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
2.1 Η ΕΤΠ πιστεύει ότι θα πρέπει να µελετηθεί καλύτερα ο στόχος του προγράµµατος δράσης. Η µελέτη αυτή µπορεί να περιλαµβάνει τον καθορισµό ενδιάµεσων στόχων για τα επιµέρους
κράτη µέλη και για τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών του
οδικού δικτύου δεδοµένου ότι οι διαφορές στον τοµέα της οδικής
ασφάλειας εντός της ΕΕ είναι σηµαντικές. Οι τιθέµενοι στόχοι
πρέπει, επίσης, να είναι ρεαλιστικοί και να παρέχουν κίνητρα στις
χώρες µε καλές επιδόσεις στον τοµέα της οδικής ασφάλειας. Οι
ενδεχόµενοι αυτοί υποστόχοι θα πρέπει να καθοριστούν σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.
2.2 Η ΕΤΠ επικροτεί τη σηµερινή εκστρατεία για τα παιδιά που
ανέλαβαν από κοινού η Επιτροπή και ο Ερυθρός Σταυρός. Η ΕΤΠ
υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει η ανάπτυξη ορθής συµπεριφοράς
κατά την οδήγηση και τη χρήση του οδικού δικτύου για τους νεαρούς οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου και, για το
λόγο αυτό, η ΕΤΠ θα επιθυµούσε την υποβολή προτάσεων για ένα
πρόγραµµα οδικής ευαισθητοποίησης και ασφαλούς οδήγησης, που
να επιχορηγείται από την Επιτροπή και να απευθύνεται σε µαθητές
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, πιθανώς σε συνεργασία µε το
πρόγραµµα Νεολαία. Η ΕΤΠ τονίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα αποτελούσαν πρόθυµους και ικανούς συνεργάτες
βοηθώντας στην εκπόνηση και εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος.
2.3 Η ΕΤΠ επιθυµεί να δοθεί περισσότερη σηµασία στο ρόλο
των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την καλύτερη εφαρµογή
του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σε στενή συνεργασία µε τις αστυνοµικές δυνάµεις ούτως ώστε να ενισχυθούν σηµαντικά τα διαθέσιµα µέσα για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Ωστόσο, η
νοµοθεσία δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για να καταστήσει υποχρεωτικές επιπλέον ευθύνες. Αντίθετα, οι ευθύνες αυτές πρέπει να
είναι προαιρετικές και να αφορούν κατά κύριο λόγο τα τοπικά
θέµατα που σχετίζονται µε την οδική ασφάλεια.
2.4 Η ΕΤΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση να
στηρίξει την ανάπτυξη του προγράµµατος EuroNCAP σχετικά µε
την ενσωµάτωση άλλων πτυχών παθητικής ασφαλείας, όπως η προστασία από το σύνδροµο αυχενικού τραυµατισµού και η συµβατότητα των οχηµάτων, στις περιπτώσεις συγκρούσεων µεταξύ αυτοκινήτων. Ωστόσο, η ΕΤΠ πιστεύει ότι η εκτίµηση του κινδύνου
ατυχήµατος για τους πεζούς θα πρέπει να ενσωµατωθεί υπό τη
µορφή τυποποίησης στο πρόγραµµα εκτίµησης EuroNCAP.
2.5 Η ΕΤΠ είναι πεπεισµένη ότι οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να
αντιµετωπίσουν την οδική ασφάλεια ως προϋπόθεση για το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό οδικών έργων υποδοµής, π.χ., µέσω
διαβούλευσης µε τους υπεύθυνους της οδικής ασφάλειας, για
παράδειγµα µε την αστυνοµία.
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2.6 Η ΕΤΠ αναγνωρίζει τη µελλοντική συµβολή της βελτίωσης
των οδικών υποδοµών στη µείωση της σοβαρότητας και της συχνότητας των τροχαίων ατυχηµάτων. Ενώ το πρόγραµµα δράσης
ορίζει µέτρα σχετικά µε τη νέα οδική υποδοµή, η ΕΤΠ θα προτιµούσε πρωτοβουλίες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και για την
οδική ασφάλεια στους υφιστάµενους δρόµους, συµπεριλαµβανοµένων των αστικών περιοχών. Το ενδεχόµενο γενίκευσης της απαγόρευσης προσπέρασης για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα στα επικίνδυνα τµήµατα του οδικού δικτύου χρήζει, παραδείγµατος χάρη,
εξέτασης.
2.7 Η ΕΤΠ τονίζει ότι η δικαιοδοσία του ευρωπαϊκού
παρατηρητηρίου οδικής ασφάλειας θα µπορούσε να επεκταθεί προκειµένου να διευκολυνθεί η σύγκριση των βέλτιστων πρακτικών και
της αποκτηθείσας εµπειρίας από την εφαρµογή των κανόνων για
την οδική ασφάλεια και η διάδοσή τους σε άλλους φορείς. Ο ρόλος
του παρατηρητηρίου θα µπορούσε, επίσης, να επεκταθεί στη
συγκέντρωση συγκριτικών στοιχείων από όλα τα κράτη µέλη σχετικά µε το ποσοστό τήρησης των κανόνων της κυκλοφορίας και της
ασφάλειας και την σκοπιµότητα ανάληψης συγκεκριµένης δράσης.
Η δηµοσίευση αυτών των στοιχείων, που θα συγκεντρώνονται συστηµατικά, θα παρέχει κίνητρο στα κράτη µέλη να βελτιώσουν την
απόδοσή τους στους τοµείς αυτούς.
2.8 Η ΕΤΠ θα επιθυµούσε να εξεταστούν καλύτερα οι επιπτώσεις των τροχαίων ατυχηµάτων που υφίστανται τα θύµατα, οι
οικογένειές τους, και τα εξαρτώµενα από αυτά άτοµα, ώστε να
θεσπιστούν ορθές πρακτικές για τη παροχή πληροφόρησης και
στήριξης στα θύµατα τροχαίων ατυχηµάτων και στους συγγενείς
τους. Η αποστολή αυτή θα µπορούσε να ανατεθεί στο παρατηρητήριο για την οδική ασφάλεια.
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2.9 Ως όργανο της ΕΕ που εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, που είναι βασικοί εταίροι στην εφαρµογή του
προγράµµατος δράσης για την οδική ασφάλεια, η ΕΤΠ επιθυµεί την
συµµετοχή της στην οµάδα παρακολούθησης που είναι επιφορτισµένη µε την αξιολόγηση της προόδου του προγράµµατος αυτού.
2.10 Η ΕΤΠ επικροτεί την πρόταση για τη δηµιουργία δικτύου
πληροφορικής των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για την
έκδοση των αδειών οδήγησης. Η ΕΤΠ επιθυµεί, επίσης, να ενθαρρυνθεί η µελέτη συστήµατος για την είσπραξη των προστίµων που
οφείλονται σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από
πολίτες της ΕΕ σε κράτος µέλος του οποίου δεν είναι µόνιµοι
κάτοικοι.
2.11 Η ΕΤΠ εκφράζει εκ νέου τη δέσµευσή αναφορικά µε την
οδική ασφάλεια, συνιστώντας την βελτίωση των µεθόδων προκειµένου να αποτρέπονται τα άτοµα να οδηγούν χωρίς δίπλωµα
οδήγησης και χωρίς ασφάλεια αυτοκινήτου. Ένας υπερβολικά µεγάλος αριθµός ατυχηµάτων συµβαίνει σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
οι οδηγοί δεν πληρούν καµία υποχρέωση από πλευράς διπλώµατος
οδήγησης ή ασφάλειας αυτοκινήτου. Για να καταστεί το οδικό
δίκτυο ασφαλέστερο απαιτείται σηµαντικότερη ευαισθητοποίηση
των οδηγών όσον αφορά τους κινδύνους που διατρέχουν, αλλά και
τις υποχρεώσεις που οφείλουν να εκπληρώνουν.
2.12 Η ΕΤΠ επισηµαίνει ότι η Ευρώπη αποτελεί ανοικτό χώρο
στον οποίο υπάρχει ελευθερία µετακίνησης των πολιτών. Τα µέτρα
µείωσης των ατυχηµάτων στους δρόµους δεν πρέπει να γνωρίζουν
σύνορα. Συνεπώς, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η διακρατική
συνεργασία µε στόχο την απτή εφαρµογή των κυρώσεων οι οποίες
επιβάλλονται για τέτοιου είδους εγκλήµατα και παραβάσεις που
διαπράττονται στην επικράτεια ενός κράτους µέλους από ευρωπαίους ή από αλλοδαπούς υπηκόους.

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2004
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB
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Σχέδιο γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα «∆ιάδροµοι και ∆Ε∆-Μ: µοχλός ανάπτυξης και όργανο ευρωπαϊκής συνοχής» και Η ανάπτυξη ενός ευρωµεσογειακού δικτύου µεταφορών
(2004/C 109/03)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την αίτηση γνωµοδότησης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επιστολή του
Προέδρου της COREPER, της 15ης Σεπτεµβρίου 2003, µε την οποία ζητούσε την κατάρτιση γνωµοδότησης από
την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε «Το ζήτηµα των συνδέσεων και των µεταφορών στην Ευρώπη σε
συνάρτηση µε τις τοπικές συνθήκες, λαµβανοµένων υπόψη κυρίως των µεγάλων διασυνοριακών έργων υποδοµής»·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε
την ανάπτυξη ενός ευρωµεσογειακού δικτύου µεταφορών — COM(2003) 376 τελικό·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση που έλαβε ο Πρόεδρός της, στις 19 Ιουνίου 2003, να ανατεθούν οι σχετικές
εργασίες στην επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής»·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Μια
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη — Επενδύοντας στα δίκτυα και τη γνώση για την ανάπτυξη και την
απασχόληση» — COM(2003) 579 τελικό·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου µε πρόεδρο τον κ. Van Miert, για τα σχέδια προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών µέχρι το 2020, της 30ής Ιουνίου 2003·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότησή της σχετικά µε τους κοινοτικούς προσανατολισµούς για την ανάπτυξη του
διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών (CDR 284/2001 τελικό) (1)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την τροποποιηµένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1692/96/EΚ περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη
του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών — COM(2003) 564 τελικό·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Χάρτη της Νάπολης, ο οποίος υιοθετήθηκε από το άτυπο Συµβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 4ης και 5ης Ιουλίου 2003·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 291/2003 rev.1) που υιοθέτησε η επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής» στις 3 ∆εκεµβρίου 2003, µε βάση εισηγητική έκθεση του κ. Bernard SOULAGE, προέδρου της
επιτροπής µεταφορών του περιφερειακού συµβουλίου της περιφέρειας Ροδανού-Άλπεων (FR/ΕΣΚ)·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ:
1.

η ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών αποτελεί θεµέλιο λίθο για την οικοδόµηση της Ευρώπης, ο οποίος
διευκολύνει τις ανταλλαγές που συνιστούν πηγή οικονοµικής ανάπτυξης, συµβάλλοντας στην εδαφική
συνοχή και δηµιουργώντας µία Ευρώπη «εγγύτητας»· τα ∆Ε∆-Μ και οι διάδροµοι διαδραµατίζουν, συνεπώς,
ουσιώδη ρόλο στην εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων
και των προσώπων, δηλαδή στην ανεµπόδιστη λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

2.

η αποκατάσταση της ισορροπίας µεταξύ των τρόπων µεταφορών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για µια
ανάπτυξη διαρκή, φιλική προς το περιβάλλον και σύµφωνη µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·

3.

η ισόρροπη ανάπτυξη των εδαφών απαιτεί τη δέουσα συνεκτίµηση των περιφερειακών ή µεσόγειων
περιοχών, την προστασία των ευαίσθητων ζωνών και την προώθηση της δυνατότητας πρόσβασης κυρίως
στις διασυνοριακές ζώνες, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος εγγύτητας.

υιοθέτησε οµόφωνα κατά την 53η σύνοδο ολοµέλειας της 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2004 (συνεδρίαση της
11ης Φεβρουαρίου) την ακόλουθη γνωµοδότηση:
(1) ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 7.
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1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
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αναβολή της λειτουργίας τους και, συνεπώς, του αντίκτυπού τους
στην ανάπτυξη της Ευρώπης·

Ο ρόλος των µεταφορικών δικτύων στην ανάπτυξη της Ένωσης
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1 επιδοκιµάζει την πρωτοβουλία δεδοµένου ότι τα ευρωπαϊκά και διευρωπαϊκά δίκτυα διαδραµατίζουν καταλυτικό ρόλο
στον τοµέα της ανάπτυξης και της απασχόλησης και υπογραµµίζει
την ανάγκη µιας µακροπρόθεσµης θεώρησης της ανάπτυξης της
Ένωσης, κυρίως στα πλαίσια της διεύρυνσής της και της ανάπτυξης
των πολυτροπικών διαδρόµων µεταφορών πέραν των συνόρων της
Ένωσης· αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για να αποφευχθεί η
τοποθέτηση των νέων κρατών µελών σε περιφερειακή θέση·
1.2 επισηµαίνει ότι, όσον αφορά τις µεταφορές, η δράση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να περιορίζεται σε µία βραχυπρόθεσµη και αποκλειστικά δηµοσιονοµική προσέγγιση: έχει ζωτική
σηµασία να ληφθεί υπόψη η συµβολή του συστήµατος των µεταφορών στην πολυκεντρική ανάπτυξη της επικράτειας της Ένωσης,
εντός µίας αειφόρου προοπτικής. Οι προς οικοδόµηση υποδοµές
για τις ανάγκες του µέλλοντος δεν είναι µόνον αυτές που καλούνται να αποκαταστήσουν την κυκλοφοριακή συµφόρηση που διαπιστώνεται επί του παρόντος ή εκείνη που αναµένεται να αντιµετωπισθεί στη διευρυµένη Ένωση. ∆ιαµορφώνουν και τις µελλοντικές
ροές. Και οι µελλοντικές ροές (ροές προσώπων, υπηρεσιών και
εµπορευµάτων) αφορούν, επίσης, τις συνδέσεις στην περιοχή της
Μεσογείου, και της Βαλτικής, µε τα Βαλκάνια και µε άλλες γειτονικές τρίτες χώρες·
1.3 θεωρεί ότι οι υποδοµές παράγουν οικονοµική ανάπτυξη και
συµβάλλουν —µακροπρόθεσµα— στην οικονοµική εξισορρόπηση
µεταξύ των περιφερειών. Πρέπει να προετοιµάζουµε, ήδη από τώρα,
την ανάπτυξη (ακόµη και µία µεταγενέστερη διεύρυνση) της
Ένωσης, ενισχύοντας τους δεσµούς (υλικούς και µη) µε τις γειτονικές της χώρες προς ανατολάς και προς νότο, προκειµένου να
δηµιουργηθεί ένας ευρύς χώρος σταθερότητας, ολοκλήρωσης και
ευηµερίας. Εντός αυτής της προοπτικής, πρέπει να δηµιουργηθεί
ένας όλο και βαθύτερος σύνδεσµος µεταξύ των ∆Ε∆-Μ και των
πανευρωπαϊκών και ευρωµεσογειακών διαδρόµων, η ανάπτυξη των
οποίων εντάσσεται στα πλαίσια της νέας στρατηγικής της πολιτικής
για την εγγύτητα. Όπως επισηµαίνει η έκθεση της οµάδας υψηλού
επιπέδου, ένας συνετός µακρόπνοος προγραµµατισµός των ∆Ε∆
πρέπει να συµπεριλαµβάνει µία στενή σχέση µεταξύ των σχεδίων
προτεραιότητας των ∆Ε∆-Μ και των πανευρωπαϊκών διαδρόµων, µε
τη χρησιµοποίηση, για το σκοπό αυτό, των διαθέσιµων µηχανισµών·
1.4 υπογραµµίζει, εντός αυτού του πλαισίου, το χαρακτήρα
προτεραιότητας των διασυνοριακών συνδέσεων και της υπέρβασης
των φυσικών εµποδίων, των οποίων η βελτίωση πρέπει να καταστήσει δυνατό τον περιορισµό των φραγµών που παρεµποδίζουν τις
συναλλαγές και την επίτευξη οµοιόµορφων αναπτυξιακών επιπέδων
στην Ευρώπη·
1.5 επιδοκιµάζει την πρόταση της Επιτροπής να καθορίσει
σαφείς προτεραιότητες κατά την υλοποίηση των διαφόρων έργων
κατασκευής του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών, προκειµένου να
χορηγηθούν, κατά τρόπο αποτελεσµατικό, τα διαθέσιµα χρηµατοοικονοµικά µέσα και να αποφευχθεί η αποσπασµατική υλοποίηση
τµηµάτων αυτών των αξόνων, η οποία προκαλεί τη µακροπρόθεσµη

1.6 εκδηλώνει, στο πλαίσιο αυτό, το ενδιαφέρον της για τις
προτάσεις τις οποίες υπέβαλε η οµάδα υψηλού επιπέδου (οµάδα
Van Miert) και οι οποίες στηρίζονται σε ακριβή κριτήρια για την
επιλογή των πρωτευόντων σχεδίων, ανάλογα µε την ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και µε το επίπεδο δέσµευσης, κυρίως χρηµατοοικονοµικής, των ενδιαφερόµενων κρατών, εκφράζοντας παράλληλα την
ανησυχία της για το γεγονός ότι ο κατάλογος των επιλεγέντων σχεδίων παραµένει ιδιαίτερα µακροσκελής, εάν ληφθούν υπόψη και τα
σχέδια που ήδη έχουν αναληφθεί και δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί
και/ή χρηµατοδοτηθεί. Για το λόγο αυτό, θα ήταν σκόπιµο να
προωθηθούν τα εν λόγω έργα µε τη δηµιουργία ενός προγράµµατος που θα περιλαµβάνει έργα έτοιµα για τη φάση της εκτέλεσης
και που ήδη έχουν χρηµατοδοτηθεί, τα οποία κατά συνέπεια µπορούν να υλοποιηθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (πρόγραµµα
ταχείας έναρξης). Η Επιτροπή των Περιφερειών προτίθεται να συµµετάσχει και να συµβάλει στη διαδικασία αυτή·
1.7 επιδοκιµάζει την προτεραιότητα που αποδίδεται στα διασυνοριακά σχέδια που προωθούν τη διατροπικότητα και την προσφυγή σε βιώσιµους τρόπους µεταφοράς και ειδικότερα την ιδέα
των «θαλάσσιων αρτηριών», υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα
ενσωµατώνονται σε ένα συνολικό σχήµα βιώσιµων µεταφορών. Τα
µέτρα προώθησης των θαλάσσιων αρτηριών δεν πρέπει να επιφέρουν σηµαντικές στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό µεταξύ λιµένων,
ούτε σε σχέση µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών
και µε τους αειφόρους τρόπους µεταφοράς στην ενδοχώρα, δηλαδή
το σιδηρόδροµο και τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές·
1.8 επιβεβαιώνει τη βούληση των τοπικών και περιφερειακών
αρχών να συµµετάσχουν πιο άµεσα στη διαδικασία µελέτης, επεξεργασίας και ενσωµάτωσης των σχεδίων, ειδικότερα στην περίπτωση
των διασυνοριακών συνδέσεων, για τις οποίες οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συγκαταλέγονται συχνά µεταξύ των πιο δραστήριων
παραγόντων προόδου των σχεδίων.
Ορισµός και εφαρµογή των αξόνων προτεραιότητας
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.9 εκτιµά το γεγονός ότι η Επιτροπή επιθυµεί την αύξηση σε
30 % του ποσοστού χρηµατοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια
των σχεδίων διασυνοριακών συνδέσεων των αξόνων οι οποίοι έχουν
χαρακτηρισθεί «ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», καθώς οι συνδέσεις
αυτές είναι παραδοσιακά εκείνες που κινητοποιούν λιγότερο τις
πηγές χρηµατοδότησης κλασικού τύπου. Καλεί τις κυβερνήσεις να
εφαρµόσουν χωρίς καθυστέρηση αυτή τη σύσταση·
1.10 εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής να θεσπισθεί µία διαδικασία χαρακτηρισµού «ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» και να ορισθούν «συντονιστές», επιφορτισµένοι µε την παρακολούθηση των διασυνοριακών σχεδίων·
1.11 επιθυµεί ο χαρακτηρισµός «ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος»
να αποδίδεται αποκλειστικά στα σχέδια, για τα οποία έχουν αποδειχθεί οι δεσµεύσεις των ενδιαφερόµενων κρατών, τόσο όσον
αφορά τη χρηµατοδότηση όσο και την ηµεροµηνία υλοποίησης των
έργων, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ταχεία εφαρµογή και ο συντονισµός µεταξύ των συµµετεχόντων µερών·
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1.12 επιθυµεί η διαχείριση των πρωτευόντων σχεδίων να
οδηγήσει στη σύσταση επιτροπών καθοδήγησης των αξόνων, κατά
το πρότυπο των πολυτροπικών διαδρόµων, στις οποίες να συµµετέχουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που ενδιαφέρονται άµεσα
για τους εν λόγω άξονες·
1.13 προτείνει τα κριτήρια καθορισµού των πρωτευόντων αξόνων να εντοπίζουν σαφώς τους στόχους των διαφόρων σχεδίων σχετικά µε τρία κύρια στοιχεία: τη συµβολή τους στη δηµιουργία δικτύων και στην εξάλειψη των σηµείων κυκλοφοριακής συµφόρησης
(διασύνδεση των ιδιαίτερα αποδοτικών περιοχών προέλευσης και
προορισµού, βελτίωση των συνθηκών µεταφοράς, συντόµευση χρόνου), τις συνέπειές τους για τη βιώσιµη ανάπτυξη (περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών συνεπειών για τις περιοχές
διέλευσης και τις ευαίσθητες ζώνες, δράσεις για τη µετάβαση προς
βιώσιµα µεταφορικά µέσα), και τον αντίκτυπό τους στη χωροταξία
(βελτίωση της πρόσβασης, συνέπειες για τη δραστηριότητα των
περιοχών διέλευσης). Η ΕΤΠ προτείνει, ακόµη, να δοθεί περισσότερη προσοχή στην ανάπτυξη και τη χρήση στην ΕΕ καινοτόµων
τεχνολογιών, κυρίως από την άποψη της βιοµηχανικής πολιτικής·
1.14 θεωρεί απαραίτητη την εκ των προτέρων θέσπιση συντονισµένων διαδικασιών αξιολόγησης, οι οποίες να επιτρέπουν τη
σύσταση διακρατικών εξεταστικών επιτροπών για τα διασυνοριακά
τµήµατα, προκειµένου να προωθείται καλύτερα η συνοχή και η
διαφάνεια των αποφάσεων που αφορούν τους άξονες προτεραιότητας και να δίνεται η δυνατότητα µεγαλύτερης συµµετοχής των
ενδιαφερόµενων τοπικών και περιφερειακών αρχών·
1.15 επιθυµεί την εµβάθυνση των λεπτοµερειών εφαρµογής των
«θαλάσσιων αρτηριών», κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα των σχεδιαζόµενων τακτικών γραµµών, η προσαρµογή των
λιµενικών εγκαταστάσεων και οι διασυνδέσεις µε τις µεταφορικές
υποδοµές της ενδοχώρας, αλλά και να λαµβάνονται άµεσα υπόψη
τα θέµατα ασφάλειας της θαλάσσιας κυκλοφορίας και ασφάλισης
έναντι των κινδύνων ρύπανσης των εγγενών σε αυτόν τον τύπο κυκλοφορίας. Επίσης, και προκειµένου να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις
του ανταγωνισµού µεταξύ των λιµένων, πρέπει ο καθορισµός των
τακτικών θαλάσσιων γραµµών να εντάσσεται εντός µίας συντονισµένης διαδικασίας σε επίπεδο µιας ευρύτερης παράκτιας ζώνης.
Λεπτοµέρειες χρηµατοδότησης των αξόνων προτεραιότητας
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.16 θεωρεί ότι η ανάληψη µίας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για
την ανάπτυξη προϋποθέτει τη διάθεση µέσων χρηµατοδότησης εξαιρετικής κλίµακας. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, το µερίδιο
των δικτύων µεταφορών είναι, κατ' ανάγκη, σηµαντικό·
1.17 υπογραµµίζει τη σηµασία των αναγκών χρηµατοδότησης
που συνδέονται µε την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών µεταφορικών
δικτύων και εκφράζει την ανησυχία της για τη δυνατότητα κινητοποίησης των απαιτούµενων κονδυλίων στο επίπεδο των κρατών, και
ειδικότερα σε µία περίοδο όπου τα τελευταία επιχειρούν να περιορίσουν το ποσοστό των δηµόσιων δαπανών επί του ΑΕγχΠ υπό την
προοπτική της τήρησης του συµφώνου σταθερότητας·
1.18 συµµερίζεται την άποψη που εξέφρασε το Συµβούλιο
Υπουργών σχετικά µε την ανάγκη µεγαλύτερης συµµετοχής της ΕΤΕ
στη χρηµατοδότηση του δικτύου, επιδοκιµάζει τις συµπληρωµατικές πιστώσεις που έχουν ήδη δεσµευθεί και ενθαρρύνει την ΕΤΕ
να αναπτύξει νέες διαδικασίες χρηµατοδότησης του δικτύου·
1.19 υπογραµµίζει ότι η εν λόγω πρόταση σχετικά µε το βαρύνοντα ρόλο της ΕΤΕ εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής για την
ανάληψη της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη και τα ∆Ε∆-Μ·
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1.20 θεωρεί ότι η προσφυγή στις εταιρικές σχέσεις δηµοσίου
και ιδιωτικού τοµέα (ΡΡΡ) µπορεί να προσφέρει λύσεις για ορισµένα
σχέδια, αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, οι κίνδυνοι όσον αφορά τις
δαπάνες και την κυκλοφορία είναι τέτοιοι που, εκτός εάν υπάρξουν
ιδιαίτερα δαπανηρές εγγυήσεις για την κάλυψη των κινδύνων, οι
συνδροµές από ίδια κεφάλαια και τα εµπορικά έσοδα τα προερχόµενα από τέλη επί της χρήσης των υποδοµών δεν θα αποτελούν
παρά ένα πολύ περιορισµένο ποσόν, το οποίο, εν πάση περιπτώσει,
πρέπει να συµπληρωθεί από δηµόσιες συνεισφορές εκ µέρους της
Ευρώπης ή των κρατών και από νέα µέσα χρηµατοδότησης που
επεξηγούνται στα επόµενα σηµεία. Στον τοµέα αυτό, η ΕΤΕ θα µπορούσε να διαδραµατίσει έναν σηµαντικότερο ρόλο για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των ιδιωτών χρηµατοδοτών, κυρίως µέσω
µηχανισµών εγγυήσεων που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία
σε ορισµένα σχέδια·

1.21 υπενθυµίζει ότι τα διασυνοριακά τµήµατα δεν προσφέρουν βραχυπρόθεσµα ικανοποιητική χρηµατοοικονοµική απόδοση
ώστε να διευκολύνουν µια ισόρροπη σύµπραξη και ότι η προσφυγή
σε υψηλά διόδια µόνο για αυτές τις διαδροµές δεν είναι το είδος
των µέτρων που θα καταπολεµήσει τις υφιστάµενες συνέπειες που
έχουν τα σύνορα, αντίθετα µάλιστα, ενέχει τον κίνδυνο να τις επιτείνει·

1.22 θεωρεί ότι, για όλους αυτούς τους λόγους, είναι αναγκαίο
να διασαφηνισθούν οι διαθέσιµες µορφές χρηµατοδότησης για την
υλοποίηση του διευρωπαϊκού δικτύου. Ακόµη και αν οι ιδιαίτερες
προσπάθειες των κρατών και των φορέων που είναι αρµόδιοι για τα
δηµόσια οικονοµικά πρέπει να ενταθούν σε µεγάλο βαθµό, εντούτοις πρέπει να εξευρεθούν και νέοι πόροι. Κατ' ανάγκην, πρέπει να
επιδειχθεί ιδιαίτερη σύνεση όσον αφορά την αύξηση της συνολικής
φορολογίας, και κυρίως επί των καυσίµων: τα τέλη αυτά έχουν ως
απώτερο στόχο την κάλυψη του εξωτερικού κόστους (έλλειψη
ασφάλειας, ρύπανση, θόρυβος, φαινόµενο του θερµοκηπίου) και δεν
είναι δυνατόν να θεωρούνται ως βολική πηγή χρηµατοδότησης για
την επέκταση των δικτύων. Εξάλλου, το ισχύον πλαίσιο της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας καθιστά ιδιαίτερα αβέβαιη την προσφυγή σε
χρηµατοδότηση προερχόµενη από φορολογία που προορίζεται για
χρήση προτεραιότητας. Είναι βεβαίως επιθυµητή η µετεξέλιξη αυτού
του πλαισίου, αλλά οι πιθανότητες αυτής της µετεξέλιξης είναι
ιδιαίτερα περιορισµένες και οι προθεσµίες εφαρµογής της θα είναι
µακροχρόνιες. Ένα πρώτο στάδιο αυτής της µετεξέλιξης θα µπορούσε να αποτελεί η παραχώρηση στα κράτη µεγαλύτερης αυτονοµίας στη διαχείριση της φορολογίας επί των καυσίµων·

1.23 εκτιµά ότι, λαµβανοµένων υπόψη των δυσχερειών προσφυγής στη συνολική φορολογία, για τη χρηµατοδότηση των αξόνων προτεραιότητας πρέπει να χρησιµοποιηθεί, επί του παρόντος,
κυρίως η ειδική φορολογία του τύπου «σήµα κυκλοφορίας», τέλη ή
διόδια, µε την εγκαθίδρυση µηχανισµών ίσης κατανοµής για την
αποφυγή στρεβλωτικών συνεπειών από την επιβολή υψηλών τελών
για τα πολυδάπανα έργα ή τα λιγότερο χρησιµοποιούµενα από την
κυκλοφορία τµήµατα. Η Επιτροπή των Περιφερειών προτίθεται να
αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ταχεία και ισότιµη εγκαθίδρυση
αυτών των µηχανισµών·

1.24 υπενθυµίζει ότι τα διασυνοριακά τµήµατα πρέπει να τύχουν αυξηµένης χρηµατοδοτικής ενίσχυσης από την Ευρώπη —σύµφωνα µε τις σηµερινές προτάσεις, σε ύψος 30 % επί του κόστους
των έργων—, αλλά και από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, και
κυρίως στις περιπτώσεις της υπέρβασης φυσικών εµποδίων ή της
διέλευσης από ευαίσθητες ζώνες·
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1.25 προτείνει η δέσµευση των ενδιαφερόµενων κρατών για το
µερίδιο της χρηµατοδότησης των διασυνοριακών τµηµάτων που τα
βαρύνει να συνιστά ένα από τα σηµαντικά κριτήρια για το χαρακτηρισµό των αξόνων προτεραιότητας ως «ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος»,
και ζητά την τήρηση από τις κυβερνήσεις των χρονοδιαγραµµάτων
που προτείνονται στην έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου·
1.26 προτείνει να εξευρεθούν µορφές χρηµατοδότησης των
διαφόρων τµηµάτων που απαρτίζουν έναν πρωτεύοντα άξονα, οι
οποίες να εξαρτώνται από τους κύριους προορισµούς τους: σε περίπτωση επιδίωξης της απορρόφησης κυκλοφοριακής συµφόρησης
και στενώσεων θα ήταν ευκολότερη η προσφυγή σε ΡΡΡ, εξαιτίας
της πυκνής κυκλοφορίας και της συναίνεσης των χρηστών να
πληρώσουν για την αναµενόµενη συντόµευση, ενώ σε περίπτωση
βελτίωσης της πρόσβασης για τις αποµακρυσµένες περιοχές και της
εκτέλεσης των διασυνοριακών τµηµάτων, είναι λογικότερη η προσφυγή στη φορολογία ή σε παρόµοιους πόρους·
1.27 επιθυµεί την εµβάθυνση αυτών των µηχανισµών χρηµατοδότησης των πρωτευόντων σχεδίων, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιµότητα των πόρων στο επίπεδο καθενός από τα συµµετέχοντα µέρη, συµπεριλαµβανοµένου και του ευρωπαϊκού επιπέδου, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερβάλλουσα προσφυγή στην
κινητοποίηση ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονται για άλλους
σκοπούς, όπως είναι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία·
1.28 υπογραµµίζει ότι η χρηµατοδότηση των ∆Ε∆-Μ από τις
περιφερειακές και τοπικές αρχές δεν είναι δυνατόν παρά να παραµείνει περιθωριακή, εξαιτίας των ιδιαίτερα σηµαντικών δεσµεύσεών
τους σε άλλες υποδοµές που είναι συχνά απαραίτητες για την
εύρυθµη λειτουργία των ∆Ε∆-Μ. Για τη βελτίωση της πρόσβασης
στις περιφέρειες, της ανταγωνιστικότητάς τους και της εδαφικής
συνοχής τους, θα ήταν σκόπιµο να προβλεφθεί η ύπαρξη συνάφειας
µεταξύ των διαρθρωτικών ταµείων και του ∆Ε∆-Μ, και αυτό θα
πρέπει να προβλεφθεί κατά την εκπόνηση των κοινοτικών προσανατολισµών σχετικά µε την αναθεώρησή του·
1.29 θεωρεί ότι, στο µέτρο που οι εν λόγω χρηµατοδοτήσεις
∆Ε∆-Μ µπορούν να είναι σωρευτικές µε άλλα κονδύλια προερχόµενα από κοινοτικά ταµεία (ΕΤΠΑ, Ταµείο Συνοχής), πρέπει να
προβλεφθούν ανώτατα όρια συσσωρευµένων ενισχύσεων, τα οποία
να κυµαίνονται ανάλογα µε την ένταση των µειονεκτηµάτων. Για το
σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να καταρτισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο
µία τυπολογία αναφοράς των περιφερειών, από τους αρµοδίους για
τις πολιτικές µεταφορών σε συνεργασία µε τους αρµοδίους για τις
περιφερειακές πολιτικές (χωρίς να εξαιρεθούν, εάν χρειασθεί, οι
αρµόδιοι για τις πολιτικές ανταγωνισµού).
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2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1 ζητά την ακριβέστερη εξέταση του καταλόγου των δράσεων
που επελέγησαν βάσει της πρότασης της Επιτροπής, και τον οποίο
η Επιτροπή εξήγγειλε ως πρόγραµµα ταχείας έναρξης στα πλαίσια
της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας, προκειµένου να προκύψει ένας
ρεαλιστικός κατάλογος των έργων που θα πρέπει να αναληφθούν σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα·
2.2 προτείνει ο χαρακτηρισµός «ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος»
για τους πρωτεύοντες άξονες του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών
να υπόκειται στην αποδεδειγµένη δέσµευση των ενδιαφερόµενων
κρατών για τη χρηµατοδοτική συµµετοχή τους στην υλοποίηση των
διασυνοριακών τµηµάτων αυτών των αξόνων και στη συµµετοχή
στις διαδικασίες των ενδιαφερόµενων τοπικών αρχών·
2.3 επιµένει στην ανάγκη καθορισµού ρεαλιστικών προτεραιοτήτων υλοποίησης των αξόνων του διευρωπαϊκού δικτύου
µεταφορών, και κυρίως όσον αφορά τον πολυετή προγραµµατισµό
των χρηµατοδοτικών πόρων της Ευρώπης και των ενδιαφερόµενων
κρατών, προκειµένου η συγκέντρωση των πόρων να αποτελέσει
εγγύηση για την αποτελεσµατικότητα και για την τήρηση των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων. Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη την καταλληλότητα των επιλεγέντων τύπων
χρηµατοδότησης (χρήστες και/ή φορολογούµενοι) σε σχέση µε τους
κύριους προορισµούς των διαφόρων τµηµάτων που απαρτίζουν τον
εκάστοτε άξονα·
2.4 συνιστά τη συµµετοχή των περιφερειακών και τοπικών
αρχών στη σύνθεση των επιτροπών καθοδήγησης των πρωτευόντων
αξόνων, καθώς και στις διαδικασίες αξιολόγησης και κατάρτισης
των σχεδίων, για παράδειγµα, µέσω της µόνιµης συµµετοχής τους
στις εργασίες της υπηρεσίας για τα µεγάλα έργα υποδοµής, η
σύσταση της οποίας προτάθηκε από την ιταλική προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεδρίαση της Νάπολης στις 4 και
5 Ιουλίου 2003, εφόσον η ιδέα υλοποιηθεί·
2.5 προτείνει τη ρητή συµπερίληψη των θεµάτων ναυτιλιακής
ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στους φακέλους
µελέτης των «θαλάσσιων αρτηριών»·
2.6 ζητά, στη νέα στρατηγική για την εγγύτητα, να επιβεβαιώνεται η σηµασία των πανευρωπαϊκών και ευρωµεσογειακών διαδρόµων
για τη δηµιουργία ενός χώρου ολοκλήρωσης και ανάπτυξης, και να
διατίθενται οι κατάλληλοι οικονοµικοί πόροι για την υλοποίησή
τους και επισηµαίνει την καίρια σηµασία της συµµετοχής των ενδιαφερόµενων τοπικών αρχών στο σχεδιασµό τους.

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/EΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα
φορτηγά οχήµατα που χρησιµοποιούν ορισµένα έργα υποδοµής
(2004/C 109/04)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

Λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/EΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήµατα που χρησιµοποιούν ορισµένα
έργα υποδοµής» COM (2003) 448 τελικό — 2003/0175 (COD),
Λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου της 12ης Σεπτεµβρίου 2003 να ζητήσει από την Επιτροπή
των Περιφερειών να γνωµοδοτήσει για το θέµα, σύµφωνα µε το άρθρο 71 και την πρώτη παράγραφο του άρθρου
265 περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της, της 19ης Ιουνίου 2003, να ανατεθεί στην επιτροπή «πολιτική εδαφικής συνοχής» η κατάρτιση γνωµοδότησης για το θέµα,
Λαµβάνοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησής της (CdR 290/2003 rév. 1) που υιοθετήθηκε στις 3 ∆εκεµβρίου
2003 από την επιτροπή «πολιτική εδαφικής συνοχής» [εισηγητής: ο κ. Robert NEILL, Μέλος του Συµβουλίου
του Λονδίνου (UK, PPE)],
Εκτιµώντας ότι:
1.

Η κυκλοφοριακή συµφόρηση και η ρύπανση στις πόλεις και τις περιφέρειές µας έχουν ως αποτέλεσµα την
αύξηση του κόστους που καλούνται να καταβάλουν οι επιχειρήσεις, την µείωση της αποτελεσµατικότητας
του συστήµατος µεταφορών, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, βλάπτουν δε την δηµόσια υγεία.

2.

Η επιβολή τελών για τη χρήση έργων υποδοµής αποτελεί ένα µόνον από τα µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να διασφαλιστεί η βιώσιµη και αποτελεσµατική χρήση των υποδοµών µεταφορών.

3.

Το σηµερινό επίπεδο των φόρων και των εισφορών που επιβάλλονται στις οδικές µεταφορές δεν βασίζεται
στον υπολογισµό του πραγµατικού κόστους, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται φαινόµενα στρέβλωσης του
ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών µελών, να µην λαµβάνεται υπόψη το περιβαλλοντικό και κοινωνικό
κόστος και να δηµιουργούνται δυσκολίες στην χρηµατοδότηση των επενδύσεων στον τοµέα των υποδοµών.

4.

Οι µεταφορές εµπορευµάτων αποτελούν ζωτικό παράγοντα για την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
και την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιφερειών.

5.

Οι αρχές οι οποίες έχουν την ευθύνη του οδικού δικτύου που υφίσταται τις συνέπειες της κυκλοφορίας
βαρέων εµπορευµατικών οχηµάτων είναι εκείνες που καλούνται σήµερα να καλύψουν το σχετικό κόστος,
το ύψος του οποίου είναι ορισµένες φορές δυσανάλογο.

6.

Το άρθρο 3γ της Συνθήκης του Άµστερνταµ υποχρεώνει την ΕΕ να λαµβάνει υπόψη την απαίτηση της προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη χάραξη και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών που αποβλέπουν
στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης.

7.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Gothenburg έθεσε το ζήτηµα της ισορροπίας µεταξύ των διαφόρων τρόπων
µεταφοράς στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη.

8.

Μέρος της δέσµης των προτάσεων που διατυπώθηκαν για την ενίσχυση της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων είναι και η πρόταση οδηγίας «για την διαλειτουργικότητα των συστηµάτων οδικών τηλεδιοδίων στην
Κοινότητα», η οποία αποτελεί αντικείµενο άλλης γνωµοδότησης (CdR 185/2003 τελικό) (1).

Κατά την 53η σύνοδο ολοµέλειας της 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2004 (συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου),
υιοθέτησε, οµόφωνα, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
(1) ΕΕ C 73 της 23.3.2004, σ. 54.
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1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
επιδοκιµάζει την αναθεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου
για την επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήµατα που χρησιµοποιούν ορισµένα έργα υποδοµής µε σκοπό την εξίσωση των
συνθηκών λειτουργίας των φορέων εκµετάλλευσης βαρέων
φορτηγών οχηµάτων µε τις συνθήκες λειτουργίας που ισχύουν για
άλλα µέσα µεταφοράς στην εσωτερική αγορά·
φρονεί ότι το εν λόγω πλαίσιο πρέπει να συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων µεταφορών στην εσωτερική αγορά, επηρεάζοντας τη χρήση του οδικού δικτύου και αντιµετωπίζοντας το πρόβληµα της υπερφόρτωσής του, το κόστος της
εντατικής χρήσης του οδικού δικτύου και της συντήρησης των υποδοµών, και προβλέποντας την δηµιουργία αποτελεσµατικών νέων
υποδοµών·
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1.3 εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το
πρόβληµα των παρακαµπτηρίων οδών αναγνωρίζεται ρητά και ζητεί
να επιτραπεί η µεγαλύτερη δυνατή ευελιξία ώστε να είναι δυνατή η
διαφοροποίηση της διάρθρωσης των τιµολογίων προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι οι δευτερεύουσες οδοί δεν θα χρησιµοποιούνται
ως υποκατάστατο των κύριων/πρωτευουσών οδών.

1.4 πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη µέλη
να ζητούν την έγκριση της Επιτροπής για την εισαγωγή τελών σε
άλλες οδούς, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας.

1.5 ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη διοργάνωση ενός
διαλόγου τεχνικού χαρακτήρα µεταξύ των υπαλλήλων της Επιτροπής και εµπειρογνωµόνων από τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές, στη φάση της διαµόρφωσης και κατάρτισης της πολιτικής
µεταφορών.

2. Το σύστηµα τιµολόγησης
υποστηρίζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και την αρχή το
κόστος να εξοφλείται στον τόπο στον οποίο ανακύπτει: πρέπει να
υπάρχει ενιαίο σύστηµα πληρωµής για τη χρήση του οδικού δικτύου ανεξάρτητα από τον τόπο προέλευσης των χρηστών·
εκφράζει την ικανοποίησή της για την αναθεώρηση του συστήµατος τιµολόγησης, δεδοµένου ότι µε τον τρόπο αυτό λαµβάνονται
πλέον ακριβέστερα υπόψη οι τοπικοί κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, είναι εντούτοις της γνώµης ότι η τιµολόγηση θα
πρέπει να βασίζεται σε όλα τα στοιχεία του εξωτερικού κόστους·
πιστεύει ότι µία καλύτερη διαχείριση της ζήτησης της χρήσης του
οδικού δικτύου θα συµβάλει στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας
και σηµειώνει ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί αντικείµενο άλλης
γνωµοδότησης·

2.1 συµφωνεί ότι απαιτείται ένα διαφανές σύστηµα τιµολόγησης προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα έχει την αποδοχή των
χρηστών.

2.2 εκφράζει εντούτοις την απογοήτευσή της που οι προτάσεις της Επιτροπής δεν συµφωνούν µε την αρχική της πρόταση
που διατυπώθηκε στη Λευκή Βίβλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών», κατά το
ότι µόνον το κόστος που συνδέεται µε τις υποδοµές και το µη
καλυπτόµενο κόστος των ατυχηµάτων µπορούν να χρησιµεύσουν
ως βάση για τον υπολογισµό του κόστους των υποδοµών. Η Επιτροπή των Περιφερειών υποστήριξε την προσέγγιση που υιοθέτησε η
Λευκή Βίβλος του 1998 «∆ίκαιη πληρωµή για τη χρήση της υποδοµής», η οποία πρότεινε την επιλογή του προτύπου σύµφωνα µε
το οποίο τα τέλη βασίζονται στο οριακό κόστος, γεγονός που
επιτρέπει να συνυπολογίζονται όλα τα εξωτερικά στοιχεία του
κόστους.

1. Εφαρµογή της οδηγίας
1.1 επιδοκιµάζει το γεγονός ότι η εφαρµογή του ευρωπαϊκού
πλαισίου περιορίζεται στα βαρέα φορτηγά οχήµατα άνω των 3,5
τόνων και στα διευρωπαϊκά δίκτυα, συµπεριλαµβανοµένων των
πιθανών παρακαµπτήριων οδών, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. Η ΕΤΠ επιδοκιµάζει, επίσης, το γεγονός ότι στην πρόταση
της Επιτροπής η απόφαση για την επιβολή διοδίων και τελών
χρήσης σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο επαφίεται στη διακριτική
ευχέρεια των κρατών µελών.

2.3 ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να αναζητεί µία κοινώς
αποδεκτή µεθοδολογία η οποία να επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισµό του εξωτερικού κόστους, µε βάση κατά προτίµηση το οριακό
κόστος, ώστε να είναι δυνατό να αξιολογείται κατάλληλα κατά
πόσον είναι ευκταίο και πρακτικό το εν λόγω κόστος να λαµβάνεται
υπόψη από το σύστηµα επιβολής τελών, σε συνάρτηση µε τις τυχόν
αρνητικές επιπτώσεις που αυτό θα µπορούσε να έχει στις επιχειρήσεις και στην ανταγωνιστικότητα.

1.2 φρονεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να
συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικών µε τα τέλη
που πρέπει να επιβάλλονται στο οδικό δίκτυο του οποίου έχουν
την αρµοδιότητα, ισοσταθµίζοντας την ανάγκη να αποτρέπονται οι
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στην ΕΕ µε τα τοπικά και περιφερειακά οικονοµικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά συµφέροντα. Οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να έχουν την ελευθερία και
την ευελιξία να αποφασίζουν κατά πόσον θα πρέπει να επιβάλλουν
τέλη ή όχι και σε ποιες περιπτώσεις, ύστερα από συνεννόηση µε τα
κράτη µέλη. Ωστόσο, για να είναι βιώσιµη η πολιτική µεταφορών,
θα ήταν σκόπιµο να καθιερωθεί ένα ενιαίο ελάχιστο τέλος για τα
βαρέα οχήµατα το οποίο να ισχύει σε όλη την έκταση της Ευρώπης.

2.4 συµφωνεί ότι κατά τον υπολογισµό του κόστους θα πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις που τα οχήµατα έχουν στις
υποδοµές και στο περιβάλλον. Οι προτάσεις αναφέρονται στο
βάρος των οχηµάτων, στο σύστηµα άξονός τους, καθώς και στους
τύπους των µηχανών και στο αντίστοιχο επίπεδο εκποµπής αερίων,
πράγµα που συνεπώς ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στις τοπικές και
περιφερειακές αρχές ή υπηρεσίες, οι οποίες πιθανόν να χρειαστεί να
ελέγχουν τα οχήµατα αυτά ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωσή
τους προς τα ελάχιστα πρότυπα. Σηµειώνει ωστόσο ότι δεν θα
διαθέτουν όλες οι υπηρεσίες ελέγχου οχηµάτων πληροφορίες σχετικές µε την έγκριση τύπου ή την επιµετάλλωση των φορτηγών
οχηµάτων.
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2.5 ζητεί εντούτοις από την Επιτροπή να επανεξετάσει τις προτάσεις της σχετικά µε «κλάση ζηµιών» στην οποία κατατάσσονται τα
οχήµατα, όπως αυτές εκτίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ, ιδιαίτερα δε,
την φαινοµενικά προβληµατική περίπτωση ένας συνδυασµός οχηµάτων (αρθρωτών οχηµάτων και οδικών συρµών) µε ανώτατο επιτρεπόµενο µεικτό βάρος µεταξύ 36 έως 40 τόνων σε 3 + 3 άξονες να
κατατάσσεται στην «κλάση ζηµιών Ι», δηλαδή στην ίδια κλάση µε
ένα διαξονικό µηχανοκίνητο όχηµα µε ανώτατο επιτρεπόµενο µεικτό
βάρος µεταξύ 3,5 και 7,5 τόνων. Η αντίστοιχη πραγµατική φθορά
την οποία υφίσταται το οδικό σύστηµα από τις πιο πάνω κατηγορίες οχηµάτων ελάχιστα ανταποκρίνεται στο προτεινόµενο επίπεδο
των προς επιβολή διοδίων.

2.6 υποστηρίζει την δυνατότητα οι τιµές να ποικίλλουν
ανάλογα µε τους τοπικούς παράγοντες, πράγµα που επιτρέπει σε
συγκεκριµένες περιοχές µε υψηλή πυκνότητα πληθυσµού να συνυπολογίζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των εν λόγω περιοχών·

2.7 καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον ορισµό της
«ευαίσθητης περιοχής» όπου θα µπορούσαν να είναι δυνατές προσαυξήσεις έως 50 %· ο τρόπος µε τον οποίο είναι διατυπωµένος ο
ορισµός είναι πολύ ασαφής και θα µπορούσε να οδηγήσει σε ευρεία
ερµηνεία εκ µέρους ορισµένων κρατών µελών. Σε ό,τι αφορά την
περιοχή των Άλπεων, ως κριτήριο γεωγραφικής οριοθέτησης
προσφέρεται το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης των Άλπεων που
έχει συνυπογράψει η ΕΕ.

2.8 υποστηρίζει εξίσου την ιδέα να υπάρχει διακύµανση της
τιµολόγησης ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας και το επίπεδο της
υπερφόρτωσης του δικτύου προκειµένου να διασφαλίζεται η
βέλτιστη χρήση του οδικού δικτύου από τους µεταφορείς εµπορευµάτων.

2.9 φρονεί ότι είναι σκόπιµο η τιµολόγηση να ποικίλλει και
ανάλογα µε τον τύπο της ηµέρας και όχι µόνον ανάλογα µε την
ώρα της ηµέρας, καθώς και ανάλογα µε την κατεύθυνση της διαδροµής, αρκεί τα τέλη που θα επιβάλλονται κατά µέσο όρο να είναι
σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ.

2.10 καλεί την Επιτροπή να καταργήσει τον περιορισµό που
αφορά τις διακυµάνσεις της τιµολόγησης που αποσκοπούν στη διαχείριση της κυκλοφοριακής συµφόρησης. Ο περιορισµός αυτός θα
µπορούσε να παρεµποδίσει την αποτελεσµατικότητα των τελών των
διοδίων που εισπράττονται συναρτήσει της συµφόρησης, τα οποία,
σε ορισµένες περιπτώσεις, θα έπρεπε να καθορίζονται σε επίπεδο
υπερδιπλάσιο του κατώτατου ορίου, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται µία σχετικά ικανοποιητική ροή κυκλοφορίας. Οι αρχές θα
έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να διαµορφώνουν τα σχετικά τέλη
σε ένα ενδεδειγµένο επίπεδο ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν κατά τόπους. Στην προκειµένη περίπτωση, θα ήταν σκόπιµο
να εφαρµόζεται η αρχή της αναλογικότητας.

2.11 ανησυχεί ότι καθώς οι µεταφορείς των πλέον απόκεντρων
και λιγότερο προσβάσιµων περιοχών της ΕΕ αναγκάζονται αναπόφευκτα να πραγµατοποιούν µακρύτερες διαδροµές για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές τους, τα τέλη που υπολογίζονται µε βάση
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την διανυθείσα απόσταση πιθανόν να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις
στις τοπικές οικονοµίες. Θα ήταν σκόπιµο να προβλεφθεί διαφοροποιηµένη µεταχείριση που να αντισταθµίζει τις επιπτώσεις αυτές.

2.12 συµφωνεί ότι η διαφοροποιηµένη µεταχείριση πρέπει να
είναι ανάλογη του στόχου, προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να υπάρξει αθέµιτος ανταγωνισµός στην αγορά.

2.13 εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι είναι
δυνατόν τα τέλη να αντισταθµιστούν µε την εισαγωγή φορολογικών
περικοπών, ιδιαίτερα του ετήσιου φόρου επί των οχηµάτων.

2.14 διερωτάται εκ νέου κατά πόσον οι υφιστάµενες ευρωπαϊκές πολιτικές στον τοµέα επαρκούν προκειµένου να επισπευστεί
η χρήση καθαρότερων τεχνολογιών και καυσίµων. Θεωρεί ότι η
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πώς οι πολιτικές στον τοµέα αυτόν
θα µπορούσαν να ενοποιηθούν, καθώς και το ενδεχόµενο επιβολής
τελών για τη χρήση υποδοµών, ώστε να διασφαλιστεί ότι και οι δύο
πολιτικές θα συµβάλουν άµεσα στην επίτευξη των στόχων του
περιορισµού της κυκλοφοριακής συµφόρησης και της µείωσης του
επιπέδου των επιβλαβών εκποµπών.

2.15 καλεί την Επιτροπή να επενδύσει στην κατάρτιση τεχνικών
µελετών µε σκοπό την ανάπτυξη του συστήµατος τιµολόγησης της
χρήσης των υποδοµών του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα δε του υπολογισµού του οριακού κόστους, και να συµπεριλάβει στα τέλη όλα τα
στοιχεία του εξωτερικού κόστους.

3. Χρήση των εσόδων από τα τέλη
3.1 φρονεί ότι έχει ουσιαστική σηµασία να υπάρχουν καλές
υποδοµές µεταφορών προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµική και
κοινωνική συνοχή στις περιφέρειες της Ευρώπης. ∆εδοµένου ότι η
κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο αυξάνεται, είναι σηµαντικό να
αλλάξει η νοοτροπία απέναντι στις διάφορες επιλογές µεταφοράς
και να ενθαρρυνθούν τα βιώσιµα µέσα µεταφοράς, πράγµα που
σηµαίνει ότι είναι ουσιαστικό να υπάρχουν εξίσου αποτελεσµατικές
και ανταγωνιστικές εναλλακτικές δυνατότητες.

3.2 τάσσεται υπέρ της παρακατάθεσης των εσόδων που προέρχονται από την επιβολή τελών για υπηρεσίες που συνδέονται µε τις
µεταφορές, δεδοµένου ότι το ζήτηµα αυτό διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά την αποδοχή του συστήµατος τιµολόγησης της χρήσης του οδικού δικτύου. Συγχρόνως όµως προτείνει να επιτραπεί η χρησιµοποίηση των εσόδων από την τιµολόγηση
της χρήσης του οδικού δικτύου για την αντιστάθµιση των απωλειών
που θα προκύψουν από τη µείωση των φόρων κυκλοφορίας ή των
φόρων επί των καυσίµων.

3.3 πιστεύει, εντούτοις, ότι, µε βάση την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη µέλη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα
πρέπει να έχουν την ελευθερία να χρησιµοποιούν κατά βούληση τα
έσοδα που προέρχονται από το προτεινόµενο σύστηµα τιµολόγησης
των µεταφορών, στην περίπτωση τελών που εισπράττονται για την
χρήση οδικών δικτύων για τα οποία αρµόδιες είναι, ακριβώς, οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές.
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3.4 φρονεί ότι η δυνατότητα διασταυρούµενων χρηµατοδοτήσεων των εναλλακτικών τρόπων µεταφοράς θα πρέπει να αναγνωριστεί ρητά σε σχέση µε όλα τα είδη τελών, προκειµένου να προαχθούν πιο βιώσιµοι τρόποι µεταφοράς, και ότι αυτό δεν θα πρέπει να
εφαρµόζεται αποκλειστικά σε ευαίσθητες περιοχές όπου προβλέπεται η δυνατότητα προσαυξήσεων.

τοπικές οδούς, παρά µόνον στις περιπτώσεις στις οποίες µπορούν
να εισπραχθούν τέλη για τη χρήση παρακαµπτήριων οδών ή στις
περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω οδοί αποτελούν µέρος του
κύριου διευρωπαϊκού δικτύου.

3.5 καλεί τα κράτη µέλη να βελτιώσουν τους εναλλακτικούς
τρόπους µεταφοράς εκείνους που µπορούν να ανακουφίσουν την
υπερφόρτωση του οδικού δικτύου και να προωθήσουν την εκτροπή
της µεταφοράς εµπορευµάτων προς άλλους τρόπους µεταφοράς.

— πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να εισπράττονται διπλά
τέλη ή να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη µεταξύ εθνικών και
αστικών συστηµάτων είσπραξης τελών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις στις οποίες το κύριο οδικό δίκτυο περιλαµβάνει αστικoύς άξονες πρόσβασης στους δρόµους αυτούς.

3.6 πιστεύει ότι δεν είναι απαραίτητη η σύσταση εθνικής εποπτικής αρχής στα επιµέρους κράτη µέλη· εάν όµως χρειαστεί να
συσταθεί, τότε θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει µεταξύ των µελών της
και εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Αρµόδια
να αποφασίζουν µε ποιο τρόπο θα γίνεται η παρακολούθηση και η
διαχείριση των εσόδων που θα προκύπτουν από την είσπραξη των
τελών, θα πρέπει να είναι τα κράτη µέλη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Θα πρέπει να υιοθετήσουν επαρκείς διαφανείς διαδικασίες µε τις οποίες να λογοδοτούν σχετικά µε τα τέλη που εισπράττουν και σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους αυτά αξιοποιούνται υπέρ των µεταφορών, οι δε διαδικασίες θα πρέπει να είναι
διαφανείς για όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς.
3.7 σηµειώνει ότι η χρηµατοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων
αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστής γνωµοδότησης.
4. Τιµολόγηση σε αστικό περιβάλλον
4.1 σηµειώνει ότι πολλές τοπικές και περιφερειακές αρχές
διαθέτουν ή επιδιώκουν να εισαγάγουν πολιτικές επιβολής τελών
για τη χρήση του οδικού δικτύου που εφαρµόζονται µέσω
συστηµάτων βασισµένων τόσο στην απόσταση όσο και στη χρονική
διάρκεια, συµπεριλαµβανοµένων των διοδίων και των σηµάτων (2)
αντίστοιχα.
4.2 εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ρητά ότι, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, το
ζήτηµα της είσπραξης τελών σε άλλες οδούς καθώς και τα συστήµατα επιβολής τελών για την υπερφόρτωση των αστικών οδών
παραµένουν στην αρµοδιότητα των κρατών µελών και των τοπικών
και περιφερειακών αρχών τους, και ότι αυτές δεν δεσµεύονται από
τις αρχές της οδηγίας, παρά µόνον από την γενική νοµοθεσία που
απορρέει από τη Συνθήκη, όπως συµβαίνει σήµερα.

4.4

τονίζει, συνεπώς, τα ακόλουθα:

— Στα τοπικά συστήµατα αντιµετώπισης της κυκλοφοριακής συµφόρησης που είναι προσανατολισµένα προς τη διαχείριση της
ζήτησης, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές αρχές υπολογισµού
του κόστους. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές µπορούν να
επιλέξουν την εισαγωγή συστηµάτων τιµολόγησης τα οποία θα
βασίζονται στο οριακό κόστος, και όχι στο µέσο κόστος,
προσέγγιση που η Επιτροπή υιοθέτησε στην οδηγία για τα
ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας οχηµάτων. Εάν, στο µέλλον,
το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας επεκταθεί και σε άλλες οδούς
και χρήστες του οδικού δικτύου, τότε θα πρέπει να επανεξεταστεί η βάση σύµφωνα µε την οποία θα υπολογίζεται η τιµολόγηση, δεδοµένου ότι τότε υπεισέρχονται και άλλοι κοινωνικοί, οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
5. Εκτίµηση του αντίκτυπου
5.1 Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο που θα έχει
το σύστηµα τιµολόγησης, ιδιαίτερα σε συνάρτηση µε:
— τα αστικά και τα τοπικά συστήµατα τιµολόγησης·
— τις απόκεντρες περιοχές·
— τις µικρές επιχειρήσεις µεταφορών η δραστηριότητα των οποίων
έχει εθνικό ή τοπικό χαρακτήρα·
και να συµπεριλάβει τα συµπεράσµατά της στην έκθεση που θα
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο το 2008
για την εφαρµογή και τις επιπτώσεις της οδηγίας. Αυτό, ωστόσο,
δεν θα πρέπει να επιβαρύνει επιπλέον τις εθνικές ή περιφερειακές
διοικητικές υπηρεσίες των κρατών µελών.
2. Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

4.3 παρατηρεί ότι η οδηγία για τα ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας οχηµάτων («Eurovignette») δεν εφαρµόζεται σε αστικές ή

Τροπολογίες

Σύσταση 1
Αιτιολογικές σκέψεις — τροπολογία
Πρόταση της Επιτροπής

(5) Θα ήταν σκόπιµο, όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν την
καθιέρωση διοδίων, να λαµβάνουν επίσης υπόψη το
κόστος των ατυχηµάτων, το οποίο δεν καλύπτεται ασφαλιστικά και βαρύνει το κοινωνικό σύνολο.

(2) Τα σήµατα χρησιµοποιούνται ευρέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως µια
µορφή διοδίων, συχνά σε αυτοκινητοδρόµους, για να µπορούν οι
χρήστες να πληρώνουν για τη χρήση του οδικού δικτύου, και συνίστανται σε παραστατικό (βάουτσερ) ή έγγραφο κυκλοφορίας.

Τροπολογία της ΕΤΠ

(5) Θα ήταν σκόπιµο, όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν την
καθιέρωση διοδίων, να λαµβάνουν επίσης υπόψη όλα τα
στοιχεία του εξωτερικού κόστους, συµπεριλαµβανοµένου
του κόστους της συµφόρησης, του κόστους για την υγεία
και του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους το
κόστος των ατυχηµάτων, το οποίο δεν καλύπτεται ασφαλιστικά και βαρύνει το κοινωνικό σύνολο.
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Κατά την τιµολόγηση θα πρέπει να συνυπολογίζονται όλα τα στοιχεία του εξωτερικού κόστους και όχι µόνον το
κόστος των ατυχηµάτων, ώστε να λαµβάνεται υπόψη το πραγµατικό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονοµικό
κόστος της χρήσης του οδικού δικτύου.
Σύσταση 2
Αιτιολογικές σκέψεις — τροπολογία
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

(8) Το οικονοµικό βάρος για τον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν πρέπει, ει δυνατόν, να αυξηθεί αλλά να κατανεµηθεί µε διαφορετικό τρόπο µε την αντικατάσταση ενός
συστήµατος φόρων και πάγιων τελών από ένα σύστηµα
τελών χρήσης των υποδοµών. Τα κράτη µέλη, όταν
καθιερώνουν διόδια ή/και δικαιώµατα χρήσης, πρέπει
εποµένως να είναι σε θέση να µειώνουν ιδίως το ποσοστό
των ετήσιων φόρων επί των οχηµάτων, ενδεχοµένως κάτω
του ελάχιστου ύψους που προβλέπεται στο παράρτηµα Ι
της οδηγίας 1999/62/ΕΚ.

(8) Το οικονοµικό βάρος για τον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν πρέπει, ει δυνατόν, να αυξηθεί αλλά να κατανεµηθεί µε διαφορετικό τρόπο µε την αντικατάσταση ενός
συστήµατος φόρων και πάγιων τελών Οι φόροι και τα
πάγια τέλη πρέπει να αντικατασταθούν από ένα σύστηµα
τελών χρήσης των υποδοµών. Τα κράτη µέλη, όταν
καθιερώνουν διόδια ή/και δικαιώµατα χρήσης, πρέπει θα
µπορούν εποµένως να είναι σε θέση να µειώνουν ιδίως το
ποσοστό των ετήσιων φόρων επί των οχηµάτων. Το
επίπεδο των φόρων επί των οχηµάτων δεν πρέπει, σε περίπτωση µείωσής τους, να είναι κατώτερο ή των φόρων επί
των καυσίµων, ενδεχοµένως κάτω του ελάχιστου ύψους
που προβλέπεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας
1999/62/ΕΚ.

Αιτιολογία
Σε περίπτωση µείωσης του συντελεστή του φόρου επί των οχηµάτων, για λόγους αρχής, ο φόρος αυτός δεν θα
πρέπει να επιτρέπεται να είναι χαµηλότερος του ελάχιστου ύψους που προβλέπεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας
1999/62/ΕΚ. Στην αντίθετη περίπτωση θα προκληθούν απαράδεκτα µειονεκτήµατα, διότι το αποτέλεσµα θα ήταν:
— να περιοριστεί ο οικολογικός αντίκτυπος των φόρων επί των οχηµάτων ο οποίος σχετίζεται µε τις εκποµπές
ρύπων,
— να στρεβλωθεί κατά απαράδεκτο τρόπο το ύψος της φορολογική επιβάρυνσης βαρέων οχηµάτων σε σχέση µε
τα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης. Το αποτέλεσµα θα ήταν υποστούν τα οχήµατα αυτά πολύ υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση απ' ό,τι τα βαρέα οχήµατα. Το γεγονός αυτό θα υπονοµεύσει το σύστηµα των φόρων επί των
βαρέων οχηµάτων, το οποίο, όχι από νοµική αλλά τουλάχιστον από αντικειµενική άποψη, χρησιµεύει στην
αντιστάθµιση του κόστους των υποδοµών.
Σύσταση 3
Αιτιολογική σκέψη 9
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

(9) Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των υποδοµών, είναι σκόπιµο να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για να µειωθεί η
υπερφόρτωση του δικτύου και να περατωθούν οι υποδοµές του διευρωπαϊκού δικτύου. Συνεπώς, για να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη του δικτύου µεταφορών στο σύνολό
του, τα έσοδα από τα τέλη πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τη συντήρηση των οδικών υποδοµών και προς όφελος
του τοµέα των µεταφορών, έτσι ώστε να επιτευχθεί ισόρροπη ανάπτυξη όλων των υποδοµών.

(9) Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των υποδοµών, είναι σκόπιµο να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για να µειωθεί η
υπερφόρτωση του δικτύου και να περατωθούν οι υποδοµές του διευρωπαϊκού δικτύου. Συνεπώς, για να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη του δικτύου µεταφορών στο σύνολό
του, τα έσοδα από τα τέλη πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τη συντήρηση των οδικών υποδοµών και προς όφελος
του τοµέα των µεταφορών, ιδιαίτερα των εναλλακτικών
βιώσιµων µέσων µεταφοράς, έτσι ώστε να επιτευχθεί ισόρροπη ανάπτυξη όλων των υποδοµών. Με την έννοια αυτή,
τα έσοδα θα µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν και για
την αντιστάθµιση των συνεπειών της µείωσης των φόρων
κυκλοφορίας.
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Η οδηγία πρέπει να αναγνωρίζει ρητά τη δυνατότητα διασταυρούµενων χρηµατοδοτήσεων των εναλλακτικών τρόπων µεταφοράς σε σχέση µε όλων των ειδών τα τέλη, προκειµένου να προωθηθούν πιο βιώσιµοι τρόποι µεταφορών. Αυτό δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται αποκλειστικά σε ευαίσθητες περιοχές όπου τα τέλη είναι αυξηµένα.
Σύσταση 4
Αιτιολογική σκέψη 13
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

(13) Για να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων
της οδηγίας, τα κράτη µέλη οφείλουν να ορίσουν µια
ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Το όργανο αυτό συνιστά
καίριο στοιχείο για να εξασφαλισθεί, µε κατάλληλο
έλεγχο, ισόρροπη χρήση των διαθέσιµων πόρων. Στο
πλαίσιο αυτό, πρέπει να προωθηθούν απλοί και σαφείς
κανόνες σχετικά µε τη δυνατότητα δηµιουργίας συνέργιας µεταξύ των υποδοµών ανταγωνιστικών τρόπων µεταφοράς µέσα στον ίδιο διάδροµο.

(13) Για να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων
της οδηγίας, τα κράτη µέλη οφείλουν να υιοθετήσουν
διαφανείς λογιστικές διαδικασίες για την ισόρροπη χρήση
των διαθέσιµων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να
προωθηθούν απλοί και σαφείς κανόνες σχετικά µε τη
δυνατότητα δηµιουργίας συνέργιας µεταξύ των υποδοµών ανταγωνιστικών τρόπων µεταφοράς µέσα στον
ίδιο διάδροµο.

Αιτιολογία
Η σύσταση εθνικής εποπτικής αρχής στα επιµέρους κράτη µέλη δεν είναι απαραίτητη. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να
είναι εκείνα που θα αποφασίζουν µε ποιο τρόπο θα γίνεται η παρακολούθηση και η διαχείριση των εσόδων που θα
προκύπτουν από την είσπραξη των τελών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν επαρκείς διαφανείς διαδικασίες µε τις οποίες να λογοδοτούν σχετικά µε τα τέλη που εισπράττουν και σχετικά µε τους τρόπους µε τους
οποίους αυτά αξιοποιούνται υπέρ των µεταφορών.
Σύσταση 5
Αιτιολογική σκέψη 14
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ Προσθήκη κειµένου

(14) Χρειάζεται ακόµη νέα τεχνική πρόοδος για να αναπτυχθεί
το σύστηµα τιµολόγησης χρήσης των οδικών υποδοµών.
Πρέπει να καθιερωθεί µία διαδικασία που θα επιτρέπει
στην Επιτροπή να αναπροσαρµόζει τις απαιτήσεις της
οδηγίας 1999/62/ΕΚ στην τεχνική πρόοδο, και να συµβουλεύεται προς το σκοπό αυτό τα κράτη µέλη. Τα
µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της εν λόγω
οδηγίας πρέπει να ληφθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(14) Χρειάζεται ακόµη νέα τεχνική πρόοδος για να αναπτυχθεί
το σύστηµα τιµολόγησης χρήσης των οδικών υποδοµών,
ιδιαίτερα το σύστηµα υπολογισµού του οριακού
κόστους, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται όλα τα στοιχεία
του εξωτερικού κόστους. Πρέπει να καθιερωθεί µία διαδικασία που θα επιτρέπει στην Επιτροπή να αναπροσαρµόζει τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/62/ΕΚ στην τεχνική
πρόοδο, και να συµβουλεύεται προς το σκοπό αυτό τα
κράτη µέλη. Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας πρέπει να ληφθούν σύµφωνα
µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της
28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Αιτιολογία
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πρότυπα υπολογισµού του οριακού κόστους τα οποία λαµβάνουν υπόψη όλα τα
στοιχεία του εξωτερικού κόστους. Πρόθεσή µας είναι να τονίσουµε την ανάγκη να εξεταστεί το ζήτηµα αυτό
περαιτέρω, ώστε να καταστεί δυνατό να υιοθετηθεί µία συνεπής πανευρωπαϊκή προσέγγιση.
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Σύσταση 6
Σηµείο 3 α): Τροποποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 2 — Μερική διαγραφή
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

2. Τα διόδια και τα δικαιώµατα χρήσης επιβάλλονται στα
καθοριζόµενα οχήµατα και στο οδικό διευρωπαϊκό δίκτυο.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επεκτείνουν τα διόδια και τα
δικαιώµατα χρήσης σε άλλους δρόµους του κύριου οδικού
δικτύου. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η επέκταση
αυτή σε άλλους δρόµους υπόκειται στη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 9γ, παράγραφος 5.

2. Τα διόδια και τα δικαιώµατα χρήσης επιβάλλονται στα
καθοριζόµενα οχήµατα και στο οδικό διευρωπαϊκό δίκτυο.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επεκτείνουν τα διόδια και τα
δικαιώµατα χρήσης σε άλλους δρόµους του κύριου οδικού
δικτύου.

Αιτιολογία
Τα κράτη µέλη δεν πρέπει να υποχρεούνται να ζητούν την έγκριση της Επιτροπής για την εισαγωγή τελών σε
άλλες οδούς, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας.
Σύσταση 7
Σηµείο 1 β): Προσθήκη σηµείου αβ) στο άρθρο 2
Πρόταση της Επιτροπής

Πρόταση της ΕΤΠ

“κόστος κατασκευής”, το κόστος που συνδέεται µε την κατασκευή, συµπεριλαµβανοµένου ενδεχοµένως του κόστους των
τόκων επί του επενδεδυµένου κεφαλαίου, νέων υποδοµών ή
υποδοµών που περατώθηκαν πριν τις … [15 έτη το αργότερο
πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]·&#8221;

“κόστος κατασκευής”, το κόστος που συνδέεται µε την κατασκευή, συµπεριλαµβανοµένου ενδεχοµένως του κόστους των
τόκων επί του επενδεδυµένου κεφαλαίου, νέων υποδοµών ή
υποδοµών που περατώθηκαν πριν τις … [1530 έτη το αργότερο πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]·&#8221;

Αιτιολογία
Με τον χρονικό περιορισµό που τίθεται για τον υπολογισµό του κόστους κατασκευής, τα κράτη µέλη που πραγµατοποίησαν επενδύσεις υπέρ της επέκτασης του οδικού δικτύου υψηλών προδιαγραφών σε πρώιµο στάδιο θα
βρεθούν σε µειονεκτική θέση.
Σύσταση 8
Σηµείο 3 στ): Τροποποίηση της παραγράφου 9 του άρθρου 7
Πρόταση της Επιτροπής

«9. Το µέσο σταθµισµένο ύψος των διοδίων σχετίζεται µε το
κόστος κατασκευής, εκµετάλλευσης, συντήρησης και ανάπτυξης του αντίστοιχου δικτύου υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους που αφορά τη µείωση των οχλήσεων
από το θόρυβο, καθώς και µε το άµεσο ή έµµεσο κόστος
των ατυχηµάτων µε το οποίο επιβαρύνεται η κοινωνία
επειδή δεν τα αναλαµβάνουν τα συστήµατα ασφάλισης.
[ΣτΜ: το κείµενο της Επιτροπής είναι ελλιπές στην ελληνική απόδοση· παρατίθεται δίπλα συµπληρωµένο µε
πλάγια στοιχεία]Ο υπολογισµός των µέσων σταθµισµένων
διοδίων πραγµατοποιείται, όσον αφορά το συνυπολογισµό
του κόστους κατασκευής, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων που απορρέουν από συµβάσεις εκχώρησης υπάρχουσες στις [ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]».

Πρόταση της ΕΤΠ

«9. Το µέσο σταθµισµένο ύψος των διοδίων σχετίζεται µε το
κόστος κατασκευής, εκµετάλλευσης, συντήρησης και ανάπτυξης του αντίστοιχου δικτύου υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους που αφορά τη µείωση των οχλήσεων
από το θόρυβο και του κόστους των πραγµατικών
πληρωµών τις οποίες καταβάλλει ο φορέας εκµετάλλευσης των υποδοµών και αφορούν αντικειµενικά στοιχεία που συνδέονται µε το περιβάλλον και την υγεία, και
τα οποία εκτείνονται, π.χ., από την όπως είναι π.χ. η
ρύπανση του εδάφους έως καθώς και µε το άµεσο ή
έµµεσο κόστος των ατυχηµάτων µε το οποίο επιβαρύνεται
η κοινωνία επειδή δεν το αναλαµβάνουν τα συστήµατα
ασφάλισης.Ο υπολογισµός των µέσων σταθµισµένων διοδίων πραγµατοποιείται, όσον αφορά το συνυπολογισµό
του κόστους κατασκευής, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων που απορρέουν από συµβάσεις εκχώρησης υπάρχουσες στις [ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]».

30.4.2004
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αιτιολογία

Κατά τον υπολογισµό των τελών πρέπει να συνυπολογίζονται όλα τα στοιχεία του εξωτερικού κόστους —όχι µόνο
το κόστος των ατυχηµάτων— ώστε να αποδίδεται το τρέχον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονοµικό κόστος
της χρήσης των υποδοµών.

Σύσταση 9

Σηµείο 3η): Προσθήκη παραγράφου 11 στο άρθρο 7

Πρόταση της Επιτροπής

11.

Πρόταση της ΕΤΠ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις υποδοµών σε ιδιαίτερα
ευαίσθητες περιοχές, ιδίως στις ορεινές περιοχές, και
κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή σύµφωνα µε τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9γ παράγραφος 5,
µπορεί να εφαρµοστεί προσαύξηση των διοδίων µε σκοπό
να καλυφθεί η σταυροειδής χρηµατοδότηση του επενδυτικού κόστους άλλων υποδοµών µεταφοράς υψηλού
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον ίδιο διάδροµο ή την ίδια
περιοχή µεταφοράς. Η προσαύξηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25 % των διοδίων. Η εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης υπόκειται στην υποβολή των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για τις αντίστοιχες υποδοµές και
ανάλυσης κόστους-αποτελέσµατος για το νέο έργο υποδοµής. Στην περίπτωση νέων διαµεθοριακών έργων, η
εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης υπόκειται στη
συµφωνία των ενδιαφεροµένων κρατών µελών.

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η προτεινόµενη προσαύξηση δεν
ανταποκρίνεται στους όρους που τίθενται στην παρούσα
παράγραφο, ζητεί τη γνώµη της επιτροπής που αναφέρεται
στο άρθρο 9γ, παράγραφος 1. Μπορεί να απορρίψει τα
προγράµµατα επιβολής τελών που έχει υποβάλει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος σύµφωνα µε τη διαδικασία και η οποία
αναφέρεται στο άρθρο 9γ, παράγραφος 2.
Εφόσον η Επιτροπή ενηµερώσει το ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος ότι πρόκειται να ζητήσει τη γνώµη της επιτροπής,
αναστέλλεται η προθεσµία των 30 ηµερών που προδιαγράφεται στο άρθρο 2 της απόφασης του Συµβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 9γ, παράγραφος 5.

11.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις υποδοµών σε ιδιαίτερα
ευαίσθητες περιοχές, ιδίως στις ορεινές περιοχές και την
περιοχή των Άλπεων, η οποία καλύπτεται από την
Σύµβαση των Άλπεων, και κατόπιν διαβούλευσης µε την
Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 9γ παράγραφος 5, µπορεί να εφαρµοστεί προσαύξηση των διοδίων µε σκοπό να καλυφθεί η σταυροειδής χρηµατοδότηση του επενδυτικού κόστους άλλων
υποδοµών µεταφοράς υψηλού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
καθώς και να εφαρµοστούν εναλλακτικά µέτρα για την
ελάττωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης ή µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος στον ίδιο διάδροµο ή την ίδια
περιοχή µεταφοράς. Η προσαύξηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2550 % των διοδίων. Η εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης υπόκειται στην υποβολή των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για τις αντίστοιχες υποδοµές και
ανάλυσης κόστους-αποτελέσµατος για το νέο έργο υποδοµής. Στην περίπτωση νέων διαµεθοριακών έργων, η
εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης υπόκειται στη συµφωνία των ενδιαφεροµένων κρατών µελών.

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η προτεινόµενη προσαύξηση δεν
ανταποκρίνεται στους όρους που τίθενται στην παρούσα
παράγραφο, ζητεί τη γνώµη της επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 9γ, παράγραφος 1. Μπορεί να απορρίψει τα προγράµµατα επιβολής τελών που έχει υποβάλει το ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος σύµφωνα µε τη διαδικασία και η οποία αναφέρεται στο άρθρο 9γ, παράγραφος 2.
Εφόσον η Επιτροπή ενηµερώσει το ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος ότι πρόκειται να ζητήσει τη γνώµη της επιτροπής,
αναστέλλεται η προθεσµία των 30 ηµερών που προδιαγράφεται
στο άρθρο 2 της απόφασης του Συµβουλίου που αναφέρεται
στο άρθρο 9γ, παράγραφος 5.

Αιτιολογία

Η περιοχή που καλύπτεται από τη Σύµβαση των Άλπεων αποτελεί ένα καλό κριτήριο για τον ορισµό της
«ευαίσθητης» περιοχής των Άλπεων. Επιπλέον, οι σταυροειδείς χρηµατοδοτήσεις δεν θα πρέπει απλώς να αποτελούν µία λύση που καθιστά δυνατή τη βελτίωση των υποδοµών µεταφορών, αλλά και να επιτρέπουν την λήψη
εναλλακτικών µέτρων µε σκοπό την ελάττωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης ή την λήψη µέτρων προστασίας.
Επίσης, η προσαύξηση στις ευαίσθητες περιοχές δεν θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στο 25 %, παρά θα πρέπει
να είναι υψηλότερη και πιό ευέλικτη.
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Σύσταση 10

Σηµείο 3 ζ): Τροποποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 10 — Τροποποίηση

Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

10. Με την επιφύλαξη των µέσων σταθµισµένων διοδίων που
αναφέρονται στην παράγραφο 9, τα κράτη µέλη µπορούν
εφαρµόζουν διακύµανση του ποσοστού των διοδίων
συναρτήσει:

10. Με την επιφύλαξη των µέσων σταθµισµένων διοδίων που
αναφέρονται στην παράγραφο 9, τα κράτη µέλη µπορούν
εφαρµόζουν διακύµανση του ποσοστού των διοδίων
συναρτήσει:

α)

των διαφόρων τύπων οχηµάτων, ανάλογα µε την
κλάση ζηµιών που προκαλούν στους δρόµους
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ, καθώς και ανάλογα µε
την κλάση εκποµπών τους EURO σύµφωνα µε το
παράρτηµα 0·

β) της στιγµής της ηµέρας και του µεγέθους υπερφόρτωσης του αντίστοιχου οδικού άξονα, µε την προϋπόθεση ότι τα διόδια δεν υπερβαίνουν το 100% των
διοδίων που επιβάλλονται κατά την φθηνότερη
περίοδο της ηµέρας·
γ)

µε τον αντίστοιχο άξονα του οδικού δικτύου,
ανάλογα µε την ευαισθησία της περιοχής από περιβαλλοντική άποψη, της πυκνότητας πληθυσµού ή
του κινδύνου ατυχήµατος·

α)

των διαφόρων τύπων οχηµάτων, ανάλογα µε την
κλάση ζηµιών που προκαλούν στους δρόµους
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ, καθώς και ανάλογα µε
την κλάση εκποµπών τους EURO σύµφωνα µε το
παράρτηµα 0·

β) του τύπου της ηµέρας και της κατεύθυνσης του δροµολογίου·
γ) της στιγµής της ηµέρας και του µεγέθους υπερφόρτωσης του αντίστοιχου οδικού άξονα, µε την προϋπόθεση ότι τα διόδια δεν υπερβαίνουν το 100% των διοδίων που επιβάλλονται κατά την φθηνότερη περίοδο
της ηµέρας·
δ) του αντίστοιχου άξονος του οδικού δικτύου, ανάλογα
µε την ευαισθησία της περιοχής από περιβαλλοντική
άποψη, την πυκνότητα πληθυσµού, τον απόκεντρο
χαρακτήρα της ή τον κίνδυνο ατυχήµατος·

Οιαδήποτε διακύµανση των διοδίων που εισπράττονται
συναρτήσει των διαφόρων τύπων οχηµάτων, της ώρας
του 24ώρου και του µεγέθους της συµφόρησης καθώς
και του αντίστοιχου άξονα του οδικού δικτύου είναι
ανάλογη µε τον επιδιωκόµενο στόχο.

Οιαδήποτε διακύµανση των διοδίων που εισπράττονται
συναρτήσει των διαφόρων τύπων οχηµάτων, της ώρας του
24ώρου και του µεγέθους της συµφόρησης καθώς και
του αντίστοιχου άξονα του οδικού δικτύου είναι ανάλογη
µε τον επιδιωκόµενο στόχο.

Το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2008, τα κράτη µέλη
είναι υποχρεωµένα να διαφοροποιήσουν το ύψος των
διοδίων συναρτήσει του αντίστοιχου άξονα του οδικού
δικτύου, σύµφωνα µε το σηµείο γ).

Το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2008, τα κράτη µέλη
είναι υποχρεωµένα να διαφοροποιήσουν το ύψος των διοδίων συναρτήσει του αντίστοιχου άξονα του οδικού δικτύου, σύµφωνα µε το σηµείο γ).

Αιτιολογία

Εάν το σκεπτικό είναι η τιµολόγηση να χρησιµεύσει ως µέσο διαχείρισης της ζήτησης, τότε πρέπει να ληφθούν
υπόψη όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση του οδικού δικτύου, στους οποίους περιλαµβάνεται ο
τύπος της ηµέρας, δηλ. κατά πόσον πρόκειται για εργάσιµη ηµέρα ή αργία. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τα
τέλη να διαφέρουν ανάλογα µε την κατεύθυνση της διαδροµής ορισµένες ώρες της ηµέρας.

Θα πρέπει να αρθεί το όριο που έχει τεθεί για την διακύµανση των διοδίων µε σκοπό την διαχείριση της κυκλοφοριακής συµφόρησης. Ένα τέτοιο όριο δεν θα επέτρεπε στα τέλη που εισπράττονται συναρτήσει της συµφόρησης
να έχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Τα τέλη αυτά θα ήταν σκόπιµο να οριστούν, σε ορισµένες περιπτώσεις,
σε επίπεδο υψηλότερο του διπλάσιου του ελάχιστου επιπέδου ώστε να διασφαλίζεται σχετικά ελεύθερη κυκλοφορία. Οι αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν τα τέλη σε επίπεδο που να φέρει αποτελέσµατα,
ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες. Κυρίαρχη αρχή θα πρέπει να είναι η αναλογικότητα.

Οι πλέον απόκεντρες και λιγότερο προσβάσιµες περιοχές της ΕΕ αναπόφευκτα έχουν να αντιµετωπίσουν µακρύτερες διαδροµές για τις εισαγωγές και εξαγωγές τους και τα τέλη τα οποία καθορίζονται µε βάση την διανυόµενη
απόσταση ενδέχεται να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στις τοπικές οικονοµίες. Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα διακύµανσης των τιµών προκειµένου να αντισταθµιστεί ο εν λόγω αντίκτυπος.

30.4.2004

30.4.2004
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Σύσταση 11
Σηµείο 4 Τροποποίηση του άρθρου 7β — Τροποποίηση
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης,
καθώς και άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, τα
κράτη µέλη µπορούν, κατά την καθιέρωση συστήµατος διοδίων ή/και δικαιωµάτων χρήσης των υποδοµών, να αντισταθµίζουν τα εν λόγω τέλη ιδίως µε µείωση του συντελεστή που εφαρµόζεται για τον φόρο επί των οχηµάτων,
ενδεχοµένως, ύψους κατώτερου των ελάχιστων συντελεστών που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι.

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης,
καθώς και άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, τα
κράτη µέλη µπορούν, κατά την καθιέρωση συστήµατος διοδίων ή/και δικαιωµάτων χρήσης των υποδοµών, να αντισταθµίζουν τα εν λόγω τέλη ιδίως µε µείωση του συντελεστή που εφαρµόζεται για τον φόρο επί των οχηµάτων ή
τον φόρο επί των καυσίµων, ενδεχοµένως, ύψους κατώτερου των ελάχιστων συντελεστών που καθορίζονται στο
παράρτηµα Ι.

Αιτιολογία
Η οδηγία πρέπει να αναγνωρίζει ρητά στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να µειώνουν τους φόρους επί των καυσίµων
προκειµένου να µπορούν να αντισταθµίσουν τα τέλη που συνδέονται µε την χρήση του οδικού δικτύου. Μία
µείωση της φορολογίας των καυσίµων αποτελεί ένα πιο δίκαιο σύστηµα δεδοµένου ότι µε τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ισότιµη µεταχείριση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς,
ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους.
Σύσταση 12
Σηµείο 6 Προσθήκη άρθρου 8α — Μερική διαγραφή και τροποποίηση
Πρόταση της Επιτροπής

6)
Προστίθενται τα εξής άρθρα 8α και 8β:
«Άρθρο 8α:
1.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά για τον διορισµό
ανεξάρτητης εποπτικής αρχής υποδοµών.
2.
Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή υποδοµών ελέγχει
τη λειτουργία του συστήµατος διοδίων ή/και δικαιωµάτων
χρήσης κατά τρόπο που να εγγυάται τη διαφάνεια και την
ισότιµη µεταχείριση µεταξύ µεταφορέων.
3.
Με την επιφύλαξη της αυτονοµίας των ιδιωτών
αναδόχων, η ανεξάρτητη εποπτική αρχή υποδοµών επαληθεύει εάν τα έσοδα από τα διόδια ή/και τα δικαιώµατα
χρήσης των υποδοµών χρησιµοποιούνται για βιώσιµα
έργα στον τοµέα των µεταφορών.
4.
Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή υποδοµών προωθεί
τη συνέργια στη χρηµατοδότηση µε συντονισµό των διαφόρων χρηµατοδοτικών πόρων των µεταφορικών υποδοµών.

Τροπολογία της ΕΤΠ

6) Προστίθενται τα εξής άρθρα 8α και 8β:
«Προστίθεται το εξής άρθρο 8α:
1.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά για τον διορισµό
ανεξάρτητης εποπτικής αρχής υποδοµών.
2.
Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή υποδοµών ελέγχει τη
λειτουργία του συστήµατος διοδίων ή/και δικαιωµάτων
χρήσης κατά τρόπο που να εγγυάται τη διαφάνεια και την
ισότιµη µεταχείριση µεταξύ µεταφορέων.
3.
Με την επιφύλαξη της αυτονοµίας των ιδιωτών
αναδόχων, η ανεξάρτητη εποπτική αρχή υποδοµών επαληθεύει εάν τα έσοδα από τα διόδια ή/και τα δικαιώµατα
χρήσης των υποδοµών χρησιµοποιούνται για βιώσιµα
έργα στον τοµέα των µεταφορών.
4.
Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή υποδοµών προωθεί
τη συνέργια στη χρηµατοδότηση µε συντονισµό των διαφόρων χρηµατοδοτικών πόρων των µεταφορικών υποδοµών.

5.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για το
διορισµό της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής υποδοµών,
καθώς και τους τοµείς αρµοδιότητάς της.

5.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για το
διορισµό της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής υποδοµών,
καθώς και τους τοµείς αρµοδιότητάς της.

Άρθρο 8β:

Άρθρο 8β:

Οι εκπτώσεις ή οι µειώσεις του ύψους των διοδίων που
ενδεχοµένως χορηγούνται περιορίζονται στην πραγµατική
εξοικονόµηση που επιτεύχθηκε επί του διοικητικού
κόστους από τον φορέα εκµετάλλευσης της υποδοµής.
Για τον καθορισµό του ύψους της έκπτωσης, δεν µπορεί
να ληφθεί υπόψη η εξοικονόµηση του κόστους που έχει
ήδη περιληφθεί στα εισπραχθέντα διόδια.»

Οι εκπτώσεις ή οι µειώσεις του ύψους των διοδίων που
ενδεχοµένως χορηγούνται περιορίζονται στην πραγµατική
εξοικονόµηση που επιτεύχθηκε επί του διοικητικού
κόστους από τον φορέα εκµετάλλευσης της υποδοµής.
Για τον καθορισµό του ύψους της έκπτωσης, δεν µπορεί
να ληφθεί υπόψη η εξοικονόµηση του κόστους που έχει
ήδη περιληφθεί στα εισπραχθέντα διόδια.»
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Αιτιολογία

∆εν είναι απαραίτητη η σύσταση εθνικής εποπτικής αρχής στα επιµέρους κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να
είναι εκείνα που θα αποφασίζουν µε ποιο τρόπο θα γίνεται η παρακολούθηση και η διαχείριση των εσόδων που θα
προκύπτουν από την εν λόγω είσπραξη των τελών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν επαρκείς διαφανείς
διαδικασίες µε τις οποίες να λογοδοτούν σχετικά µε τα τέλη που εισπράττουν και σχετικά µε τους τρόπους µε
τους οποίους αυτά αξιοποιούνται υπέρ των µεταφορών.
Σύσταση 13
Σηµείο 6 β) Τροποποίηση του άρθρου 9 — Τροποποίηση
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την εξής:

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την εξής:

«2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, παράγραφος 11, τα
έσοδα από τα διόδια ή/και τα δικαιώµατα χρήσης χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση της αντίστοιχης υποδοµής,
καθώς και προς όφελος των µεταφορών στο σύνολό τους,
λαµβανοµένης υπόψη της ισόρροπης ανάπτυξης των δικτύων µεταφορών.»

«2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, παράγραφος 11, τα
έσοδα από τα διόδια ή/και τα δικαιώµατα χρήσης χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση της αντίστοιχης υποδοµής,
καθώς και προς όφελος των µεταφορών στο σύνολό τους,
συµπεριλαµβανοµένων των βιώσιµων εναλλακτικών τρόπων
µεταφοράς, λαµβανοµένης υπόψη της ισόρροπης ανάπτυξης των δικτύων µεταφορών. Με την έννοια αυτή, τα
έσοδα θα µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν και για την
αντιστάθµιση των συνεπειών της µείωσης των φόρων κυκλοφορίας.»

Αιτιολογία
Στην οδηγία πρέπει να αναγνωριστεί ρητά η δυνατότητα διασταυρούµενων χρηµατοδοτήσεων των εναλλακτικών
τρόπων µεταφοράς σε σχέση µε όλα τα είδη τελών, προκειµένου να προαχθούν πιο βιώσιµοι τρόποι µεταφοράς,
αυτό δε δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται αποκλειστικά σε ευαίσθητες περιοχές όπου ισχύει η δυνατότητα προσαυξήσεων.
Θα πρέπει να γίνει αναφορά στην δυνατότητα να επιβάλλονται τέλη µε σκοπό τη χρηµατοδότηση αντισταθµιστικών φορολογικών περικοπών.
Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2004
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά µε την Ανακοίνωση για τη συνέχεια που δόθηκε
στο Λευκό Βιβλίο «Μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή νεολαία». Προτεινόµενοι κοινοί στόχοι για τη συµµετοχή και την ενηµέρωση των νέων σε απάντηση στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002
σχετικά µε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας
(2004/C 109/05)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση για τη συνέχεια που δόθηκε στο Λευκό Βιβλίο «Μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή νεολαία». Προτεινόµενοι κοινοί στόχοι για τη συµµετοχή και την ενηµέρωση των νέων σε απάντηση στο
ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 σχετικά µε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα
της νεολαίας COM(2003) 184 τελικό,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2003, να ζητήσει γνωµοδότηση
επί του θέµατος αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 265, πρώτη παράγραφος της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προεδρείου της 1ης Ιουλίου 2003 να αναθέσει στην επιτροπή «Πολιτισµός
και παιδεία» την κατάρτιση σχετικής γνωµοδότησης,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία» (COM (2001)
681 τελικό), και τη γνωµοδότηση της ΕΤΠ επί του σχετικού θέµατος CdR 389/2001 Fin (1),
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής στο οποίο αναλύονται οι απαντήσεις των
κρατών µελών σε ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής για τη συµµετοχή και ενηµέρωση των νέων,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 149 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τον καθορισµό ενός νέου πλαισίου
συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας COM(2001) 681 τελικό,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δια βίου µάθηση (2),
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το ψήφισµα του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την «Προώθηση µεταξύ
των νέων της έννοιας της πρωτοβουλίας, του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της δηµιουργικότητας: από τον
αποκλεισµό στη χαρά της ζωής»,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον
τοµέα της νεολαίας, που υιοθετήθηκε στις 30 Μαΐου 2002,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το σχέδιο γνωµοδότησης (CDR 309/2003Rev.1) που υιοθετήθηκε στις 5 ∆εκεµβρίου 2003
από την επιτροπή «Πολιτισµός και Παιδεία» (Εισηγητής ο κ. Jens Kramer Mikkelsen ∆ήµαρχος του ∆ήµου
Κοπεγχάγης (DK/PSE)
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι:
1.

για το µέλλον της Ευρώπης είναι σηµαντικό να καταπολεµηθεί, σε όλα τα επίπεδα, η αυξανόµενη απολιτικοποίηση, ιδίως των νέων, παρά το υψηλό µορφωτικό τους επίπεδο. Η έρευνα δείχνει ότι η δηµοκρατική
συµπεριφορά των νέων συνδέεται στενά µε τα άµεσα ενδιαφέροντα τους·

2.

οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη νεολαία εφόσον αυτές οι αρχές έχουν επαφή µε τους νέους και στο επίπεδο αυτό αποκτούν οι νέοι τις πρώτες
εµπειρίες τους, π.χ. στο σχολείο και στον ελεύθερο χρόνο τους, µε τις δηµοκρατικές λειτουργίες που συντελούν στη δηµοκρατική κοινωνία·

3.

στην Ευρώπη η πολιτική για τη νεολαία πρέπει να είναι µια συνεκτική πολιτική για τους νέους και µε τους
νέους, που θα περιλαµβάνει τους σηµαντικούς τοµείς της δηµόσιας διοίκησης και τους επιµέρους τοµείς
πολιτικής ώστε να αξιοποιούνται καλύτερα οι πόροι που διατίθενται για τον τοµέα αυτό·

(1) EE C 287 της 22.11.2002, σ. 6.
(2) EE C 163 της 9.7.2003.
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4.

έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2003 για το µέλλον τηςσυνεργασίας
στον τοµέα της νεολαίας (CONS 14575/03)·

5.

έχοντας υπόψη το άρθρο III-182 του σχεδίου συνθήκης για τη θέσπιση συντάγµατος της Ευρώπης·

6.

στην Ευρώπη η πολιτική για τη νεολαία πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα, διοικητικά και πολιτικά, και σε
όλες τις χώρες ορατή και να κοινοποιείται µέσω των διόδων και των γλωσσών που µεταχειρίζονται οι νέοι
στην Ευρώπη·

30.4.2004

κατά την 53η σύνοδο ολοµέλειας της που πραγµατοποιήθηκε στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2004 (συνεδρίαση
της 11ης Φεβρουαρίου) υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση
1. Ειδικές παρατηρήσεις και συστάσεις της ΕΤΠ
1.1 Η ΕΤΠ αναγνωρίζει τη µέθοδο που ακολούθησε η Επιτροπή
σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο στο οποίο περιλαµβάνονται όλα τα
κράτη µέλη και οι υποψήφιες χώρες και εκφράζει επίσης την ικανοποίηση της για την ακρόαση του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας
και την έκθεση µε τα συµπεράσµατα που αντλήθηκαν (3). Η διαδικασία αποτελεί θετική συνέχεια της µεθόδου του Λευκού Βιβλίου
«Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία» [ΚΟΜ(2001 681
τελικό] στο οποίο διατυπώνουν τις απόψεις τους µεγάλες κατηγορίες νέων, εµπειρογνωµόνων και πολιτικών όλων των επιπέδων.
1.2 Η ΕΤΠ έχει εκφράσει και άλλοτε σε παρόµοιες περιπτώσεις
την ικανοποίηση της για τη χρησιµοποίηση της ανοικτής µεθόδου
συντονισµού και της αρχής της επικουρικότητας στην ευρωπαϊκή
πολιτική για τη νεολαία, υπό την προϋπόθεση ότι η µέθοδος αυτή
θα λάβει πλήρως υπόψη τη συµµετοχή των περιφερειακών και
τοπικών αρχών. Γι' αυτό η ΕΤΠ προτείνει να της ζητούνται στο
µέλλον οι γνωµοδοτήσεις της και όχι µόνο να ενηµερώνεται όταν
αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες στον τοµέα της πολιτικής για τη
νεολαία.
1.3 Η ΕΤΠ συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι µια
συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική για τη νεολαία που θα λαµβάνει
υπόψη την κατάσταση κάθε χώρας και θα ενδιαφέρεται για τις
προκλήσεις και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σηµερινοί
νέοι στην Ευρώπη, µπορεί να συµβάλει στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που τέθηκαν από τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Λισαβόνας και της Βαρκελώνης ώστε να καταστεί η Ευρώπη «η πλέον
ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία που βασίζεται στη γνώση
ανά την υφήλιο».
1.4 Η ΕΤΠ συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι η ανεπίσηµη και η
άτυπη εκπαίδευση µαζί µε την επίσηµη καθώς και οι δράσεις κινητικότητας αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της
προσωπικότητας και της ικανότητάς τους να διαδραµατίζουν
ενεργό ρόλο στην κοινωνία, και ότι αυτές οι µορφές εκπαίδευσης
πρέπει να απολαύουν υψηλής προτεραιότητας στα πλαίσια της
πολιτικής για τη νεολαία, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να ενσωµατωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως στη νέα γενιά προγραµµάτων, δηλ. στο Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης για τη Νεολαία και στο πρόγραµµα
Grundtvig.
Κοινοί στόχοι για την ενίσχυση της συµµετοχής των νέων
1.5 Η ΕΤΠ συµφωνεί µε το γενικό στόχο της Επιτροπής να
θεσπιστούν και να υποστηριχθούν µέτρα για την ενθάρρυνση των
(3) Θέσπιση κοινών στόχων για τη µεγαλύτερη συµµετοχή των νέων και τη
βελτίωση της ενηµέρωσης τους (25-26 Απριλίου 2003).

νέων να είναι ενεργοί πολίτες και να ενισχυθεί αποτελεσµατικά η
συµµετοχή τους στη δηµοκρατική ζωή. Ωστόσο, φρονεί ότι είναι
σηµαντικό να τονισθεί η σηµασία της συµµετοχής των νέων στον
προσδιορισµό του συγκεκριµένου στόχου µιας πολιτικής για τη
νεολαία και εδώ εννοούµε όλους τους νέους.

1.6 Η ΕΤΠ συµµερίζεται τη διαπίστωση της Επιτροπής για την
αυξανόµενη απολιτικοποίηση ιδίως των νέων και προτρέπει να αρχίσει εντατική έρευνα των µηχανισµών που έχουν ως αποτέλεσµα τη
δηµιουργία της εν λόγω τάσης και να προταθούν µέτρα για να
αποτραπούν οι εν λόγω µηχανισµοί και να καταστεί δυνατή η
υποστροφή τους. Αυτό πρέπει να γίνει ταυτόχρονα µε τον προσδιορισµό των κοινών στόχων για τη συµµετοχή των νέων στη δηµοκρατική ζωή

Μεγαλύτερη συµµετοχή των νέων στη ζωή της κοινότητας στην
οποία µένουν
1.7 Η ΕΤΠ συµφωνεί µε την Επιτροπή και το Συµβούλιο της
Ευρώπης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τη συµµετοχή των νέων
στην τοπική και περιφερειακή ζωή, (European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life) ότι δηλ. η ζωή
της κοινότητας στην οποία διαµένουν διαδραµατίζει σηµαντικό
ρόλο και προτρέπει τις κυβερνήσεις των κρατών µελών να
δηµιουργήσουν, µαζί µε τους τοπικούς εταίρους, τις προϋποθέσεις
εκείνες, νοµοθετικές και οικονοµικές, για τη συµµετοχή όλων των
νέων στην τοπική πολιτική ζωή.

1.8 Για το λόγο αυτό η ΕΤΠ ενθαρρύνει και στηρίζει τη
δηµιουργία συµβουλίων των νέων σετοπικό επίπεδο.

1.9 Η ΕΤΠ επικροτεί τα προτεινόµενα µέτρα συµµετοχής, φρονεί
όµως ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερο βάρος στην ισότιµη συµµετοχή οµάδων νέων και από τα δύο φύλα, οι οποίοι εξαιτίας κοινωνικών, ή εθνοτικών λόγων είτε λόγω φυσικής είτε διανοητικής
αναπηρίας είτε για άλλους λόγους αντιµετωπίζουν υπέρµετρες δυσκολίες να εκδηλωθούν στην πολιτική ζωή. Η ΕΤΠ θεωρεί ότι η
προάσπιση της ισότιµης πρόσβασης στις δηµοκρατικές διαδικασίες
αποτελεί απαράβατο κανόνα.

1.10 Η ΕΤΠ είναι της γνώµης ότι η καλύτερη συνεργασία
µεταξύ ιδιωτικών ΜΚΟ, κέντρων για νέους, συλλόγων και γονέων,
από τη µια πλευρά, και των δηµόσιων αρχών µαζί µε το πολιτικό
επίπεδο, από την άλλη, αποτελούν σηµαντική προϋπόθεση για την
επιτυχία του προγράµµατος Συµµετοχή. Η ίδια αρχή ισχύει για τη
συνεργασία τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου.
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1.11 Η ΕΤΠ θεωρεί ευπρόσδεκτη τη συµµετοχή της νεολαίας
στα πιλοτικά προγράµµατα Νεολαία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(GD EAC 43/03) για την ενθάρρυνση της συµµετοχής των νέων
και εκφράζει την ικανοποίηση της για το µεγάλο ενδιαφέρον, προτείνει όµως στην Επιτροπή να χορηγήσει περισσότερους πόρους για
τους επόµενους γύρους των προτάσεων για προγράµµατα, εφόσον
µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µόνο ένα πολύ µικρό µέρος των προγραµµάτων του τελευταίου γύρου.
Μεγαλύτερη συµµετοχή των νέων στους µηχανισµούς της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας
1.12 Η ΕΤΠ συµφωνεί ότι είναι αναγκαία η αλλαγή στάσης και
συµπεριφοράς των νέων αλλά και των πολιτικών. Από την πλευρά
των νέων αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο εάν βιώσουν µια
συγκεκριµένη πολιτική επιρροή. Οι διάλογοι µε τους νέους θα
πρέπει να διεξάγονται ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες που οι νέοι
επέτυχαν ή µπορεί να επιτύχουν αµέσως αυξηµένες δυνατότητες
συµµετοχής στις πολιτικές αποφάσεις προάγοντας τη συµµετοχή
τους στο σχεδιασµό και στη διαχείριση των υπηρεσιών που τους
αφορούν και δοκιµάζοντας πειραµατικές µορφές για την ενεργό
συµµετοχή των νέων στη ζωή της κοινότητας. Οι πρωτοβουλίες
αυτού του είδους πρέπει να είναι συγκεκριµένες και µεταξύ άλλων
να περιέχουν προτάσεις για τη συµµετοχή των νέων που δεν είναι
οργανωµένοι σε συλλόγους, κλπ.
1.13 Η ΕΤΠ τονίζει τη σηµασία που έχει να δίνονται στις ευρωπαϊκές οργανώσεις νεολαίας και σε άλλες οργανώσεις, που ασκούν
ενεργώς πολιτική για τη νεολαία, οι οικονοµικές δυνατότητες για
να συνεργάζονται στενότερα σε δίκτυα µε σκοπό την ανταλλαγή
ορθών πρακτικών στον εν λόγω τοµέα και εκφράζει την ικανοποίηση της για την Πρόταση απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την προώθηση οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας (4).
1.14 Η ΕΤΠ συµφωνεί ότι οι διαφορές λόγω φύλου, οι κοινωνικοοικονοµικές, εκπαιδευτικές, εθνοπολιτιστικές συνθήκες όπως και
η φυσική και διανοητική αναπηρία εµποδίζουν πολλούς νέους από
το να συµµετέχουν στις δηµοκρατικές διαδικασίες. Γι αυτό έχει
καθοριστική σηµασία πέραν των συνήθων δραστηριοτήτων να χορηγούνται, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, τα µέσα για να ερευνώνται οι
βαθύτεροι λόγοι για τους οποίους οι νέοι αυτοί δεν συµµετέχουν
και να αναλαµβάνονται συγχρόνως πρωτοβουλίες που να µπορούν
να προλαµβάνουν και να αντιµετωπίζουν τους γνωστούς αρνητικούς
παράγοντες.
1.15 Για το λόγο αυτό η ΕΤΠ στηρίζει τα όσα προτείνονται στο
άρθρο III-182 του σχεδίου συνθήκης για τη θέσπιση συντάγµατος
της Ευρώπης και προτείνει να συµπληρωθούν οι διατάξεις των
συνθηκών που ισχύουν σήµερα στον τοµέα της πολιτικής για τη
νεολαία µε το στόχο ότι η δράση της Ένωσης θα ενθαρρύνει τη
συµµετοχή των νέων στο δηµοκρατικό βίο της Ευρώπης.
Η µάθηση της συµµετοχής
1.16 Η ΕΤΠ συµφωνεί ότι η εκπαίδευση, στις διάφορες διαστάσεις της — µη επίσηµη (πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την
πρόσβαση στην εκπαίδευση µειονεκτικών οµάδων πληθυσµού),
ανεπίσηµη και άτυπη (π.χ. Second Chance Schools και παρόµοιες
(4) [KOM(2001) 681 τελικό].
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πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον άνθρωπο) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης των ικανοτήτων συµµετοχής των νέων
στις δηµοκρατικές διαδικασίες, και ότι ως εκ τούτου η διαµόρφωση
των εκπαιδευτικών πολιτικών, που στοχεύουν συγκεκριµένα σε µία
αναµφισβήτητα δηµοκρατική µάθηση, εµπίπτει στην αρµοδιότητα
των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών.

1.17 Η ΕΤΠ συµφωνεί ότι είναι σηµαντικό να κατανοήσουν και
να δοκιµάσουν οι νέοι την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία και προτείνει τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών µε τη µορφή π.χ. ηµερίδων πολιτικής για τους νέους, καθώς
και την ενεργοποίηση µέσων συµµετοχικής δηµοκρατίας, στους
χώρους όπου συγκεντρώνονται οι νέοι (σχολεία, κέντρα νεότητας,
κ.λπ.) ή/και σε επίπεδο πόλης.

1.18 Η ΕΤΠ θεωρεί την κοινωνική κληρονοµιά ως παράγοντα
που έχει καθοριστική σηµασία όσον αφορά τις ικανότητες και τη
βούληση συµµετοχής στις δηµοκρατικές διαδικασίες. Γι' αυτό η
αλληλεπίδραση µεταξύ της ανεπίσηµης, της άτυπης και της
επίσηµης εκπαίδευσης πρέπει να ληφθεί υπόψη για την ενεργό συµµετοχή των γονέων και της οικογένειας µε την ευρύτερη δυνατή
έννοια.

1.19 Η ΕΤΠ συµφωνεί ότι είναι αναγκαία η διεξαγωγή έρευνας
όσον αφορά τους λόγους περιθωριοποίησης οµάδων νέων εξαιτίας
του κοινωνικού περιβάλλοντος και των συνεπειών της παγκοσµιοποίησης και προτρέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών συµπεριλαµβανοµένης της συγκριτικής αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

1.20 Η ΕΤΠ συµµερίζεται την άποψη ότι βασικά η ενηµέρωση
των νέων απευθύνεται σε δύο τουλάχιστο οµάδες στόχους, 1) στους
νέους και 2) στους ενήλικες που έχουν επαφή µε τους νέους. Γι'
αυτό είναι σηµαντικό να γνωρίζει κανείς την οµάδα στόχο προς την
οποία απευθύνεται η πληροφόρηση των νέων έτσι ώστε να ρυθµισθούν ανάλογα το περιεχόµενο, οι πόροι και άλλες ρυθµίσεις. Πρέπει
να προβλεφθούν υπηρεσίες ειδικά για νέους στον τοµέα της ενηµέρωσης, του προσανατολισµού, και της παροχής συµβουλών.

1.21 Η ΕΤΠ αναγνωρίζει ότι υπεύθυνα για τη ενηµέρωση των
νέων, είναι τόσο τα κράτη µέλη όσο και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι κυρίως ο βασικός φορέας για την υλοποίηση
της και γι' αυτό θα πρέπει να συµµετάσχει όσο το δυνατόν περισσότερο στη χάραξη των στρατηγικών.

Βελτίωση της πρόσβασης των νέων σε υπηρεσίες ενηµέρωσης
1.22 Η ΕΤΠ λαµβάνει υπόψη της τα συµπεράσµατα της
ανάλυσης των υπηρεσιών ενηµέρωσης των νέων των κρατών µελών
βάσει των οποίων πολλές από αυτές τις υπηρεσίες παρουσιάζουν
ορισµένες ελλείψεις σχετικά µε το επίπεδο, το συντονισµό µεταξύ
ευρωπαϊκού, κρατικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου και τη
χρησιµότητα και γι' αυτό συµφωνεί ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει
να βελτιωθούν σηµαντικά στους εν λόγω τοµείς, ειδικά για τους
νέους που µειονεκτούν συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που
υποφέρουν από φυσική ή διανοητική αναπηρία. Στις εν λόγω υπηρεσίες ενηµέρωσης πρέπει να περιλαµβάνονται η δραστήρια
αναζήτηση µορφών πληροφόρησης και οι ίδιοι οι νέοι.

C 109/28

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.23 Η ΕΤΠ συµφωνεί µε τα µέτρα που προτείνονται σχετικά µε
το συντονισµό των διάφορων υπηρεσιών ενηµέρωσης και µε τη στενότερη συνεργασία τόσο κάθετη όσο και οριζόντια στην Ευρώπη,
λείπουν όµως λίγο πιο συγκεκριµένες ενδείξεις σχετικά µε τον
τρόπο που θα πραγµατοποιηθούν τα ανωτέρω.
1.24 Αναφορικά µε την ενηµέρωση εκείνων που µειονεκτούν, η
ΕΤΠ φρονεί ότι πέραν των προσπαθειών που πρέπει να καταβληθούν
για να εξασφαλισθούν ίσες δυνατότητες ενηµέρωσης για τις οµάδες
αυτές, θα πρέπει να εξετασθούν και τα αποτελέσµατα της έρευνας
όσον αφορά τους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά για
τους νέους που µειονεκτούν.
Παροχή ποιοτικών πληροφοριών
1.25 Η ΕΤΠ επιδοκιµάζει την πρόταση της Επιτροπής για την
ανάπτυξη ενός κώδικα προτύπων στον τοµέα των υπηρεσιών
παροχής ενηµέρωσης και συµβουλών για νέους, ιδίως µε τη
δηµιουργία κοινών κριτηρίων ποιότητας και µηχανισµών ποιοτικού
ελέγχου, θεωρεί όµως ότι είναι αναγκαία και η καθιέρωση συγκριτικής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων. Η ευρωπαϊκή διάσταση ενισχύεται αυτοµάτως µε την ανάπτυξη ενός κοινού κώδικα προτύπων.
1.26 Η ΕΤΠ συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι πρέπει να βελτιωθεί
η εκπαίδευση όσων απασχολούνται µε την ενηµέρωση των νέων.
Στην εκπαίδευση των ανωτέρω πρέπει να συµπεριληφθούν η κατανόηση του κόσµου των νέων και η ταχεία αλλαγή των διοδίων επικοινωνίας τους, στις οποίες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο οι νέες
τεχνολογίες π.χ. κινητά τηλέφωνα, υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων
(SMS) και το ∆ιαδίκτυο.

30.4.2004

Ενίσχυση της συµµετοχής των νέων στη διαµόρφωση και τη
διάδοση πληροφοριών
1.27 Η ΕΤΠ αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής για τη συµµετοχή των οργανώσεων των νέων και γενικότερα των νέων, στην
κατάστρωση και στην εφαρµογή των στρατηγικών ενηµέρωσης τους,
επιθυµεί όµως να τονίσει τη σηµασία που έχει το να συµπεριληφθούν στη διαδικασία εθνοτικές και άλλες µειονότητες όσον αφορά
την παροχή, παραγωγή και διάδοση της ενηµέρωσης, ιδίως για τις
οµάδες στόχους των νέων που µειονεκτούν.
1.28 Η ΕΤΠ βλέπει µε ικανοποίηση ότι η Επιτροπή σχεδιάζει
την εφαρµογή και παρακολούθηση των κοινών στόχων µέσω της
ανοικτής µεθόδου συντονισµού µε ευέλικτο τρόπο και µε την
τήρηση της αρχής της εγγύτητας.
1.29 Η ΕΤΠ ζητεί να καθορισθεί και να γίνει σεβαστός ο ενεργός ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών σχετικά µε την
ανταλλαγή εµπειριών και ορθών πρακτικών και ζητεί να συµµετέχουν στις διεθνείς συναντήσεις που διοργανώνονται συχνά.
1.30 Η ΕΤΠ ζητεί ακόµη από τα κράτη µέλη να συνεννοηθούν
µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές κατά την προετοιµασία των
εθνικών εκθέσεων, για το 2005, που θα έχουν ως θέµα την υλοποίηση των δύο τοµέων προτεραιότητας, δηλ. τη συµµετοχή και
την ενηµέρωση των νέων τις οποίες πρόκειται να χρησιµοποιήσει η
Επιτροπή για τη σύνταξη της έκθεσης προόδου που θα υποβάλει
στο Συµβούλιο.

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση
(2004/C 109/06)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία των υπόγειων ρευµάτων από τη ρύπανση [COM(2003) 550 τελικό — 2003/0210 (COD)]·
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2003, σύµφωνα µε το άρθρο 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΚ, να ζητήσει τη γνωµοδότησή της για το θέµα αυτό·
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της, της 19ης Ιουνίου 2003, να αναθέσει την προετοιµασία των
σχετικών εργασιών στην επιτροπή «Βιώσιµη ανάπτυξη»·
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της για την «Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου θεσπίσεως πλαισίου κοινοτικής
δράσης στο πεδίο της πολιτικής υδάτων» CdR 171/97 fin (1)·
Έχοντας υπόψη την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά µε τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής υδάτων·
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής για το έκτο πρόγραµµα δράσης για το
περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», «Περιβάλλον 2010: το µέλλον µας, η επιλογή µας» — και την «Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον 2001-2010», CdR 36/2001 fin (2)·
Έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης της ΕΤΠ (CdR 240/2003 rev.1), που υιοθέτησε η επιτροπή «Βιώσιµη
ανάπτυξη» στις 12 ∆εκεµβρίου 2003 µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Johannes Flensted-Jensen Νοµάρχη
Århus (DK, PES)·
εκτιµώντας ότι:
1.

Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν τόσο σηµαντικό όσο και απειλούµενο πόρο που έχει µεγάλη σηµασία για την
ποιότητα του περιβάλλοντος σε µια σειρά από ποτάµιες λεκάνες και χερσαίες φυσικές περιοχές, για τη
βιοµηχανική και γεωργική παραγωγή, καθώς και ως πηγή πόσιµου ύδατος·

2.

Η προστασία της ποσότητας και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων πρέπει, κατά συνέπεια, να τυγχάνει
υψηλής πολιτικής προστασίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο· στο πλαίσιο αυτό, οι κοινοτικές πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη εναρµόνιση των ρυθµίσεων στον
τοµέα αυτό, λαµβάνοντας υπόψη τις µεγάλες φυσικές διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των περιοχών υπόγειων υδάτων στην Ευρώπη·

3.

Η κατάσταση όσον αφορά την ποσότητα των υπόγειων υδάτων εξετάζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα
ύδατα και, για το λόγο αυτό, η οδηγία για τα υπόγεια ύδατα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην
ποιότητα των υπόγειων υδάτων·

κατά την 53η σύνοδο ολοµέλείας της στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2004, (συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου),
υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση:
(1) EE C 180 της 11.6.1998, σ. 38
(2) EE C 357 της 14.12.2001, σ. 44.
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1. Η θέση της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1 είναι της γνώµης ότι, η πρόταση της Επιτροπής για µια νέα
οδηγία σχετικά µε τα υπόγεια ύδατα, καθώς και η οδηγία-πλαίσιο
για τα ύδατα, που είναι η θυγατρική οδηγία, χαράσσουν µια συνεπή
γενική στρατηγική, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από κοινωνικοοικονοµική άποψη, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη
της ρύπανσης και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος·
1.2 χαιρετίζει από την άποψη αυτή την πρόταση για µια νέα
οδηγία σχετικά µε τα υπόγεια ύδατα και κρίνει ότι αποτελεί
ωφέλιµο συµπλήρωµα της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα στον
τοµέα των υπόγειων υδάτων·
1.3 επικροτεί το γεγονός ότι η πρόταση δεν περιέχει ένα λεπτοµερή κατάλογο µε τα κοινοτικά ποιοτικά πρότυπα µε τη µορφή
τιµών κατωφλίου για την περιεκτικότητα των υπόγειων υδάτων σε
διάφορες ρυπαντικές ουσίες, περιοριζόµενη στη συµπερίληψη τιµών
κατωφλίου σύµφωνα µε τις ήδη εγκριθείσες κοινοτικές διατάξεις,
συµπεριλαµβανόµενων της οδηγίας για τη νιτρορύπανση και των
οδηγιών για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα·
1.4 θεωρεί ικανοποιητικό το γεγονός ότι τα κράτη µέλη, αντί
για κοινοτικά ποιοτικά πρότυπα, θα ορίσουν τιµές κατωφλίου για
τους σχετικούς ρύπους των υπόγειων υδάτων, τόσο φυσικούς όσο
και ανθρωπογενείς, βάσει των κριτηρίων της οδηγίας·
1.5 συµφωνεί για το γεγονός ότι στην οδηγία συµπεριλαµβάνεται ένας ελάχιστος κατάλογος των ρύπων για τους οποίους τα
κράτη µέλη πρέπει να ορίσουν τιµές κατωφλίου·
1.6 θεωρεί ως συνετή διαδικασία το γεγονός ότι η Επιτροπή, µε
βάση τις εκθέσεις των κρατών µελών, µπορεί στη συνέχεια να λάβει
θέση για το κατά πόσο συντρέχει λόγος να προταθούν κοινοτικά
ποιοτικά πρότυπα στα πλαίσια µιας περαιτέρω εναρµόνισης των
ρυθµίσεων στον τοµέα·
1.7 υποθέτει ότι θα συµµετάσχει σε τυχόν τροποποιήσεις του
παραρτήµατος 1 της οδηγίας όσον αφορά τα κοινοτικά ποιοτικά
πρότυπα για τα υπόγεια ύδατα·
1.8 θεωρεί αναγκαίο να καταστούν πιο αυστηρά στα κράτη µέλη
τα κοινοτικά ποιοτικά πρότυπα —τα σηµερινά και τα µελλοντικά—
για λόγους που έχουν σχέση µε την προστασία των επιφανειακών
υδάτων·
1.9 επιθυµεί επίσης να τονίσει ότι, κατά την ταξινόµηση των
υπόγειων υδάτινων όγκων και κατά το σχεδιασµό των δικτύων
παρακολούθησης, είναι απαραίτητο να λάβουν τα κράτη µέλη µέτρα
ώστε η σύγκριση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων να γίνεται µε
οµοιογενή δεδοµένα, π.χ. µε συγκρίσιµα στοιχεία για το οξυγόνο ή
συγκρίσιµες γεωλογικές συνθήκες.

30.4.2004

2.1 Συνιστά να προκύπτει ότι από την οδηγία για τα υπόγεια
ύδατα ότι οι εθνικές τιµές κατωφλίου θα µπορούσαν να γίνουν πιο
αυστηρές από τις τοπικές αρχές που είναι αρµόδιες για τις ποτάµιες
λεκάνες, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα στις εν λόγω
περιοχές ποτάµιων λεκανών·
2.2 συνιστά να ορίζονται επίπεδα υποβάθρου σύµφωνα µε τις
καλύτερες εκτιµήσεις ειδικών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν
υπάρχουν γνωστά επίπεδα υποβάθρου στα υπόγεια ύδατα για
ουσίες που υπάρχουν εκ φύσεως, έως ότου υπάρχουν στοιχεία από
σχετικές παρακολουθήσεις. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις θα
είναι σχεδόν αδύνατο να ευρεθούν φυσικά επίπεδα υποβάθρου·
2.3 συνιστά στα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα ώστε χρησιµοποιούνται συγκρίσιµα σηµεία παρακολούθησης κατά τον προσδιορισµό των σηµαντικών και διατηρούµενων ανοδικών τάσεων σε έναν
υδάτινο όγκο ή σε µία οµάδα υδάτινων όγκων·
2.4 συνιστά να συµπεριληφθούν στον ελάχιστο κατάλογο του
παραρτήµατος ΙΙΙ, µέρος Α.1, ο φώσφορος, ο χαλκός, ο ψευδάργυρος και το αλουµίνιο, επειδή πρόκειται για ουσίες που συνιστούν
απειλή κατά της χηµικής ποιότητας των υπόγειων υδάτων·
2.5 συνιστά, στο µέτρο που οι µολυσµένες βιοµηχανικές ζώνες
δεν είναι δυνατό να απολυµανθούν βάσει του άρθρου 4 (4) και (5)
της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα, να τροποποιηθούν οι διατάξεις
αυτές µε την πρώτη ευκαιρία. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξετασθεί
το ενδεχόµενο εκ νέου εισαγωγής της έννοιας της διαχείρισης των
ζωνών που είναι εκτεθειµένες σε κινδύνους στα σχέδια διαχείρισης
των υδάτων σε λεκάνες απορροής· η έννοια αυτή λαµβάνει υπόψη
τις περιβαλλοντικές και οικονοµικές πτυχές, καθώς και την πρακτική σκοπιµότητα.
2.6 συνιστά να προκύπτει σαφώς από το άρθρο 4, παρ.3 της
οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα ποια επιτροπή θα κληθεί να γνωµοδοτήσει πριν από τις τροποποιήσεις του παρ.1 της οδηγίας για τα
υπόγεια ύδατα·
2.7 συνιστά να συµµετάσχει όσο το δυνατόν περισσότερο στις
επικείµενες τροποποιήσεις της οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα, συµπεριλαµβανόµενων και των ουσιαστικών προσαρµογών των
παραρτηµάτων ΙΙ-ΙV της οδηγίας, επειδή οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πολλών περιοχών έχουν µεγάλη τεχνικοδιοικητική
εµπειρία στον τοµέα των υπόγειων υδάτων, και να κληθούν τα
κράτη µέλη να κάνουν χρήση της ίδιας αυτής εµπειρίας στις
περαιτέρω εργασίες µε την εν λόγω οδηγία·
2.8 αναγνωρίζει ότι η προτεινόµενη οδηγία, ως µέρος της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα, θα έχει σοβαρές δηµοσιονοµικές
συνέπειες για τα κράτη µέλη, και ζητεί να λαµβάνουν υπόψη τα νέα
και τα υφιστάµενα δηµοσιονοµικά συστήµατα το οικονοµικό βάρος,
που τα κράτη µέλη θα επωµισθούν κατά την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα·

2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών

2.9 προτείνει µε βάση τα ανωτέρω τις εξής συγκεκριµένες
αλλαγές:
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύσταση 2.1
Άρθρο 4, παρ. 1
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της Επιτροπής των Περιφερειών

1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας χαρακτηρισµού κατά την
έννοια του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του
παραρτήµατος ΙΙ σηµεία 2.1 και 2.2 της ίδιας, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας οδηγίας,
και µε συνεκτίµηση του οικονοµικού και κοινωνικού
κόστους, τα κράτη µέλη θέτουν, το αργότερο µέχρι 22
∆εκεµβρίου 2005, τιµές κατωφλίου για καθένα από τους
ρύπους για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι συντελούν
ώστε υπόγειοι υδάτινοι όγκοι ή οµάδες αυτών να χαρακτηριστούν απειλούµενοι. Ως ελάχιστη απαίτηση, τα κράτη
µέλη θέτουν τιµές κατωφλίου για τους ρύπους που απαριθµούνται υπό Α.1 και Α.2 του παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. Οι τιµές αυτές θα χρησιµοποιηθούν µεταξύ
άλλων για τις ανάγκες επισκόπησης της κατάστασης των
υπόγειων υδάτων, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας χαρακτηρισµού κατά την
έννοια του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του
παραρτήµατος ΙΙ σηµεία 2.1 και 2.2 της ίδιας, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας οδηγίας,
και µε συνεκτίµηση του οικονοµικού και κοινωνικού
κόστους, τα κράτη µέλη θέτουν, το αργότερο µέχρι 22
∆εκεµβρίου 2005, τιµές κατωφλίου για καθένα από τους
ρύπους για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι συντελούν
ώστε υπόγειοι υδάτινοι όγκοι ή οµάδες αυτών να χαρακτηριστούν απειλούµενοι. Ως ελάχιστη απαίτηση, τα κράτη
µέλη θέτουν τιµές κατωφλίου για τους ρύπους που απαριθµούνται υπό Α.1 και Α.2 του παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. Οι τιµές αυτές θα χρησιµοποιηθούν µεταξύ
άλλων για τις ανάγκες επισκόπησης της κατάστασης των
υπόγειων υδάτων, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Για τις τιµές κατωφλίου, υπάρχει δυνατότητα να τεθούνσε
εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο ποτάµιας λεκάνης ή σε επίπεδο
υπόγειου υδάτινου όγκου ή οµάδας υπόγειων υδάτινων
όγκων.

Για τις τιµές κατωφλίου, υπάρχει δυνατότητα να τεθούνσε
εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο ποτάµιας λεκάνης ή σε επίπεδο
υπόγειου υδάτινου όγκου ή οµάδας υπόγειων υδάτινων
όγκων.
Εάν τα κράτη µέλη επιλέξουν να ορίσουν εθνικές τιµές
κατωφλίου, οι τελευταίες θα πρέπει να καταστούν πιο
αυστηρές από τις τοπικές αρχές που είναι αρµόδιες για τις
ποτάµιες λεκάνες, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη
των περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας-πλαίσιο για τα
ύδατα στις εν λόγω περιοχές ποτάµιων λεκανών.

Αιτιολογία
Εάν τα κράτη µέλη επιλέξουν να ορίσουν τιµές κατωφλίου σε εθνικό επίπεδο, οι αρµόδιες αρχές των περιοχών
ποτάµιων λεκανών θα πρέπει να καταστήσουν πιο αυστηρές τις τιµές αυτές για λόγους που έχουν σχέση µε τις
ευάλωτες περιοχές και περιφέρειες στους εν λόγω περιοχές, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Τούτο συµφωνεί µε τη λογική της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα και µπορεί να συµπεριληφθεί
µε χρήσιµο τρόπο στο κείµενο της οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα.
Σύσταση 2.2
Παράρτηµα III, µέρος B.2.2
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της Επιτροπής των Περιφερειών

2.2 Σχέση ανάµεσα στις τιµές κατωφλίου και στα παρατηρούµενα επίπεδα υποβάθρου για ουσίες που απαντούν εκ
φύσεως στα υπόγεια ύδατα.

2.2 Σχέση ανάµεσα στις τιµές κατωφλίου και στα παρατηρούµενα επίπεδα υποβάθρου για ουσίες που απαντούν εκ
φύσεως στα υπόγεια ύδατα. Στο µέτρο που δεν υπάρχουν
γνωστά επίπεδα υποβάθρου στα υπόγεια ύδατα για ουσίες
που απαντούν εκ φύσεως σε αυτά, τα επίπεδα υποβάθρου
ορίζονται σύµφωνα µε τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις
ειδικών.

Αιτιολογία
Σε ορισµένες περιπτώσεις δεν θα είναι γνωστά τα επίπεδα υποβάθρου πριν παρέλθει αρκετό διάστηµα παρακολούθησης, ενώ για ορισµένες οµάδες υπόγειων υδάτινων όγκων µπορεί να είναι δύσκολο να ευρεθούν όγκοι όπου
να είναι δυνατό να υπολογιστεί ένα φυσικό επίπεδο υποβάθρου. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις θα είναι απαραίτητος ο καθορισµός επιπέδων υποβάθρου βάσει έγκυρων εκτιµήσεων από ειδικούς.
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Σύσταση 2.3
Παράρτηµα IV, 1.2 (α)
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της Επιτροπής των Περιφερειών

α) Η αξιολόγηση βασίζεται στους αριθµητικούς µέσους όρους
των µέσων τιµών που µετρούνται στα διάφορα σηµεία
παρακολούθησης υπόγειων υδάτινων όγκων ή οµάδων
αυτών, ανά τρίµηνο, εξάµηνο ή ετησίως.

α) Η αξιολόγηση βασίζεται στους αριθµητικούς µέσους όρους
των µέσων τιµών που µετρούνται στα διάφορα σηµεία
παρακολούθησης υπόγειων υδάτινων όγκων ή οµάδων
αυτών, ανά τρίµηνο, εξάµηνο ή ετησίως. Είναι εν προκειµένω αναγκαίο να ληφθούν µέτρα ώστε τα σηµεία παρακολούθησης να είναι συγκρίσιµα.

Αιτιολογία
Υπάρχουν µεγάλες διαφορές στη φυσική χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων. Αυτό ισχύει τόσο µεταξύ των
υπόγειων υδάτινων όγκων όσο και σε ένα συγκεκριµένο υπόγειο υδάτινο όγκο. Για παράδειγµα, υπάρχουν χηµικές
διαφορές στο ανώτατο και το κατώτερο µέρος ενός υπόγειου υδάτινου όγκου. Συνεπώς, µία έγκυρη εκτίµηση
προϋποθέτει ότι τα σηµεία παρακολούθησης θα είναι συγκρίσιµα από γεωλογική άποψη ή από άποψη οξυγόνου.
Σύσταση 2.4
Παράρτηµα III, µέρος A.1
Κείµενο της Επιτροπής

Αµµώνιο
Αρσενικό
Κάδµιο
Χλώριο
Μόλυβδος
Υδράργυρος
Θειικό ιόν

Τροπολογία της Επιτροπής των Περιφερειών

Αµµώνιο
Αρσενικό
Κάδµιο
Χλώριο
Μόλυβδος
Υδράργυρος
Θειικό ιόν
Φώσφορος

Αιτιολογία
Ο φώσφορος, ο χαλκός, ο ψευδάργυρος και το αλουµίνιο είναι ουσίες που συνιστούν απειλή κατά της χηµικής
ποιότητας των υπόγειων υδάτων.
Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας»
(2004/C 109/07)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

Έχοντας υπόψη την Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διαχείριση των
αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας COM(2003) 319 τελικό — 2003/0107 (COD)·
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου 2003 να ζητήσει, µε βάση το άρθρο 175,
παράγραφος 1 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τη γνωµοδότηση της ΕΤΠ για το θέµα
αυτό·
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της, της 4ης ∆εκεµβρίου 2002 να αναθέσει την επεξεργασία της
γνωµοδότησης αυτής στην επιτροπή «βιώσιµη ανάπτυξη·»
Έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2000) 664 τελικό µε τίτλο «Ασφαλής άσκηση των δραστηριοτήτων εξόρυξης µεταλλευµάτων: συνοδευτικά µέτρα παρακολούθησης των πρόσφατων ατυχηµάτων σε µονάδες
εξόρυξης»·
Έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για την
ασφαλή άσκηση των δραστηριοτήτων εξόρυξης: παρακολούθηση των πρόσφατων ατυχηµάτων, COM(2000) 664
τελικό — C5-0013/2001— 2001/2005(COS)·
Έχοντας υπόψη την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την υιοθέτηση της τροποποίησης της οδηγίας
Σεβέζο ΙΙ, COM(2001) 624 τελικό·
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων (οδηγία-πλαίσιο
για τα ύδατα)·
Έχοντας υπόψη την οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 σχετικά µε τη ρύπανση των κοινοτικών υδάτων µετά από τη ρήψη ορισµένων επικίνδυνων ουσιών·
Έχοντας υπόψη την οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1979 σχετικά µε την προστασία
των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση µε ορισµένες επικίνδυνες ουσίες·
Έχοντας υπόψη την οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου
1997 (Οδηγία ΕΠΕ)·
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/4/ΕΚ του Συµβουλίου για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ·
Έχοντας υπόψη την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (Οδηγία IPPC)·
Έχοντας υπόψη την οδηγία 96/82/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 9ης ∆εκεµβρίου 1996 για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Σεβέζο II)·
Έχοντας υπόψη την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί αποβλήτων (πλαίσιο
οδηγία περί αποβλήτων) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ·
Έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί διαχείρισης των αποβλήτων (οδηγία υγειονοµικής ταφής αποβλήτων)·
Έχοντας υπόψη τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου της 18ης Απριλίου 2002 (C-9/00) και της 11ης
Σεπτεµβρίου 2003 (C 114/01)·
Εκτιµώντας την απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας για τις διασυνοριακές επιπτώσεις
βιοµηχανικών ατυχηµάτωνΕΕ L 326 της 3.12.1998.·
Εκτιµώντας την ανακοίνωση της Επιτροπής «για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης στην µη ενεργειακή εξορυκτική βιοµηχανία της ΕΕ» COM(2000) 265 τελικό·
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Εκτιµώντας το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2003 SEK (2003) 804 σχετικά
µε την 4η ετήσια έκθεση για την εφαρµογή και υλοποίηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στην Κοινότητα το
2002·
Έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης που υιοθέτησε η επιτροπή «βιώσιµη ανάπτυξη» στις 12 ∆εκεµβρίου
2003 (CDR 330/2003 REV. 1), (Εισηγήτρια: η κ. Gabriele Sikora, µέλος της βουλής της Ρηνανίας — Βεστφαλίας, D, ΕΣΚ)·
Κατά την 53η σύνοδο ολοµέλειας της 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2004 (συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου),
υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Θέσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΤΠ)
1.1 Χαιρετίζει καταρχήν την πρόταση της Επιτροπής να
δηµιουργήσει ένα ειδικό νοµικό πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας στην ΕΕ. Η δηµιουργία ενιαίων ελάχιστων προτύπων για τη διαχείριση αποβλήτων επιβάλλεται
για την προστασία του περιβάλλοντος και συνεπώς για την υγεία
και την ευηµερία των πολιτών που ζουν στην Ένωση, ιδιαίτερα ενόψει της επικείµενης διεύρυνσης.
1.2 ∆εν αγνοεί το γεγονός ότι η οδηγία θα προκαλέσει για τις
επιχειρήσεις της εξορυκτικής βιοµηχανίας κόστος που ενδέχεται να
έχει σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις. Εποµένως, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι σχετικές κοινωνικές συνέπειες για τους πολίτες
και τις περιφέρειες.
1.3 Τονίζει ότι οι διοικητική επιβάρυνση και το σχετικό κόστος
για τη δηµόσια διοίκηση των κρατών µελών αλλά και για τις επιχειρήσεις δεν πρέπει να λάβουν δυσανάλογες διαστάσεις.

1.4 Εκφράζει την άποψη ότι, λαµβανοµένων υπόψη των προαναφερθέντων πτυχών καθώς και µε την προοπτική ενός ενιαίου ευρωπαϊκού νοµικού καθεστώτος, και προκειµένου να αποφευχθούν
αντιφάσεις,
— η οδηγία δεν πρέπει να περιέχει ρυθµίσεις οι οποίες έχουν ήδη
ρυθµιστεί οριστικά σε επίπεδο ΕΕ,
— ο ορισµός των αποβλήτων θα πρέπει να συµφωνεί µε την
οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 75/442/ΕΟΚ καθώς και µε
την πρόσφατη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου,
— θα πρέπει να τηρείται αυστηρά η αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης,
δεν πρέπει η εξορυκτική βιοµηχανία να βρεθεί σε χειρότερη
θέση από ό,
— τι άλλοι παραγωγοί αποβλήτων.
2.

Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Σύσταση 1
Αιτιολογικό σηµείο 4
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Σύµφωνα µε τους στόχους της κοινοτικής πολιτικής για το
περιβάλλον, πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για
την κατά το δυνατόν πρόληψη και µείωση τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου από
τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, όπως

Σύµφωνα µε τους στόχους της κοινοτικής πολιτικής για το
περιβάλλον, πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για
την κατά το δυνατόν πρόληψη και µείωση τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου από
τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, δηλαδή
αποβλήτων που προκύπτουν κατά την ανίχνευση, εξόρυξη,
κατεργασία και αποθήκευση ορυκτών. όπως.

Αιτιολογία
Η απαρίθµηση υλικών ως παραδείγµατα για χαρακτηριστικά απόβλητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας δηµιουργεί
τη λανθασµένη εντύπωση ότι όλα τα υλικά εδάφους αποτελούν απόβλητα. Παρόµοια κατάταξη είναι όµως αντίθετη αφενός προς τον ορισµό των αποβλήτων που δίδεται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 75/442/ΕΟΚ,
στην οποία βασίζεται και η εξεταζόµενη οδηγία (άρθρο 3 παράγραφος 1) και αφετέρου προς τη νοµολογία του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου σχετικά µε τα κριτήρια οριοθέτησης για την εξόρυξη ορυκτών, όπως διατυπώνονται στην
απόφαση που εξέδωσε στις 18 Απριλίου 2003 (C-114/01) Το ερώτηµα αν κάποιες ύλες ή υλικά πρέπει να καταταχθούν στα απόβλητα µπορεί να απαντηθεί µόνο µε βάση τα κριτήρια της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα,
αφού ληφθούν υπόψη οι συγκεκριµένες συνθήκες κάθε περίπτωσης. Σύµφωνα µε τον ορισµό της οδηγίας πλαίσιο
για τα απόβλητα, τα υλικά που προκύπτουν από την εξορυκτική βιοµηχανία όπως «στείρα εξόρυξης, υπερκείµενα
και φυτική γη» δεν αποτελούν απόβλητα όταν, κατά κανόνα αµέσως µετά την παραγωγή τους, χρησιµοποιούνται
για άλλους σκοπούς, χωρίς καµία επεξεργασία.

30.4.2004
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύσταση 2
Αιτιολογικό σηµείο 5
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει τη
διαχείριση αποβλήτων χερσαίων εξορυκτικών βιοµηχανιών.
Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις
αρχές και προτεραιότητες που προσδιορίζονται στην οδηγία
75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί
των στερεών αποβλήτων η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 2
παράγραφος 1 σηµείο (β)(ii), εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε
όλες τις πτυχές της διαχείρισης αποβλήτων των εξορυκτικής
βιοµηχανίας που δεν καλύπτει η παρούσα οδηγία.

Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει τη
διαχείριση αποβλήτων χερσαίων εξορυκτικών βιοµηχανιών.
Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις
αρχές και προτεραιότητες που προσδιορίζονται στην οδηγία
75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί
των στερεών αποβλήτων η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 2
παράγραφος 1 σηµείο (β)(ii), εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε
όλες τις πτυχές της διαχείρισης αποβλήτων των εξορυκτικής
βιοµηχανίας που δεν καλύπτει η παρούσα οδηγία. Ωστόσο,
καλύπτονται τα απόβλητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας, µε
την έννοια του άρθρου 1α) της οδηγίας 75/442/EG Σε αυτό
το πλαίσιο πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου της 18ης Απριλίου 2002 (C-9/00)
και της 11ης Σεπτεµβρίου 2003 (C 114/01)·

Αιτιολογία
Με τη συµπλήρωση αυτή διευκρινίζεται ότι γενικά η οδηγία καλύπτει µόνο τα υλικά που ανταποκρίνονται στον
ορισµό για τα απόβλητα, όπως ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Επιπλέον, για λόγους νοµικής
σαφήνειας, θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο κείµενο της οδηγίας και η πρόσφατη νοµολογία του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου σχετικά µε το ερώτηµα πότε τα πετρώµατα που προκύπτουν από την εξορυκτική βιοµηχανία πρέπει
να θεωρούνται απόβλητα. Αυτή είναι και η αντίληψη της Επιτροπής την οποία αναφέρει και η ίδια στην υποσηµείωση 21 της αιτιολογικής έκθεσης την προαναφερθείσα απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.
Σύσταση 3
Αιτιολογικό σηµείο 8
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να εφαρµόζονται επίσης στα απόβλητα υπεράκτιας εξόρυξης και κατεργασίας ορυκτών πόρων, στην απόθεση µη ρυπανθέντος γαιώδους
υλικού ή σε απόβλητα που προκύπτουν από την αναζήτηση
ορυκτών πόρων, ενώ τα µη επικίνδυνα αδρανή απόβλητα που
προκύπτουν από την εξόρυξη και κατεργασία ορυκτών πόρων
θα πρέπει να υπόκεινται σε έναν περιορισµένο µόνο αριθµό
απαιτήσεων λόγω του χαµηλού περιβαλλοντικού κινδύνου
τους.

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να εφαρµόζονται επίσης στα απόβλητα υπεράκτιας εξόρυξης και κατεργασίας
ορυκτών πόρων, στην απόθεση µη ρυπανθέντος γαιώδους
υλικού ή σε απόβλητα που προκύπτουν από την αναζήτηση
ορυκτών πόρων, ενώ τα µη επικίνδυνα αδρανή απόβλητα που
προκύπτουν από την εξόρυξη και κατεργασία ορυκτών πόρων
θα πρέπει να υπόκεινται σε έναν περιορισµένο µόνο αριθµό
απαιτήσεων λόγω του χαµηλού περιβαλλοντικού κινδύνου
τους. Επίσης, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν ισχύουν
για δραστηριότητες µε την έννοια του άρθρου 11, παράγραφος 3 ι) της οδηγίας πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα, οι οποίες
έχουν ρυθµιστεί οριστικά στην οδηγία αυτή.

Αιτιολογία
Η συµπλήρωση αυτή αποσκοπεί να διευκρινίσει το κείµενο. Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από το άρθρο
11, παράγραφος 2ι) της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας επειδή
δεν πρόκειται σε αυτή την περίπτωση για τη διαχείριση αποβλήτων αλλά για την επαναφορά υδάτων από ορυχεία
στα υπόγεια ύδατα.
Σύσταση 4
Αιτιολογικό σηµείο 10
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Προκειµένου να τηρηθούν οι αρχές και προτεραιότητες που
καθορίζονται στην οδηγία 75/442/EΟΚ, και ιδίως στα άρθρα
3 και 4, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι
φορείς των εξορυκτικών βιοµηχανιών λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη ή µείωση, στο µέτρο του
δυνατού, των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
υγεία του ανθρώπου που συνεπάγεται ή θα µπορούσε να
συνεπάγεται η διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής
βιοµηχανίας.

Προκειµένου να τηρηθούν οι αρχές και προτεραιότητες που
καθορίζονται στην οδηγία 75/442/EΟΚ, και ιδίως στα άρθρα
3 και 4, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι
φορείς των εξορυκτικών βιοµηχανιών λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη ή µείωση, στο µέτρο του
δυνατού, των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
υγεία του ανθρώπου που συνεπάγεται ή θα µπορούσε να
συνεπάγεται η διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής
βιοµηχανίας, λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη το κριτήριο της
βιωσιµότητας.

C 109/35

C 109/36

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αιτιολογία

Ο στόχος της οδηγίας, όπως διατυπώνεται στο αιτιολογικό σηµείο 10, ισχύει σύµφωνα µε τα πρότυπα της ΕΕ υπό
τον όρο ότι διασφαλίζεται η βιωσιµότητα και τα τρία στοιχεία που την απαρτίζουν. Αυτό πρέπει να διευκρινίζεται
στο αιτιολογικό σηµείο.
Σύσταση 5
Άρθρο 2 παράγραφος 1 (πεδίο εφαρµογής)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, η
παρούσα οδηγία καλύπτει τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, τα οποία καλούνται στο εξής «εξορυκτικά απόβλητα», ήτοι αποβλήτων που προκύπτουν από την
εξόρυξη, κατεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων και από
την εκµετάλλευση λατοµείων.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2,Η
παρούσα οδηγία καλύπτει τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, τα οποία καλούνται στο εξής «εξορυκτικά απόβλητα», ήτοι αποβλήτων. µε την έννοια του άρθρου
1 α) σε συνδυασµό µε το άρθρο 2, παράγραφος 1, ψηφίο β)
ιι) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, που προκύπτουν από την ανίχνευση, εξόρυξη, κατεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων
και από την εκµετάλλευση λατοµείων.

Αιτιολογία
Η συµπλήρωση στοχεύει στη διευκρίνιση ότι ο ορισµός των αποβλήτων θα πρέπει να συµφωνεί τόσο µε τον ορισµό της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα όσο και µε τη σχετική νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.
Σύσταση 6
Άρθρο 2 παράγραφος 2 (πεδίο εφαρµογής)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας εξαιρούνται τα ακόλουθα:
α) απόβλητα από την εξόρυξη και κατεργασία ορυκτών
πόρων, τα οποία όµως δεν προκύπτουν απευθείας από τις
εργασίες αυτές, όπως απόβλητα τροφίµων, χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, οχήµατα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους, χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές·

Από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας εξαιρούνται τα ακόλουθα:
α) απόβλητα από την εξόρυξη και κατεργασία ορυκτών
πόρων, τα οποία όµως δεν προκύπτουν απευθείας από τις
εργασίες αυτές, όπως απόβλητα τροφίµων, χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, οχήµατα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους, χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές·

β) απόβλητα που προκύπτουν από την υπεράκτια εξόρυξη
και κατεργασία ορυκτών πόρων·

β) απόβλητα που προκύπτουν από την υπεράκτια εξόρυξη
και κατεργασία ορυκτών πόρων·

γ) απόθεση µη ρυπανθέντος χώµατος που προέρχεται από
την εξόρυξη, κατεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων
και την εκµετάλλευση λατοµείων·

γ) απόθεση µη ρυπανθέντος χώµατος που προέρχεται από
την εξόρυξη, κατεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων
και την εκµετάλλευση λατοµείων·

δ) απόβλητα που παράγονται σε τόπο εξόρυξης ή κατεργασίας και µεταφέρονται αλλού µε σκοπό την απόθεσή τους
εντός ή επί του εδάφους.

δ) απόβλητα που παράγονται σε τόπο εξόρυξης ή κατεργασίας και µεταφέρονται σε άλλη τοποθεσία, εκτός της εξορυκτικής βιοµηχανίας, αλλού µε σκοπό την απόθεσή τους
εντός ή επί του εδάφους.

ε) απόβλητα που προκύπτουν από την αναζήτηση ορυκτών
πόρων.

ε) απόβλητα που προκύπτουν από την αναζήτηση ορυκτών
πόρων.

Αιτιολογία
Σχετικά µε το σηµείο α) Τα παραδείγµατα πρέπει να παραλειφθούν, διότι η εκτίµηση αν πρόκειται για «χαρακτηριστικά» απόβλητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας ή όχι εξαρτάται από τις συγκεκριµένες συνθήκες κάθε µεµονωµένης
περίπτωσης
Σχετικά µε το σηµείο γ) Να συµψηφιστεί µε την παράγραφο 3· βλ. επίσης αιτιολογία για την παράγραφο 3.
Σχετικά µε το σηµείο δ) Στο πεδίο εφαρµογής αυτής της οδηγίας πρέπει να εµπίπτουν και τα απόβλητα που
µεταφέρονται για απόθεση σε άλλη µονάδα της εξορυκτικής βιοµηχανίας. ∆ιαφορετικά, η συνηθισµένη πρακτική
της εναπόθεσης αποβλήτων από διάφορα ορυχεία σε ένα σηµείο θα εµπίπτει αδίκως στις γενικές ρυθµίσεις διαχείρισης αποβλήτων, ενώ τα απόβλητα που διαχειρίζεται το ορυχείο επί τόπου θα υπάγονται στις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας, γεγονός που θα ήταν αδικαιολόγητο, τόσο για αντικειµενικούς όσο και για περιβαλλοντικούς
λόγους.

30.4.2004

30.4.2004
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Με την προτεινόµενη τροπολογία καθίσταται σαφέστερος ο στόχος της οδηγίας να υπάγονται τα απόβλητα ορυχείων που εναποτίθενται εκτός της εξορυκτικής βιοµηχανίας στο γενικό δίκαιο περί διαχειρίσεις αποβλήτων.
Σχετικά µε το σηµείο ε) Για νοµικούς λόγους θα πρέπει τα απόβλητα που προκύπτουν κατά την ανίχνευση
ορυκτών, να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, εφόσον εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα.
Σύσταση 7
Άρθρο 2 παράγραφος 3 (πεδίο εφαρµογής)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Η απόθεση µη επικίνδυνων αδρανών αποβλήτων υπόκειται
µόνο στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2, του
άρθρου 11 παράγραφος 2 σηµεία (α) έως (ε) και του άρθρου
13 παράγραφος 1 σηµεία (α) έως (γ) της παρούσας οδηγίας.

Η απόθεση µη επικίνδυνων αδρανών αποβλήτων υπόκειται
µόνο στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2, του
άρθρου 11 παράγραφος 2 σηµεία (α) έως (ε) και του άρθρου
13 παράγραφος 1 σηµεία (α) έως (γ) της παρούσας οδηγίας.
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν ισχύουν για την διαχείριση µη επικίνδυνων αδρανών αποβλήτων που προκύπτουν από
την εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων και
τη λειτουργία λατοµείων.

Αιτιολογία
Τα µη µολυσµένα χώµατα και τα ακίνδυνα αδρανή απόβλητα έχουν εξαιρεθεί και από την οδηγία περί υγειονοµικής ταφής 1999/31/ΕΚ. Εποµένως δεν υπάρχει λόγος να συµπεριληφθούν παρόµοια απόβλητα στις διατάξεις
της παρούσας οδηγίας. Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, παρόµοια απόβλητα πρέπει να υπάγονται στην
εθνική νοµοθεσία.
Σύσταση 8
Άρθρο 2 παράγραφος 4 (πεδίο εφαρµογής)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

4. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας, τα απόβλητα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας δεν υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας
1999/31/EΚ.

4. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας, τα απόβλητα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας, ή για τα οποία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, δεν ισχύουν οι ρυθµίσεις της παρούσας οδηγίας, δεν
υπόκεινται και στις διατάξεις της οδηγίας 1999/31/EΚ.

Αιτιολογία
Η συµπλήρωση είναι απαραίτητη, διότι διαφορετικά για τα απόβλητα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 θα
ίσχυε η οδηγία περί υγειονοµικής ταφής.
Σύσταση 9
Άρθρο 3 σηµείο 12 (ορισµοί)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

«έκπλυµα», κάθε υγρό που διηθείται µέσω των αποτεθέντων
αποβλήτων και εκρέει από τις εγκαταστάσεις αποβλήτων ή
περιέχεται εντός αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της ρυπανθείσας απορροής, και το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει δυσµενώς
το περιβάλλον εάν δεν υποβληθεί σε κατάλληλη κατεργασία·

«έκπλυµα», κάθε υγρό που διηθείται µέσω των αποτεθέντων
αποβλήτων και εκρέει από τις εγκαταστάσεις αποβλήτων ή
περιέχεται εντός αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της ρυπανθείσας απορροής, και το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει δυσµενώς
το περιβάλλον εάν δεν υποβληθεί σε κατάλληλη κατεργασία·και διαρρέει από την στην εγκατάσταση εναπόθεσης αποβλήτων ή συγκρατείται σε αυτήν.

Αιτιολογία
Κρίνεται απαραίτητο να υιοθετηθεί για το έκπλυµα ο ορισµός που χρησιµοποιείται και στο άρθρο 2 της οδηγίας
περί διάθεσης αποβλήτων.
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Σύσταση 10
Άρθρο 3 σηµείο 13 (ορισµοί)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

«εγκαταστάσεις αποβλήτων» κάθε υποδειχθείς τόπος συσσώρευσης ή απόθεσης αποβλήτων, υπό µορφή στερεή, υγρή, διαλύµατος ή αιωρήµατος, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του
ενός έτους, ο οποίος θεωρείται ότι περιλαµβάνει κάθε φράγµα
ή άλλη κατασκευή που χρησιµεύει για τη συγκράτηση, την
αντιστήριξη, τον περιορισµό ή την κατ'άλλο τρόπο στήριξη
των εγκαταστάσεων αυτών και ότι περιλαµβάνει επίσης, χωρίς
να περιορίζεται σ'αυτούς, σωρούς και ταµιευτήρες, εξαιρουµένων όµως των κοιλοτήτων εκσκαφής οι οποίες επαναπληρούνται µε απόβλητα µετά την εξαγωγή του ορυκτού·

«εγκαταστάσεις αποβλήτων» κάθε υποδειχθείς τόπος συσσώρευσης ή απόθεσης αποβλήτων, υπό µορφή στερεή, υγρή, διαλύµατος ή αιωρήµατος, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του
ενός έτους,των τριών ετών, ο οποίος θεωρείται ότι περιλαµβάνει κάθε φράγµα ή άλλη κατασκευή που χρησιµεύει για τη
συγκράτηση, την αντιστήριξη, τον περιορισµό ή την κατ' άλλο
τρόπο στήριξη των εγκαταστάσεων αυτών και ότι περιλαµβάνει
επίσης, χωρίς να περιορίζεται σ' αυτούς, σωρούς και ταµιευτήρες, εξαιρουµένων όµως των κοιλοτήτων εκσκαφής οι οποίες
επαναπληρούνται µε απόβλητα µετά την εξαγωγή του
ορυκτού·

Αιτιολογία
Το προτεινόµενο χρονικό διάστηµα ενός έτους δεν επαρκεί. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για µεγάλες εγκαταστάσεις
ορυχείων, θα ήταν σκόπιµο να αποτεθούν τα απόβλητα για ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν για αναφύτευση µετά τη λήξη της εξορυκτικής δραστηριότητας, µε την έννοια της επαναξιοποίησης µε περιβαλλοντικά κριτήρια. Συνεπώς, το χρονικό διάστηµα εναπόθεσης τουλάχιστον τριών ετών, που
προβλέπεται στο άρθρο 2 ζ) της οδηγίας περί διάθεσης αποβλήτων, θα πρέπει να ισχύει και για τις εγκαταστάσεις
αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας. Στην αντίθετη περίπτωση δυσχεραίνεται άσκοπα ή κινδυνεύει η εφαρµογή ορισµένων µέτρων που επιβάλλονται βάσει νοµικών διατάξεων ή λόγω των απαιτήσεων που ισχύουν για την
εξορυκτική βιοµηχανία.
Σύσταση 11
Άρθρο 3 σηµείο 14 (ορισµοί)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

«σοβαρό ατύχηµα», συµβάν στον τόπο των εγκαταστάσεων το
οποίο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή το
περιβάλλον·

«σοβαρό ατύχηµα», συµβάν στον τόπο των εγκαταστάσεων το
οποίο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή το
περιβάλλον, είναι ένα ατύχηµα µε την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 5 της οδηγίας 96/82/ΕΚ·

Αιτιολογία
Ο ορισµός αυτός προσδιορίζεται ήδη στην οδηγία Σεβέζο II.
Σύσταση 12
Άρθρο 3 σηµείο 18 (ορισµοί)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

'αποκατάσταση', η επέµβαση στο θιγέν από εγκαταστάσεις
αποβλήτων έδαφος, µε στόχο την επαναφορά του σε ικανοποιητική κατάσταση, ιδίως όσον αφορά την προ-της-έναρξης
των εργασιών ποιότητα του εδάφους, την άγρια χλωρίδα και
πανίδα, τα φυσικά ενδιαιτήµατα, τα συστήµατα γλυκών
υδάτων, το τοπίο και τις επωφελείς χρήσεις τους·

«αποκατάσταση», η επέµβαση στο θιγέν από εγκαταστάσεις
αποβλήτων έδαφος, µε στόχο την επαναφορά του σε ικανοποιητική κατάσταση, ιδίως όσον αφορά την προ της έναρξης
των εργασιών ποιότητα του εδάφους, την άγρια χλωρίδα και
πανίδα, τα φυσικά ενδιαιτήµατα, τα συστήµατα γλυκών
υδάτων, το τοπίο καιή τις επωφελείς χρήσεις τους·

Αιτιολογία
'Αποκατάσταση', δεν σηµαίνει πάντοτε την αποκατάσταση της φυσικής κατάστασης του εδάφους ή την αποκατάσταση της ποιότητάς του πριν από την έναρξη των εργασιών. Αντιθέτως θα µπορούσε να αξιοποιηθεί εναλλακτικά
και για άλλους σκοπούς, ανάλογα µε την χωροταξική πολιτική της κάθε χώρας ή τις συγκεκριµένες συνθήκες σε
µια δεδοµένη περιοχή.

30.4.2004

30.4.2004
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Σύσταση 13
Άρθρο 5 παράγραφος 2 (σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Οι στόχοι του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων είναι οι ακόλουθοι:

Οι στόχοι του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, λαµβανοµένων
υπόψη και των οικολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών
κριτηρίων, είναι οι ακόλουθοι:

Αιτιολογία
Οι στόχοι που περιλαµβάνονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, πρέπει να ανταποκρίνονται στην αρχή της βιωσιµότητας, σύµφωνα µε την οποία το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να αποδίδει την ίδια σηµασία στα οικολογικά οικονοµικά
και κοινωνικά κριτήρια.
Σύσταση 14
Άρθρο 5παράγραφος 2 α) ιιι) (σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

ιιι) την επαναφορά των αποβλήτων εντός της κοιλότητας εκσκαφής µετά την εξαγωγή του ορυκτού, εφόσον αυτό είναι
πρακτικά εφικτό και περιβαλλοντικώς ορθό,

ιιι) την επαναφορά των αποβλήτων εντός της κοιλότητας εκσκαφής µετά την εξαγωγή του ορυκτού, εφόσον αυτό είναι
από τεχνική άποψη εφικτό, δεν είναι οικονοµικά ασύµφορο, είναι από περιβαλλοντική άποψη ακίνδυνο και εφόσον δεν είναι αντίθετο προς το κοινωνικό συµφέρον όσον
αφορά την επαναξιοποίησηκτικά εφικτό αλλά και από περιβαλλοντική και οικονοµική άποψη περιβαλλοντικώς ορθό,

Αιτιολογία
Ιδιαίτερα η επαναφορά των αποβλήτων εντός της κοιλότητας εκσκαφής πρέπει να ισχύει µε την προϋπόθεση ότι οι
σχετικές δαπάνες είναι τόσο από τεχνική όσο και από οικονοµική άποψη δικαιολογηµένες.
Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τηρείται η αρχή της ΕΕ για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας.
Σύσταση 15
Άρθρο 6 (Πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων και ενηµέρωση)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στις
εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων της κατηγορίας Α,
όπως ορίζεται στο άρθρο 9 και δεν ισχύουν για τις εγκαταστάσεις αποβλήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της οδηγίας 96/82/EΚ.

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στις
εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων της κατηγορίας Α,
όπως ορίζεται στο άρθρο 9 και δεν ισχύουν για τις εγκαταστάσεις αποβλήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της οδηγίας 96/82/EΚ.

2. Με την επιφύλαξη άλλης κοινοτικής νοµοθεσίας, και ιδίως
της οδηγίας 92/91/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας
92/104/ΕΟΚ του Συµβουλίου, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι σοβαρών ατυχηµάτων έχουν προσδιοριστεί και ότι τα αναγκαία στοιχεία ενσωµατώθηκαν στο
σχεδιασµό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση
των εγκαταστάσεων αποβλήτων µε σκοπό την πρόληψη
τέτοιων ατυχηµάτων και τον περιορισµό των δυσµενών
συνεπειών τους για την υγεία του ανθρώπου και το
περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν διασυνοριακών
επιπτώσεων.

2. Με την επιφύλαξη άλλης κοινοτικής νοµοθεσίας, και ιδίως
της οδηγίας 92/91/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας
92/104/ΕΟΚ του Συµβουλίου, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι σοβαρών ατυχηµάτων έχουν προσδιοριστεί και ότι τα αναγκαία στοιχεία ενσωµατώθηκαν στο
σχεδιασµό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση
των εγκαταστάσεων αποβλήτων µε σκοπό την πρόληψη
τέτοιων ατυχηµάτων και τον περιορισµό των δυσµενών
συνεπειών τους για την υγεία του ανθρώπου και το
περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν διασυνοριακών
επιπτώσεων.

1.
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

3.

Για τους σκοπούς των απαιτήσεων της παραγράφου 2,
κάθε φορέας χαράσσει πολιτική για την πρόληψη των
σοβαρών ατυχηµάτων όσον αφορά τα απόβλητα και υιοθετεί σύστηµα διαχείρισης της ασφαλείας για την εφαρµογή
της, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που καθορίζονται
στο παράρτηµα Ι παράγραφος 1. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, ο φορέας διορίζει διαχειριστή της ποιότητας ο
οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή και την περιοδική επίβλεψη της πολιτικής πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων.
Ο φορέας καταρτίζει εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης
όσον αφορά τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν επιτόπου σε
περίπτωση ατυχήµατος.
Η αρµόδια αρχή καταρτίζει εξωτερικό σχέδιο έκτακτης
ανάγκης όσον αφορά τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν εκτός
τόπου των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήµατος. Ο φορέας παρέχει στην αρµόδια αρχή τις αναγκαίες
πληροφορίες που θα της επιτρέψουν να καταρτίσει το εν λόγω
σχέδιο.

3. Για τους σκοπούς των απαιτήσεων της παραγράφου 2,
κάθε φορέας χαράσσει πολιτική για την πρόληψη των
σοβαρών ατυχηµάτων όσον αφορά τα απόβλητα και υιοθετεί σύστηµα διαχείρισης της ασφαλείας για την εφαρµογή
της, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που καθορίζονται στο
παράρτηµα Ι παράγραφος 1.Στο πλαίσιο της πολιτικής
αυτής, ο φορέας διορίζει διαχειριστή της ποιότητας ο
οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή και την περιοδική επίβλεψη της πολιτικής πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων.
Ο φορέας καταρτίζει εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης όσον
αφορά τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν επιτόπου σε περίπτωση ατυχήµατος.
Η αρµόδια αρχή καταρτίζει εξωτερικό σχέδιο έκτακτης
ανάγκης όσον αφορά τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν εκτός
τόπου των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήµατος. Ο φορέας παρέχει στην αρµόδια αρχή τις αναγκαίες
πληροφορίες που θα της επιτρέψουν να καταρτίσει το εν λόγω
σχέδιο.

4. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στην
παράγραφο 3 έχουν τους ακόλουθους στόχους:α) τον
περιορισµό και τη θέση υπό έλεγχο των σοβαρών ατυχηµάτων και άλλων συµβάντων ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
επιπτώσεις τους και να περιορίζονται ιδίως οι ζηµίες που
προκαλούνται στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον
και στην ιδιοκτησία,β) την εφαρµογή των µέτρων που είναι
αναγκαία για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του
περιβάλλοντος και της ιδιοκτησίας από τις επιπτώσεις
σοβαρών ατυχηµάτων και άλλων συµβάντων,γ) την ανακοίνωση των αναγκαίων πληροφοριών στο κοινό και στις
οικείες υπηρεσίες ή αρχές της περιοχής,δ)την αποκατάσταση, την επαναφορά στην πρότερη κατάσταση και τον
καθαρισµό του περιβάλλοντος µετά από ένα σοβαρό ατύχηµα.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση σοβαρού
ατυχήµατος, ο φορέας παρέχει αµέσως στην αρµόδια αρχή
όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες που µπορούν να συµβάλουν στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών για την υγεία του
ανθρώπου και στην εκτίµηση και τον περιορισµό στο ελάχιστο
της έκτασης των περιβαλλοντικών ζηµιών που προκλήθηκαν ή
ενδέχεται να προκληθούν.

4. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στην
παράγραφο 3 έχουν τους ακόλουθους στόχους:α)τον
περιορισµό και τη θέση υπό έλεγχο των σοβαρών ατυχηµάτων και άλλων συµβάντων ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
επιπτώσεις τους και να περιορίζονται ιδίως οι ζηµίες που
προκαλούνται στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον
και στην ιδιοκτησία,β)την εφαρµογή των µέτρων που είναι
αναγκαία για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του
περιβάλλοντος και της ιδιοκτησίας από τις επιπτώσεις
σοβαρών ατυχηµάτων και άλλων συµβάντων,γ)την ανακοίνωση των αναγκαίων πληροφοριών στο κοινό και στις
οικείες υπηρεσίες ή αρχές της περιοχής,δ)την αποκατάσταση, την επαναφορά στην πρότερη κατάσταση και τον
καθαρισµό του περιβάλλοντος µετά από ένα σοβαρό ατύχηµα.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση σοβαρού
ατυχήµατος, ο φορέας παρέχει αµέσως στην αρµόδια αρχή
όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες που µπορούν να συµβάλουν στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών για την υγεία του
ανθρώπου και στην εκτίµηση και τον περιορισµό στο ελάχιστο
της έκτασης των περιβαλλοντικών ζηµιών που προκλήθηκαν ή
ενδέχεται να προκληθούν.

5. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι παρέχεται έγκαιρα και
αποτελεσµατικά στο ενδιαφερόµενο κοινό η δυνατότητα να
συµµετάσχει στην προετοιµασία ή αναθεώρηση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης που πρέπει να καταρτιστεί
σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Για το σκοπό αυτό, το
ενδιαφερόµενο κοινό ενηµερώνεται σχετικά µε οιαδήποτε
τέτοια πρόταση και τίθενται στη διάθεσή του όλες οι σχετικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων,
πληροφοριών για το δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων και για την αρµόδια αρχή στην οποία
µπορούν να υποβάλλονται παρατηρήσεις και ερωτήσεις.

5.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι το ενδιαφερόµενο κοινό
έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις εντός
λογικών χρονικών περιθωρίων και ότι οι παρατηρήσεις
αυτές λαµβάνονται δεόντως υπόψη στη σχετική µε το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης απόφαση.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι το ενδιαφερόµενο κοινό
έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις εντός
λογικών χρονικών περιθωρίων και ότι οι παρατηρήσεις
αυτές λαµβάνονται δεόντως υπόψη στη σχετική µε το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης απόφαση.
6. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά
µε τα µέτρα ασφαλείας και τις απαιτούµενες ενέργειες σε
περίπτωση ατυχήµατος, οι οποίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι
σηµείο 2, παρέχονται δωρεάν και συστηµατικά στο ενδιαφερόµενο κοινό.

6. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά
µε τα µέτρα ασφαλείας και τις απαιτούµενες ενέργειες σε
περίπτωση ατυχήµατος, οι οποίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι
σηµείο 2, παρέχονται δωρεάν και συστηµατικά στο ενδιαφερόµενο κοινό.

Οι πληροφορίες αυτές επανεξετάζονται ανά τριετία και,
εφόσον απαιτείται, επικαιροποιούνται.

Οι πληροφορίες αυτές επανεξετάζονται ανά τριετία και, εφόσον
απαιτείται, επικαιροποιούνται.
Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων που
καλύπτει η παρούσα οδηγία ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας
96/82/ΕΚ, στο µέτρο που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
εν λόγω οδηγίας.

30.4.2004

30.4.2004
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Αιτιολογία

Προτείνεται να διατυπωθεί εκ νέου το άρθρο 6 προκειµένου να αποφευχθεί κάθε νοµική υπερκάλυψη ή ανασφάλεια. Μετά από εκτενείς συζητήσεις τόσο στο Συµβούλιο όσο και στο Κοινοβούλιο, η οδηγία Σεβέζο II τροποποιήθηκε, λόγω των ατυχηµάτων που θίγονται και στην παρούσα οδηγία, κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις αποβλήτων από ορυχεία να καλύπτονται και από την οδηγία Σεβέζο II. Εποµένως, δεν χρειάζεται να
θεσπισθεί νέα ρύθµιση.
Σύσταση 16
Άρθρο 8 (συµµετοχή του κοινού)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

1. Σε ένα από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας χορήγησης
αδείας ή, το αργότερο, µόλις καταστεί ευλόγως δυνατή η
παροχή πληροφοριών, το κοινό ενηµερώνεται, µε ανακοινώσεις
ή άλλα πρόσφορα µέσα, όπως τα ηλεκτρονικά µέσα όπου αυτά
είναι διαθέσιµα, για τα ακόλουθα ζητήµατα:

1.Σε ένα από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας χορήγησης
αδείας ή, το αργότερο, µόλις καταστεί ευλόγως δυνατή η
παροχή πληροφοριών, το κοινό ενηµερώνεται, µε ανακοινώσεις
ή άλλα πρόσφορα µέσα, όπως τα ηλεκτρονικά µέσα όπου αυτά
είναι διαθέσιµα, για τα ακόλουθα ζητήµατα:

την αίτηση χορήγησης αδείας, ή ανάλογα µε την περίπτωση, την πρόταση για την ενηµέρωση µιας άδειας
σύµφωνα µε το άρθρο 7,

α) την αίτηση χορήγησης αδείας, ή ανάλογα µε την περίπτωση, την πρόταση για την ενηµέρωση µιας άδειας
σύµφωνα µε το άρθρο 7,

β) όπου ισχύει, το γεγονός ότι η έκδοση απόφασης υπόκειται στη διεξαγωγή διαβουλεύσεων µεταξύ των
κρατών µελών σύµφωνα µε το άρθρο 15,

β) όπου ισχύει, το γεγονός ότι η έκδοση απόφασης υπόκειται στη διεξαγωγή διαβουλεύσεων µεταξύ των
κρατών µελών σύµφωνα µε το άρθρο 15,

α)

γ) λεπτοµερή στοιχεία των αρµόδιων αρχών που είναι
υπεύθυνες για τη λήψη της απόφασης, των αρχών από
τις οποίες µπορούν να ληφθούν σχετικές πληροφορίες,
των αρχών στις οποίες µπορούν να υποβληθούν
παρατηρήσεις ή ερωτήσεις και λεπτοµέρειες σχετικά µε
τις ισχύουσες προθεσµίες για τη διαβίβαση παρατηρήσεων και ερωτήσεων,

γ)

λεπτοµερή στοιχεία των αρµόδιων αρχών που είναι
υπεύθυνες για τη λήψη της απόφασης, των αρχών από
τις οποίες µπορούν να ληφθούν σχετικές πληροφορίες,
των αρχών στις οποίες µπορούν να υποβληθούν
παρατηρήσεις ή ερωτήσεις και λεπτοµέρειες σχετικά µε
τις ισχύουσες προθεσµίες για τη διαβίβαση παρατηρήσεων και ερωτήσεων,

δ)

τη φύση των πιθανών αποφάσεων ή, στην περίπτωση
που υφίσταται, το σχέδιο απόφασης,

ε)

όπου ισχύει, τις λεπτοµέρειες της πρότασης για την
ενηµέρωση, µιας άδειας ή των όρων της

ε) όπου ισχύει, τις λεπτοµέρειες της πρότασης για την
ενηµέρωση µιας άδειας ή των όρων της, µιας άδειας ή
των όρων της

στ) γνωστοποίηση του χρόνου, του τόπου και των µέσων
διάθεσης των σχετικών πληροφοριών,

στ) γνωστοποίηση του χρόνου, του τόπου και των µέσων
διάθεσης των σχετικών πληροφοριών,

δ) τη φύση των πιθανών αποφάσεων ή, στην περίπτωση
που υφίσταται, το σχέδιο απόφασης,

λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ρυθµίσεις όσον αφορά τη
συµµετοχή του κοινού και τις διαβουλεύσεις µε αυτό
σύµφωνα µε την παράγραφο 5.

ζ) λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ρυθµίσεις όσον αφορά τη
συµµετοχή του κοινού και τις διαβουλεύσεις µε αυτό
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 και τις διαβουλεύσεις
µε αυτό σύµφωνα µε την παράγραφο 5.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα τίθενται στη
διάθεση του ενδιαφερόµενου κοινού εντός ευλόγου χρονικού
διαστήµατος:

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα τίθενται στη
διάθεση του ενδιαφερόµενου κοινού εντός ευλόγου χρονικού
διαστήµατος:

α) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, οι σπουδαιότερες
εκθέσεις και συµβουλές που παρέχονται στην ή στις
αρµόδιες αρχές κατά το διάστηµα της διαδικασίας
ενηµέρωσης του κοινού σύµφωνα µε την παράγραφο 1·

α) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, οι σπουδαιότερες
εκθέσεις και συµβουλές που παρέχονται στην ή στις
αρµόδιες αρχές κατά το διάστηµα της διαδικασίας
ενηµέρωσης του κοινού σύµφωνα µε την παράγραφο 1·

β) σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες,
πληροφορίες πέραν εκείνων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και έχουν σχέση µε
την απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας
οδηγίας και οι οποίες κατέστησαν διαθέσιµες µόνον
αφού είχε ενηµερωθεί το κοινό σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

β) σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες,
πληροφορίες πέραν εκείνων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και έχουν σχέση µε
την απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας
οδηγίας και οι οποίες κατέστησαν διαθέσιµες µόνον
αφού είχε ενηµερωθεί το κοινό σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Πριν από τη λήψη απόφασης παρέχεται το δικαίωµα στο
ενδιαφερόµενο κοινό να απευθύνει παρατηρήσεις και γνώµες
προς την αρµόδια αρχή.

3.Πριν από τη λήψη απόφασης παρέχεται το δικαίωµα στο
ενδιαφερόµενο κοινό να απευθύνει παρατηρήσεις και γνώµες
προς την αρµόδια αρχή.

ζ)

C 109/41

C 109/42
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

4. Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που διενεργούνται
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο πρέπει να λαµβάνονται δεόντως
υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης.

4.Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που διενεργούνται
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο πρέπει να λαµβάνονται δεόντως
υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης.

5. Οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις σχετικά µε τη συµµετοχή του
κοινού δυνάµει του παρόντος άρθρου καθορίζονται από τα
κράτη µέλη µε τρόπο ώστε να δύναται το ενδιαφερόµενο κοινό
να προετοιµαστεί και να συµµετάσχει αποτελεσµατικά στην
όλη διαδικασία.

5.Οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις σχετικά µε τη συµµετοχή του
κοινού δυνάµει του παρόντος άρθρου καθορίζονται από τα
κράτη µέλη µε τρόπο ώστε να δύναται το ενδιαφερόµενο κοινό
να προετοιµαστεί και να συµµετάσχει αποτελεσµατικά στην
όλη διαδικασία.

6. Μετά τη λήψη απόφασης, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει το
κοινό σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία και θέτει στη
διάθεσή του τις ακόλουθες πληροφορίες:

6.Μετά τη λήψη απόφασης, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει το
κοινό σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία και θέτει στη
διάθεσή του τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το περιεχόµενο της απόφασης, συµπεριλαµβανοµένου
ενός αντιγράφου της άδειας,

α) το περιεχόµενο της απόφασης, συµπεριλαµβανοµένου
ενός αντιγράφου της άδειας,

β) τους λόγους και το σκεπτικό στα οποία θεµελιώθηκε η
απόφαση.

β) τους λόγους και το σκεπτικό στα οποία θεµελιώθηκε η
απόφαση.
Όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία
χορήγησης άδειας σύµφωνα µε το άρθρο 7, ισχύουν αναλόγως
οι διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ.

Αιτιολογία
Προκειµένου να αποφευχθούν υπερκαλύψεις και η νοµική ανασφάλεια, θα ήταν σκόπιµο να παραπέµπει το άρθρο
8 στις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, η οποία
καλύπτει επίσης της εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.
Σύσταση 17
Άρθρο 9 (Σύστηµα ταξινόµησης των εγκαταστάσεων αποβλήτων)

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας τα κράτη µέλη ταξινοµούν τις εγκαταστάσεις αποβλήτων που συνίστανται είτε σε
σωρούς είτε σε τεχνητούς ταµιευτήρες σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα µε τον ενδεχόµενο κίνδυνο που
συνεπάγονται:
(1) Κατηγορία Α: εγκαταστάσεις αποβλήτων των οποίων η
ελλιπής ή µη ορθή λειτουργία θα συνιστούσε σηµαντικό
κίνδυνο προκλήσεως ατυχήµατος,(2)Κατηγορία Β: εγκαταστάσεις αποβλήτων που δεν ανήκουν στην κατηγορία Α.
Τα κριτήρια για την ταξινόµηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων στην κατηγορία Α παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας τα κράτη µέλη ταξινοµούν τις εγκαταστάσεις αποβλήτων που συνίστανται είτε σε
σωρούς είτε σε τεχνητούς ταµιευτήρες σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα µε τον ενδεχόµενο κίνδυνο που
συνεπάγονται:
(1)Κατηγορία Α: εγκαταστάσεις αποβλήτων των οποίων η
ελλιπής ή µη ορθή λειτουργία θα συνιστούσε σηµαντικό
κίνδυνο προκλήσεως ατυχήµατος,(2)Κατηγορία Β: εγκαταστάσεις αποβλήτων που δεν ανήκουν στην κατηγορία Α.
Τα κριτήρια για την ταξινόµηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων στην κατηγορία Α παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

Αιτιολογία
∆εν είναι σαφείς ο στόχος και το νόηµα παρόµοιου συστήµατος ταξινόµησης. Αυτό ισχύει κυρίως επειδή προφανώς η ρύθµιση αυτή αφορά ουσιαστικά τις διατάξεις του άρθρου 6 περί πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων. Επιπλέον, τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ δεν προσφέρονται για µια αντικειµενική ταξινόµηση των
εγκαταστάσεων. ∆εδοµένου ότι σε τελική ανάλυση είναι σχεδόν αδύνατο να προστατευθούν οι εργαζόµενοι απόλυτα από κάθε κίνδυνο, η διάταξη αυτή θα οδηγούσε αυτοµάτως στην κατάταξη όλων των εγκαταστάσεων στην
κατηγορία Α.

30.4.2004

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύσταση 18
Άρθρο 10 ( Κοιλότητες εκσκαφών)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όταν πρόκειται να επαναφέρει απόβλητα στις κοιλότητες εκσκαφής ο φορέας λαµβάνει
κατάλληλα µέτρα µε σκοπό:
(1)

την εξασφάλιση της σταθερότητας των αποβλήτων
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2,

(2) την πρόληψη της ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων σύµφωνα µε το άρθρο 13, παράγραφοι 1
και 2,
(3) την παρακολούθηση των αποβλήτων αυτών σύµφωνα µε
το άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όταν πρόκειται να επαναφέρει
απόβλητα στις κοιλότητες εκσκαφής ο φορέας λαµβάνει
κατάλληλα µέτρα µε σκοπό:
(1) την εξασφάλιση της σταθερότητας των αποβλήτων
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2,
(2) την πρόληψη της ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφοι 1
και 2,
(3) την παρακολούθηση των αποβλήτων αυτών σύµφωνα µε
το άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5, στο µέτρο που απειλείται η βιόσφαιρα.

Αιτιολογία
Μετά την ολοκλήρωση της επαναφοράς αποβλήτων στην κοιλότητα εκσκαφής, η παρακολούθηση είναι για τεχνικούς λόγους αδύνατη, διότι µετά την ολοκλήρωση των εργασιών δεν υπάρχει πλέον πρόσβαση στα απόβλητα.
Επιπλέον, λόγω των τεράστιων δαπανών σε χρόνο και κόστος, η τακτική παρακολούθηση επιβάλλεται µόνον εφόσον κινδυνεύει η βιόσφαιρα.
Σύσταση 19
Άρθρο 13 παράγραφος 1 β) (Πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

να προλαµβάνεται η παραγωγή εκπλυµάτων και η µόλυνση
των επιφανειακών και/ή υπόγειων υδάτων από τα απόβλητα,

να περιορίζεται στο ελάχιστοπρολαµβάνεται η παραγωγή εκπλυµάτων και να προλαµβάνεται η µόλυνση του εδάφους και
των επιφανειακών ή/και υπόγειων υδάτων από τα απόβλητα,

Αιτιολογία
Στην πράξη είναι αδύνατο να προλαµβάνεται απόλυτα η παραγωγή εκπλυµάτων. Σε σωρούς απορριµµάτων κατεργασίας δηµιουργούνται εκπλύµατα ήδη από τις βροχοπτώσεις. Το φαινόµενο αυτό µπορεί ενδεχοµένως να περιοριστεί στο ελάχιστο.
Σύσταση 20
Άρθρο 13 παράγραφος 2 β) (Πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Εφόσον µε βάση αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων,
λαµβάνοντας ιδίως υπόψη κατά περίπτωση τις οδηγίες
76/464/EΟΚ του Συµβουλίου, 80/68/EΟΚ του Συµβουλίου
ή την οδηγία 2000/60/EΚ, η αρµόδια αρχή έχει αποφασίσει
ότι δεν είναι αναγκαία η συλλογή και κατεργασία των εκπλυµάτων ή έχει διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις αποβλήτων
δεν ενέχουν δυνητικό κίνδυνο για το έδαφος, τα υπόγεια ή τα
επιφανειακά ύδατα, οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχεία
(β) και (γ) µπορούν να περιοριστούν ή να µην εφαρµόζονται
αντιστοίχως.

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Εφόσον µε βάση την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, και σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίαςλαµβάνοντας
ιδίως υπόψη κατά περίπτωση τις οδηγίες 76/464/EΟΚ του
Συµβουλίου, 80/68/EΟΚ του Συµβουλίου ή την οδηγία
2000/60/EΚ, η αρµόδια αρχή έχει αποφασίσει ότι δεν είναι
αναγκαία η συλλογή και κατεργασία των εκπλυµάτων ή έχει
διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις αποβλήτων δεν ενέχουν δυνητικό κίνδυνο για το έδαφος, τα υπόγεια ή τα επιφανειακά
ύδατα, οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχεία (β) και (γ)
εκπίπτουν µπορούν να περιοριστούν ή να µην εφαρµόζονται
αντιστοίχως.
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Όσον αφορά την επιλογή των απαιτήσεων στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται οι εγκαταστάσεις διαχείρισης
αποβλήτων σχετικά µε την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, οι αρµόδιες αρχές δεσµεύονται να
εφαρµόζουν τις διατάξεις της οδηγίας για την προστασία των υδάτων. Οι αρχές δεν διαθέτουν περαιτέρω διακριτική ευχέρεια σχετικά. Εάν οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων δεν ενέχουν κινδύνους για το έδαφος και τα
ύδατα, δεν υπάρχει λόγος να ισχύουν οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 β) και γ).

Σύσταση 21
Άρθρο 14 παράγραφος 1 ( χρηµατοοικονοµική εγγύηση και περιβαλλοντική ευθύνη).

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Πριν από την έναρξη εργασιών που περιλαµβάνουν απόθεση
αποβλήτων εντός ή επί του εδάφους, η αρµόδια αρχή απαιτεί
τη σύσταση εγγύησης, υπό µορφή χρηµατικής κατάθεσης ή
άλλου ισοδύναµου µέσου, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτούµενων από τη βιοµηχανία ταµείων αµοιβαίων εγγυήσεων, ώστε:

Πριν από την έναρξη εργασιών που περιλαµ-βάνουν απόθεση
αποβλήτων εντός ή επί του εδάφους, η αρµόδια αρχή απαιτεί
τη σύσταση εγγύησης, π.χ. υπό µορφή χρηµατικής κατάθεσης
ή άλλου ισοδύναµου µέσου, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτούµενων από τη βιοµηχανία ταµείων αµοιβαίων εγγυήσεων, ή άλλου ισοδύναµου µέσου, σύµφωνα µε κανόνες που
ορίζουν τα κράτη µέλη, ώστε:
α) να εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν
από την εκδοθείσα δυνάµει της παρούσας οδηγίας άδεια·

α) να εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
την εκδοθείσα δυνάµει της παρούσας οδηγίας άδεια·
β) να υπάρχουν άµεσα διαθέσιµα κεφάλαια για την αποκατάσταση του εδάφους που υπέστη τις συνέπειες των δραστηριοτήτων των εγκαταστάσεων αποβλήτων, ανά πάσα
στιγµή.

β) να υπάρχουν άµεσα διαθέσιµα κεφάλαια για την αποκατάσταση του εδάφους που υπέστη τις συνέπειες των δραστηριοτήτων των εγκαταστάσεων αποβλήτων, ανά πάσα
στιγµή.

Αιτιολογία
Η διατύπωση αυτή αντιστοιχεί στο περιεχόµενο των διατάξεων του άρθρου 8 α) iv) της οδηγίας για την υγειονοµική ταφή αποβλήτων 1999/31/ΕΚ βάσει των οποίων έχουν ήδη θεσπισθεί σχετικά εθνικά µέτρα.

Σύσταση 22
Άρθρο 14 παράγραφος 5 ( χρηµατοοικονοµική εγγύηση και περιβαλλοντική ευθύνη).

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Οι διατάξεις της οδηγίας …/…/EΚ σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη και αποκατάσταση
των περιβαλλοντικών ζηµιών εφαρµόζονται mutatis mutandis
σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές ζηµίες που προκαλούνται από
τη λειτουργία εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, καθώς
και σε σχέση µε κάθε άµεση απειλή προκλήσεως τέτοιων
ζηµιών εξαιτίας της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.

Οι διατάξεις της οδηγίας …/…/EΚ σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη και αποκατάσταση
των περιβαλλοντικών ζηµιών εφαρµόζονται mutatis mutandis
σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές ζηµίες που προκαλούνται από
τη λειτουργία εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, καθώς
και σε σχέση µε κάθε άµεση απειλή προκλήσεως τέτοιων
ζηµιών εξαιτίας της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές ζηµιές που προκαλούνται
από εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι διατάξεις
της οδηγίας …/… για την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά
την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας.
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Αιτιολογία
Η ευθύνη για περιβαλλοντικές ζηµίες που προκαλούνται από εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων που υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της µελλοντικής οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης, που θα δηµοσιευτεί σύντοµα.
Σύσταση 23
Άρθρο 22 (Μεταβατικές διατάξεις)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία που προτείνει η ΕΤΠ

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι εγκαταστάσεις αποβλήτων για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια ή οι οποίες λειτουργούν ήδη πριν από ή την [ηµεροµηνία µεταφοράς της οδηγίας
στην εθνική νοµοθεσία], ανταποκρίνονται στις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας εντός τετραετίας από την ηµεροµηνία αυτή,
µε εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1, η
τήρηση των οποίων πρέπει να έχει εξασφαλιστεί εντός έξι ετών
από την εν λόγω ηµεροµηνία

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι εγκαταστάσεις αποβλήτων για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια ή, µε εξαίρεση τις
διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1, η τήρηση των
οποίων πρέπει να έχει εξασφαλιστεί εντός έξι ετών από την εν
λόγω

Αιτιολογία
∆εν πρέπει να εφαρµόζονται αναδροµικά µέτρα για εγκαταστάσεις που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και των
οποίων η άδεια λειτουργίας είχε εκδοθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Άλλωστε, η εξορυκτική βιοµηχανία
αναπτύχθηκε πριν από αιώνες σε άπειρες τοποθεσίες. Το απαραίτητο κόστος είναι αδύνατο να χρηµατοδοτηθεί (η
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας δαπάνησε µετά από την ένωσή της µε τα νέα της κρατίδια ήδη περισσότερα από 10 δισεκατοµµύρια ευρώ για την αποκατάσταση της επονοµαζόµενης περιοχής Wismut και των
περιοχών στις οποίες λειτουργούσαν βιοµηχανίες εξόρυξης λιγνίτη).
Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί µεγαλύτερη µεταβατική περίοδος προκειµένου να διευκολυνθούν ο προγραµµατισµός και η χρηµατοδότηση, τη στιγµή µάλιστα που και η οδηγία περί υγειονοµικής ταφής προβλέπει σαφώς µεγαλύτερη µεταβατική περίοδο.
Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
µε θέµα: Μετανάστευση, ένταξη και απασχόληση»
(2004/C 109/08)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε θέµα «Μετανάστευση, ένταξη και απασχόληση»
[COM(2003) 336 τελικό],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής σχετικά µε την εκτεταµένη αξιολόγηση
του αντίκτυπου της ανακοίνωσης για τη µετανάστευση, την ένταξη και την απασχόληση [COM(2003) 336 τελικό]
SEC(2003) 694,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή στις 3 Ιουνίου 2003 να ζητήσει τη γνώµη της για το
θέµα αυτό, σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 265 της συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση που έλαβε o Πρόεδρός της στις 19 Μαρτίου 2003 να αναθέσει στην επιτροπή
«Οικονοµική και Κοινωνική Πολιτική» την κατάρτιση γνωµοδότησης για το θέµα αυτό,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στη Νίκαια στις 9
∆εκεµβρίου του 2000,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στη Σεβίλλη, στις 21
και 22 Ιουνίου του 2002,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στο Tampere στις
15 και 16 Οκτωβρίου του 1999,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβώνα στις
24 Μαρτίου του 2000,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε για τη τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για
το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης (CdR 243/2002 τελικό) (1),
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε για την ανακοίνωση της Επιτροπής για µια κοινή πολιτική κατά
της παράνοµης µετανάστευσης [COM(2001) 672 τελικό] και τη γνωµοδότηση που εξέδωσε για την εφαρµογή
της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στην κοινοτική πολιτική µετανάστευσης [COM(2001) 387 τελικό] που υιοθετήθηκαν στις 16 Μαΐου 2002 (CdR 93/2002 τελικό) (2),
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε για την κοινοτική πολιτική µετανάστευσης και τη θέσπιση
κοινής διαδικασίας παροχής ασύλου (CdR 90/2001 τελικό) (3),
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε για την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε το
καθεστώς κατοίκου µακράς διαρκείας υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρών (CdR 213/2001 τελικό) (4),
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε για την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των προσώπων που ζητούν άσυλο (CdR 214/2001 τελικό) (5),
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε για την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τη µισθωτή απασχόληση και την άσκηση ανεξάρτητων
οικονοµικών δραστηριοτήτων (CdR 386/2001 τελικό) (6),
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε για την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την επαγγελµατική κατάρτιση ή τον εθελοντισµό [COM(2002) 548 τελικό] (CdR 2/2003 τελικό) (7),
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την ενσωµάτωση των θεµάτων της µετανάστευσης
στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τρίτες χώρες [COM(2002) 703 τελικό],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε για τη διαδικασία κατάρτισης του Χάρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdR 327/99 τελικό) (8),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ C 73 της 26.3.2003, σ. 16.
ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 44.
ΕΕ C 19 της 22.1.2002, σ. 20.
ΕΕ C 19 της 22.1.2002, σ. 26.
ΕΕ C 107 της 3.5.2002, σ. 85.
ΕΕ C 192 της 12.8.2002, σ. 20.
ΕΕ C 244 της 10.10.2003, σ. 5.
ΕΕ C 156 της 22.11.2000, σ. 1.
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε για την έκθεση της Επιτροπής, η οποία ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Στοκχόλµη, «αύξηση της συµµετοχής του εργατικού δυναµικού και προώθηση της παράτασης του ενεργού επαγγελµατικού βίου» [COM (2002) 9 τελικό] (CdR 94/2002 τελικό) (9),
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή για τη
µετανάστευση, την ένταξη και το ρόλο της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών (CES 365/2002),
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 13 της ΣΕΕ και τη σχετική οδηγία του Συµβουλίου 200/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση
γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και την οδηγία του Συµβουλίου
2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους
καταγωγής,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώπης, του Ιουλίου 2000, σχετικά µε τίτλο Πολυµέρεια
και συνοχή: νέες προκλήσεις για την ένταξη των µεταναστών και των µειονοτήτων,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 223/2003 rev. 2) που υιοθετήθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου
2003 από την επιτροπή Οικονοµική και Κοινωνική Πολιτική (εισηγητής: ο κ. Derek Boden, πρόεδρος της περιφερειακής συνέλευσης του North West, (UK/PES),
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στη Νίκαια στις 9 ∆εκεµβρίου 2000 επαναεπιβεβαίωσε ότι η απασχόληση είναι η καλύτερη προστασία ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισµό και έκανε έκκληση
για την προώθηση µιας περισσότερο αποτελεσµατικής πολιτικής για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος της οποίας θα πρέπει να είναι να αποκτήσουν οι
άνθρωποι αυτοί παρόµοια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους υπηκόους της,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τον Ιούνιο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης συµφώνησε ότι είναι αναγκαίο
να αναπτύξει Ευρωπαϊκή Ένωση µια κοινή πολιτική για τη µετανάστευση και για την ένταξη των µεταναστών που
διαµένουν νοµίµως στην επικράτειά της, καθώς και µε την απόφαση να θεσπιστούν ρυθµίσεις για το καθεστώς των
κατοίκων µακράς διαρκείας µέχρι τον Ιούνιο του 2003,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Tampere αναγνώρισε, τον Οκτώβριο του 1999, την ανάγκη για
την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε τις συνθήκες εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών,
πάνω στη βάση κοινής αξιολόγησης των οικονοµικών και δηµογραφικών τάσεων που παρατηρούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και της κατάστασης που επικρατεί στις χώρες προέλευσης,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Tampere δήλωσε, τον Οκτώβριο του 1999, πρέπει να καταπολεµήσει εντονότερα τις διακρίσεις στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και να θεσπίσει µέτρα κατά του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι στα συµπεράσµατα του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στη
Λισσαβώνα το Μάρτιο του 2000 γίνεται αναφορά στην ενσωµάτωση της κοινωνικής ένταξης στις πολιτικές που
ασκούνται από τα κράτη µέλη τους τοµείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης,
της υγείας και της στέγασης,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η διεύρυνση της ΕΕ θα επιφέρει τροποποίηση των ειδών της µετανάστευσης στην Ευρώπη,
πιθανώς προς όφελος των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας, και θα οδηγήσει σε αύξηση της ελεύθερης κυκλοφορίας
µεταξύ των σηµερινών και των νέων κρατών µελών και αναγνωρίζοντας, παράλληλα, ότι τα µέτρα για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης βοηθούν, επίσης, του ενδοκοινοτικούς µετανάστες,
κατά την 53η σύνοδο της ολοµέλειάς της στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2004 (συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου) υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1 Εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δυνατότητα που προέκυψε για κοινή εξέταση των πολιτικών προτάσεων σχετικά µε την
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι κατοικούν στην επικράτεια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1.2 Επικροτεί, στην προοπτική της µελλοντικής ολοκλήρωσης
της Ευρώπης και ιδιαιτέρως της διεύρυνσης, την ανάπτυξη µιας
ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ένταξη των µεταναστών,
1.3 Προσυπογράφει την σηµασία και την αναγκαιότητα της
θέσπισης κοινών αρχών, πολιτικών και διαδικασιών για τα θέµατα
που έχουν σχέση µε την πολιτική ένταξης και τη µετανάστευση,
τόσο την παράνοµη όσο και τη νόµιµη,
(9) ΕΕ C 287 της 22.11.2002, σ. 1.

1.4 Αναγνωρίζει τις ευαισθησίες των κρατών µελών στο χώρο
της πολιτικής για την ένταξη των µεταναστών και πιστεύει ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να προσφέρει µια πρόσθετη αξία στις
δράσεις που αναλαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο για την προαγωγή
της ένταξης, κυρίως µε την ενίσχυση προγραµµάτων και πρωτοβουλιών παρά µε την εναρµόνιση της νοµοθεσίας,

1.5 Επικροτεί τη δέσµευση της Επιτροπής να αναλάβει σειρά
δράσεων και πρωτοβουλιών µε στόχο να διευκολύνουν την ένταξη
των µεταναστών στην κοινωνία των πολιτών και την αγορά εργασίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

1.6 Καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει µια προσέγγιση που να
συνάδει µε την αρχή της επικουρικότητας στην οποία να συµµετέχουν ενεργά η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη µέλη, οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των
πολιτών,
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1.7 Εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση
και στην εκτεταµένη αξιολόγηση των επιπτώσεων δεν αναγνωρίζεται
ο καθοριστικός ρόλος που διαδραµατίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην επιτυχή εφαρµογή των πολιτικών, ως φορείς
άµεσης παροχής υπηρεσιών, ως εταίροι άλλων θεσµικών και εθελοντικών φορέων παροχής υπηρεσιών, και ως ηγέτες των τοπικών κοινωνιών, δεδοµένου ευρίσκονται στο σηµείο στο οποίο παρέχονται
υπηρεσίες στις κοινότητες των µεταναστών και υπόκεινται στον
άµεσο πολιτικό έλεγχο του εκλογικού σώµατος,
1.8 Εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η
γνώµη των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την προετοιµασία
της εκτεταµένης αξιολογήσεις των επιπτώσεων της ανακοίνωσης για
τη µετανάστευση, την ένταξη και την απασχόληση,
1.9 Τονίζει µε έµφαση τον καθοριστικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι αρµοδιότητες των
οποίων στους τοµείς της στέγασης, του προγραµµατισµού, τηςεκπαίδευσης, της υγείας και της αγοράς εργασίας επηρεάζουν άµεσα
την κοινωνική ένταξηκαι µπορούν να προαγάγουν την κοινωνική
ενσωµάτωση και τη δηµιουργία βιώσιµων κοινοτήτων,
1.10 Πιστεύει ακράδαντα ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να
στεφθεί µε επιτυχία η εφαρµογή των πολιτικών για την ένταξη είναι
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τοπικούς και περιφερειακούς
φορείς, ιδιαιτέρως εκείνους στους οποίους έχει ανατεθεί δηµοκρατική εντολή, επειδή αυτό τους καθιστά δεκτικούς προς τις ανησυχίες των ανθρώπων της περιοχής τους,
1.11 Επιδοκιµάζει το γεγονός ότι οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές έχουν κληθεί να συµβάλουν στη χάραξη εθνικών σχεδίων
δράσης για την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Αυτό διευκολύνει τη σύγκριση και τον εντοπισµό των καλύτερων πρακτικών
και την ανάλυση του πραγµατικού αντίκτυπου και των αποτελεσµάτων των στρατηγικών που υιοθετούν τα κράτη µέλη,
1.12 Τονίζει την άποψή της ότι η µετανάστευση έχει κατ' αρχήν
θετικό αντίκτυπο στις χώρες υποδοχής, για να είναι όµως οι
µετανάστες σε θέση να αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τις ικανότητές τους, τα κράτη µέλη πρέπει να προσφέρουν
την κατάλληλη βάση για την ένταξή τους, στο πλαίσιο µίας ορθής
πολιτικής για τον προγραµµατισµό των µεταναστευτικών ρευµάτων,
1.13 Επισηµαίνει ότι η κοινωνική ένταξη έχει αµοιβαίο
χαρακτήρα και η επίτευξη µιας πραγµατικής κοινωνικής συνοχής
προϋποθέτει προσπάθειες τόσο εκ µέρους των µεταναστών όσο και
του γηγενούς πληθυσµού· παράλληλα, εκφράζει την υποστήριξή
της στην διάταξη του σχεδίου συντάγµατος που αναφέρει ότι κατά
τον περαιτέρω ευρωπαϊκό συντονισµό δεν πρέπει να θιγεί «το
δικαίωµα των κρατών µελών να καθορίζουν τον όγκο των εισερχοµένων υπηκόων τρίτων χωρών, προερχοµένων από τρίτες χώρες,
στο έδαφός τους µε σκοπό την αναζήτηση µισθωτής ή µη µισθωτής
εργασίας» [Άρθρο III-168 (5)].
1.14 Υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει η συµµετοχή των ίδιων
των µεταναστών και των προσφύγων στην ανάπτυξη υπηρεσιών που
προσφέρονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ως µέσο για την
επίτευξη της παροχής ουσιαστικών και αποτελεσµατικών υπηρεσιών
και ως ένα πρώτο βήµα για την προώθηση της ενεργούς ένταξης
των µεταναστών και των προσφύγων στον κοινωνικό και τον εργασιακό βίο στα κράτη µέλη,
1.15 Επιµένει ότι η µεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να αποδώσει µεγάλη σηµασία στην οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη των χωρών προέλευσης, προκειµένου να
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών των χωρών αυτών, εξαλεί-
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φοντας τις αιτίες των ενοχλήσεων και των προβληµάτων που ωθούν
τους κατοίκους τους στον εκπατρισµό, και να περιορίσει τη µετανάστευση σε επίπεδα τα οποία θεωρούνται βιώσιµα και ωφελούν τόσο
τις χώρες υποδοχής όσο και τις χώρες προέλευσης.
1.16 Παρατηρεί ότι η µετανάστευση δεν µπορεί να καλύψει από
µόνη της την έλλειψη εργατικού δυναµικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
µακροπρόθεσµα και εφιστά την προσοχή στη γνωµοδότηση που
κατάρτισε σχετικά µε τη συµβολή των ηλικιωµένων στην αγορά
εργασίας και γενικότερα στην αναγκαιότητα να εφαρµοσθούν πολιτικές κατάρτισης, εκ νέου εξειδίκευσης και επαγγελµατικού προσανατολισµού και ρύθµισης των µέσων για την εξίσωση ζήτησης και
προσφοράς, που ευνοούν την πλήρη απασχόληση του επιτόπιου
εργατικού δυναµικού.
1.17 Παρατηρεί µε ανησυχία την απουσία της προοπτικής των
δύο φύλων στην ανακοίνωση και τονίζει τη σηµασία που έχουν τα
επικεντρωµένα στην πτυχή αυτή µέτρα κοινωνικής ένταξης, δεδοµένου ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών µεταναστών είναι συχνά
υψηλό,
1.18 Παρατηρεί ότι η ανεπαρκής γνώση της γλώσσας της χώρας
υποδοχής αποτελεί βασικό εµπόδιο για την κοινωνική ένταξη,
ιδιαιτέρως για την ανεύρεση απασχόλησης, την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων επαγγελµατικής κατάρτισης ή την επίτευξη καλών
αποτελεσµάτων στο σχολείο,
1.19 Επαναλαµβάνει ότι οι στόχοι της Λισσαβώνας δεν µπορεί
να υλοποιηθούν χωρίς την εφαρµογή µιας επιτυχούς µεταναστευτικής πολιτικής και ότι, κατά συνέπεια, τα µέσα διαρθρωτικής πολιτικής που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθούν την
κοινωνική ένταξη των µεταναστών και των προσφύγων και ότι, και
µετά το 2006, τα θέµατα αυτά πρέπει να ενσωµατωθούν στην οικονοµική και κοινωνική πολιτική στα πλαίσια του νέου Στόχου 2.
1.20 Παρατηρεί µε επιδοκιµασία το γεγονός ότι έχει µειωθεί το
ενδιαφέρον, που είχε εκφράσει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για
την κοινοτική πολιτική µετανάστευσης [COM (2000) 757 τελικό],
όπου αναφερόταν σε ένα νοµικό καθεστώς για τους υπηκόους
τρίτων χωρών σε βάση ισότητας µε τους πολίτες των κρατών µελών
της ΕΕ, το οποίο θα µπορούσε να διευρυνθεί µέχρι την παροχή µιας
µορφής ιθαγένειας, βασισµένης στη Συνθήκη ΕΚ.
2. Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1 Απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να αναγνωρίσει περισσότερο το ρόλο που διαδραµατίζουν οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές στην επιτυχία και την προώθηση των πρωτοβουλιών για την
ένταξη και την απασχόληση, λόγω του ότι ηγούνται των τοπικών
κοινοτήτων και λειτουργούν ως βασικοί φορείς παροχής υπηρεσιών
και είναι σε θέση να γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήµατα των
µεταναστών λόγω της άµεσης σχέσης µε αυτούς και τους εκπροσώπους τους
2.2 Απευθύνει έκκληση να αναγνωριστεί η ύπαρξη µεγάλου
αριθµού παράνοµων µεταναστών εργαζοµένων και να θεσπιστούν
µηχανισµοί που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους αυτούς να νοµιµοποιήσουν την παρουσία τους χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις, όπου
αυτό ενδείκνυται. Θεωρεί δε ότι κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται µεµονωµένα,, σε συνδυασµό µε αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής και αποκλείοντας όσους έχουν διαπράξει σοβαρότερα αδικήµατα. και επιµένει ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα για την τιµωρία
εκείνων που επωφελούνται από τη λαθραπασχόληση,
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2.3 Καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να χαράξουν κατευθυντήριες γραµµές για την προσέλκυση ειδικευµένου εργατικού
δυναµικού από τις αναπτυσσόµενες χώρες, στις οποίες αναγνωρίζεται η ευθύνη που φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι χώρες προέλευσης δεν πρόκειται να υποφέρουν από
«διαρροή εγκεφάλων», καθώς και ο απόλυτος σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των µεταναστών εργαζοµένων,
2.4 Τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ενεργός πολιτική για την
πρόληψη του φαινοµένου της παράνοµης µετανάστευσης, που
άλλωστε τροφοδοτεί ένα ιδιαίτερα αναξιοπρεπές εµπόριο ανθρώπινων όντων. Προς τούτο, είναι απαραίτητο ένα πλαίσιο δράσεων που
θα συµφωνηθούν µεταξύ ΕΕ και κρατών µελών, ιδιαιτέρως εκείνων
που είναι άµεσα εκτεθειµένα στα µεταναστευτικά ρεύµατα, το οποίο,
αφενός, θα καθιστά υπεύθυνες, µέσω πρωτοβουλιών αρωγής και
στήριξης τις χώρες προέλευσης και διέλευσης που δεν είναι κοινοτικές, να εµποδίζουν και να σταµατούν επιτοπίως την παράνοµη
οργάνωση µεταφοράς προς τις χώρες άφιξης και, αφετέρου, θα
ελέγχει και θα προστατεύει τα σύνορα της ΕΕ από τις παράνοµες
αφίξεις.
2.5 Καλεί επειγόντως της Επιτροπή να στηριχθεί στην πείρα των
τοπικών και περιφερειακών αρχών, η οποία έχει αποκτηθεί στα πλαίσια διεθνών συνεργασιών µε οµολόγους τους σε χώρες προέλευσης
(µεταναστών) για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη των
χωρών αυτών και να διευκολύνει τη συµµετοχή των τοπικών και
περιφερειακών αρχών στη συζήτηση µε αντικείµενο το πρόγραµµα
συνεργασίας της ΕΕ µε τρίτες χώρες για θέµατα µετανάστευσης,
2.6 Καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περισσότερο κοινοτικά
προγράµµατα όπως το EQUAL, που αποσκοπούν στην προαγωγή
της κοινωνικής ένταξης µε τη διευκόλυνση της πρόσβασης µειονεκτικών οµάδων και εκείνων που είναι ευάλωτοι στις διακρίσεις στην
εκπαίδευση και την απασχόληση, επειδή τα προγράµµατα αυτά
προσφέρουν πόρους που δεν µπορούν να διατεθούν από τις τοπικές
και περιφερειακές αρχές για την προαγωγή της ένταξης των
προσφύγων στην κοινωνία και την αγορά εργασίας,
2.7 Θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράσεις που
έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη των µεταναστών µε προγράµµατα ιδιαίτερα προσαρµοσµένα µε τέτοιο τρόπο
ώστε να υποστηρίζονται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην
παροχή των ενδεδειγµένων υπηρεσιών,
2.8 Υποστηρίζει τη διδασκαλία των εθνικών γλωσσών ως ξένων
γλωσσών στους µετανάστες κάθε ηλικιακής οµάδας, για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ένταξή τους, και προτρέπει να εντοπιστούν και
να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές σε αυτόν τον τοµέα,
2.9 Επιµένει ότι οι πολιτικές για την προαγωγή της ένταξης
πρέπει να συνοδεύονται από στρατηγικές για την καταπολέµηση
του ρατσισµού και της ξενοφοβίας και ιδιαιτέρως:
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— Από ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που θα προάγει την ανεκτικότητα και την καταπολέµηση των διακρίσεων, τον αµοιβαίο
σεβασµό των διαφόρων εθνοτικών οµάδων και πολιτισµών, και
για να καταδειχθούν οι βλαβερές συνέπειες που έχει ο ρατσισµός για όλη την κοινότητα, έτσι ώστε να συσπειρωθούν όλα
τα µέλη αυτής για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και
την καταπολέµηση του ρατσισµού· η ΕΤΠ αναγνωρίζει το
σηµαντικό έργο που επιτελεί σ' αυτό το πεδίο το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Παρακολούθησης των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας,
— Από δίκαιες αρχές, πολιτικές και πρακτικές για τη µετανάστευση
και το άσυλο συνοδευόµενες από τη διάθεση επαρκών πόρων
για την προαγωγή της ένταξης των µεταναστών και των
προσφύγων, µε ιδιαίτερη έµφαση στις ανάγκες των γυναικών
που αντιµετωπίζουν εν δυνάµει διπλές διακρίσεις,
— Από την διάθεση επαρκών πόρων στις οργανώσεις των τοπικών
και περιφερειακών αρχών και των ΜΚΟ ώστε να τους επιτραπεί
να διευθετήσουν µε επιτυχία θέµατα που αφορούν στους
µετανάστες και τους πρόσφυγες,
— Εκφράζει την ικανοποίησή της για το άρθρο III-168 (4) του
σχεδίου συντάγµατος το οποίο έχει ως εξής: «Ευρωπαϊκός
νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να θεσπίζει µέτρα ενθάρρυνσης
και στήριξης της δράσης των κρατών µελών µε στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι
διαµένουν νόµιµα στο έδαφός τους, αποκλειόµενης οποιασδήποτε εναρµόνισης των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων
των κρατών µελών.»
2.10 Απευθύνει έκκληση να συµπεριληφθούν στις µελλοντικές
ετήσιες εκθέσεις για την ανάπτυξη µιας κοινής µεταναστευτικής
πολιτικής αξιολόγηση των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για την
προαγωγή της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, να προσδιοριστούν
οι καλύτερες πρακτικές και να υποβληθούν οι κατάλληλες πολιτικές
συστάσεις πάνω σε αυτή τη βάση.
2.11 Ζητά από την Επιτροπή να λάβει υπόψη, στη συζήτηση
για το µέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, την προσπάθεια
ορισµένων περιφερειών, στις οποίες ενδέχεται να µειωθεί η χρηµατοδοτική στήριξη από τα διαρθρωτικά ταµεία και των οποίων ο µεταναστευτικός πληθυσµός έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια.
2.12 Ζητά να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραµµές για την
αναγνώριση των πολιτικών δικαιωµάτων των µεταναστών, ανάλογα
µε τη διάρκεια της διαµονής τους στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ως βασική αρχή για την αποτελεσµατική ένταξή τους.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2004
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB
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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 σχετικά µε τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας, και προτάσεις για την αναδιατύπωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του Συµβουλίου, και την Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των
φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας (αναδιατυπωµένη έκδοση)
(2004/C 109/09)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας, και προτάσεις για την αναδιατύπωση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του Συµβουλίου, και την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας (αναδιατυπωµένη έκδοση) [COM(2003)
483 τελικό],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2003 να ζητήσει τη γνωµοδότησή
της επί του θέµατος αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 265, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προέδρου της 19ης Μαρτίου 2003 να αναθέσει στην επιτροπή «Οικονοµική και Κοινωνική Πολιτική» την κατάρτιση σχετικής γνωµοδότησης,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 313/2003) το οποίο υιοθετήθηκε στις … από την επιτροπή
«Οικονοµική και Κοινωνική Πολιτική» [εισηγητής: ο κ. Peter Moore, Μέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
Σέφιλντ (UK/ELDR)],
υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση κατά την 53η σύνοδο ολοµέλειας της 11ης και 12 Φεβρουαρίου 2004 (συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου).
1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών,
1.
αναγνωρίζει και εκτιµά το στρατηγικό ρόλο του Παρατηρητηρίου στην καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση·
2.
εκφράζει την ικανοποίησή της για το στόχο της ανακοίνωσης
να προστεθούν δεξιότητες διοίκησης στους τοµείς εµπειρογνωµοσύνης που απαιτούνται να έχουν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου·
3.
εκτιµά ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, ως βασικοί
εργοδότες και ως φορείς παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους
κατοίκους και τους πολίτες, συµµετέχουν ουσιωδώς στα προγράµµατα καταπολέµησης του ρατσισµού και διαδραµατίζουν σηµαντικό
ρόλο στην υλοποίηση και την αξιολόγησή τους καθώς και στην
ανάπτυξη ορθών πρακτικών. Οι εθνικές στρατηγικές πρέπει να
τυγχάνουν της υποστήριξης των τοπικών και περιφερειακών αρχών
για την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης και συµµετοχής
και, διαµέσου αυτών, να φτάνει η ενηµέρωση στα τοπικά και περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης για τη µέγιστη διάδοσή της σε ολόκληρη
την επικράτεια των κρατών µελών·
4.
τονίζει τη σηµασία των µηχανισµών διαβούλευσης και τη
διατήρηση δεσµών µε την κοινωνία των πολιτών·
5.
εκφράζει την ανησυχία της για το ότι η απαλοιφή των
εθνικών στρογγυλών τραπεζών από τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου θα περιορίσει τις αλληλεπιδράσεις του µε
την κοινωνία των πολιτών στα κράτη µέλη. Οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης έχουν συµβάλει στην ανάπτυξη και τη διατήρηση
ζωτικών δεσµών στον τοµέα των διµερών ροών πληροφοριών µε τις
µειονοτικές εθνοτικές κοινότητες και µε υπηρεσίες-κλειδιά της κοινωνίας των πολιτών·

6. όσον αφορά τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου, διαφωνεί µε τον προτεινόµενο διορισµό των επικεφαλής των φορέων
για την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης στο διοικητικό
συµβούλιο·
7. αναγνωρίζει την επιθυµία της Επιτροπής να βελτιστοποιηθεί η
αποτελεσµατικότητα των δοµών λήψης αποφάσεων του
Παρατηρητηρίου — ιδίως όσον αφορά το γεγονός ότι η σύνθεση
του διοικητικού συµβουλίου αναµένεται να µεγιστοποιήσει την
επιρροή του Παρατηρητηρίου στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
των κρατών µελών ενώ παράλληλα θα διατηρηθεί η ικανότητά του
να διασφαλίζει την ανεξαρτησία του·
8. συµφωνεί ότι πρέπει να δοθεί άµεση προτεραιότητα στο
RAXEN. Τα καθήκοντα παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου είναι πολύ σηµαντικά. Η συστηµατική συγκέντρωση
δεδοµένων και πληροφοριών είναι καθοριστικής σηµασίας για την
αντιµετώπιση των ακόλουθων ζητηµάτων στον τοµέα του ρατσισµού και της ξενοφοβίας: συνεχής έλλειψη ή πλήρης απουσία
καταγγελιών τέτοιων περιστατικών για διαφόρους λόγους· προσδιορισµός της ανάπτυξης τάσεων και πρακτικών διακριτικής µεταχείρισης και της αποτελεσµατικότητας των µέτρων για την καταπολέµησή τους· ενίσχυση της συγκρισιµότητας δεδοµένων προερχόµενων από ετερόκλιτες πηγές µέσω της χρήσης κοινών µορφοτύπων,
δεικτών και µεθοδολογίας. Η παρακολούθηση από το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο µέσω της συγκέντρωσης, της παραβολής, της
ανάλυσης και της διάδοσης των κατάλληλων δεδοµένων θα παράσχει στην ΕΕ µια καλύτερη επισκόπηση των τόπων και της συχνότητας εµφάνισης φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας και θα
συµβάλει στην καλύτερη διαµόρφωση στρατηγικών και µεθόδων για
τη βελτίωση της συγκρισιµότητας, της αντικειµενικότητας, της
συνέπειας και της αξιοπιστίας των δεδοµένων σε κοινοτικό επίπεδο
καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας µε τα εθνικά πανεπιστηµιακά ερευνητικά κέντρα, τους ΜΚΟ και ειδικευµένες οµάδες/
κέντρα πίεσης.
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9.
αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ενίσχυση της συνεργασίας µε τα κράτη µέλη και τις εθνικές αρχές είναι καθοριστικής
σηµασίας για τη βελτίωση των µηχανισµών παρακολούθησης και
υποβολής εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο. Η ΕΤΠ συµφωνεί µε την
Επιτροπή ότι τελικά ο σκοπός του Παρατηρητηρίου δεν είναι
δυνατό να επιτευχθεί αν οι εθνικές αρχές δεν υιοθετήσουν συµβατά,
αν όχι κοινά, συστήµατα καταχώρισης. Η ΕΤΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για την προθυµία των εθνικών αρχών να διαδραµατίσουν ενεργότερο ρόλο στον τοµέα αυτόν στις διαβουλεύσεις τους
µε την Επιτροπή και το Παρατηρητήριο. Η ΕΤΠ επιδοκιµάζει επίσης
την πρόταση της Επιτροπής να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στον
κανονισµό στη συνεργασία µεταξύ του Παρατηρητηρίου και των
εθνικών αρχών για την επίτευξη της µέγιστης δυνατής αξίας από
την επένδυση της Ένωσης.

10. εκτιµά ότι οι εκθέσεις του Παρατηρητηρίου πρέπει να συνδέονται σαφέστατα µε τους γενικούς στόχους του ώστε να επηρεάζουν τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

11. εκτιµά ότι οι εργασίες του Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση και την ενίσχυση του Χάρτη των Ευρωπαϊκών Πολιτικών
Κοµµάτων για µια µη ρατσιστική κοινωνία (Φεβρουάριος 1998)
πρέπει να συνεχίσουν να ενθαρρύνονται και να στηρίζονται. Οι
τρέχουσες πρωτοβουλίες που στηρίζονται από το Παρατηρητήριο
µέσω στρογγυλών τραπεζών, για παράδειγµα η συνεργασία µε τα
µέσα ενηµέρωσης και µε αθλητικές οργανώσεις όπως η Ευρωπαϊκή
Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (UEFA) και η ∆ιεθνής Ποδοσφαιρική
Οµοσπονδία (FIFA), και οι διασκέψεις πρέπει να επεκταθούν στις
δραστηριότητες των πολιτικών κοµµάτων σε επίπεδο τοπικών και
περιφερειακών αρχών.

12. όσον αφορά τη διεύρυνση της ΕΕ, εκτιµά ότι το
Παρατηρητήριο θα πρέπει να έχει σαφή εικόνα της παρούσας πραγµατικότητας στις υποψήφιες χώρες και να είναι προετοιµασµένο να
αντιµετωπίσει τις επιπτώσεις της διεύρυνσης, και συγκεκριµένα το
ενδεχόµενο αύξησης των φόβων µετανάστευσης, ανεργίας κτλ. Το
Παρατηρητήριο θα πρέπει να συνεχίσει το θεµιτό και σηµαντικό
έργο του για µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς.

2. Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών,

1.
όσον αφορά τη συνεργασία µε άλλους οργανισµούς και όσον
αφορά τα καθήκοντά του δυνάµει του άρθρου 2, παράγραφος 1,
του κανονισµού, προτείνει να συµπεριληφθούν επίσης στο πεδίο
δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές ούτως ώστε οι εν λόγω αρχές να είναι αποδέκτες των πληροφοριών αλλά και να συλλέγουν πληροφορίες. Αυτό θα µπορούσε
να γίνει µε:

α) τη συγκεκριµενοποίηση των συµφωνιών µε τους εθνικούς φορείς
συνεργασίας ώστε να ενσωµατωθεί µια τέτοια ρήτρα·
β) την υποβολή της ετήσιας έκθεσης του Παρατηρητηρίου στην
Επιτροπή των Περιφερειών ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί ο
συνεχής διάλογος µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά
µε τις δραστηριότητες, την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, τη συµµετοχή στην έρευνα και τη συγκέντρωση δεδοµένων.
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2. ζητεί την αποσαφήνιση του άρθρου 3, στοιχείο ε), και του
άρθρου 2, παράγραφος 2 (του άρθρου που ορίζει το στόχο του
Παρατηρητηρίου). Πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω ο ρόλος των
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στις δοµές, τα
καθήκοντα και τις δράσεις του Παρατηρητηρίου·

3. όσον αφορά το διοικητικό συµβούλιο και το εκτελεστικό γραφείο του Παρατηρητηρίου, η ΕΤΠ:

α) συνιστά να καταστεί σαφέστερος ο συνδυασµός απαιτούµενων
προσόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου και του
εκτελεστικού γραφείου και να καθοριστούν και να καθιερωθούν
συγκεκριµένα κατώτατα επίπεδα δεξιοτήτων. Τα κράτη µέλη θα
πρέπει να ορίζουν και να διορίζουν τα µέλη σύµφωνα µε αυτά
τα προφίλ προσόντων και τα κατώτατα επίπεδα δεξιοτήτων·
β) συνιστά τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου να είναι
ανεξάρτητες προσωπικότητες σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 1, του κανονισµού·
γ) συνιστά εντόνως να είναι καθορισµένη η θητεία των µελών του
διοικητικού συµβουλίου — η έλλειψη περιορισµών της θητείας
ενισχύει τον κίνδυνο αστάθειας, εξασθενεί την υποχρέωση λογοδοσίας και είναι αντίθετη µε την καθιερωµένη ορθή πρακτική·
δ) αµφισβητεί τη συµπληρωµατική ψήφο στο διοικητικό συµβούλιο και στο εκτελεστικό γραφείο για την Επιτροπή προκειµένου
να αποφευχθεί η ανάρµοστη άσκηση επιρροής στις εργασίες
ενός ανεξάρτητου οργανισµού όπως το Παρατηρητήριο·
ε) συνιστά να διευρυνθεί η εντολή του εκτελεστικού γραφείου
ώστε να περιλαµβάνει µεγαλύτερο διαχειριστικό έλεγχο σε
καθορισµένους τοµείς — µε τον τρόπο αυτόν θα αυξηθεί τόσο
η αποτελεσµατικότητα όσο και η αποδοτικότητα της λήψης
αποφάσεων κατά τρόπο συνεπή µε τις λειτουργικές και τις
στρατηγικές επιταγές·
στ) συνιστά την εκπροσώπηση της Επιτροπής των Περιφερειών στο
διοικητικό συµβούλιο ώστε να αντανακλάται ο µείζων ρόλος
που διαδραµατίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στην
επίτευξη των στόχων του Παρατηρητηρίου.
4. συνιστά να καταστεί σαφέστερη η φύση της «συµµετοχής»
των κρατών µελών στο RAXEN (όπως προβλέπεται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2), εµµένοντας ωστόσο στην προστασία της ανεξαρτησίας του Παρατηρητηρίου σύµφωνα µε τον σκοπό του αρχικού
κανονισµού·

5. αναγνωρίζει την ουσιώδη σχέση ανάµεσα στη συγκέντρωση
δεδοµένων και την ανάλυση των πληροφοριών και συνιστά,
συνεπώς, να υποστηριχθεί η συµβολή του Παρατηρητηρίου τόσο
στη χάραξη πολιτικής όσο και στην ανάπτυξη ικανοτήτων στον
τοµέα αυτόν. Η συγκέντρωση δεδοµένων είναι, ως εκ τούτου, αναγκαία αλλά όχι και επαρκής προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του Παρατηρητηρίου όπως προέβλεπε ο κανονισµός·

6. εκτιµά ότι οι δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου για την
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης είναι αναπόσπαστο τµήµα των
καθηκόντων του και συνιστά, συνεπώς, τον καθορισµό τους στον
κανονισµό·
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7.
συνιστά να προετοιµαστεί επαρκώς το Παρατηρητήριο για να
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύουν οι υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ΕΕ και
να συνεργαστεί µε την Επιτροπή για την παρακολούθηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης
του ρατσισµού·

30.4.2004

8. τάσσεται υπέρ της πρότασης να δοθεί η δυνατότητα στο
διοικητικό συµβούλιο του Παρατηρητηρίου να προσκαλεί στις
συνεδριάσεις του ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες από τις υποψήφιες χώρες προκειµένου να διευκολύνει τη µελλοντική προσχώρηση.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2004
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB

Ψήφισµα της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα «Τα αποτελέσµατα της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης»
(2004/C 109/10)
Η Επιτροπή των Περιφερειών,

Α. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το σχέδιο Συνθήκης, της 18ης Ιουλίου 2003, σχετικά µε τη θέσπιση Συντάγµατος για την
Ευρώπη που καταρτίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση·
Β. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 12ης και 13ης ∆εκεµβρίου 2003·
Γ. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις προτάσεις της Προεδρίας προς τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη επ' ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 12ης και 13ης ∆εκεµβρίου 2003 (CIG 60/03, CIG 60/03 add.1, CIG 60/03 add. 2)·
∆. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη ∆ήλωση του Λάακεν για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
Ε. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2003 σχετικά µε τα
αποτελέσµατα της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης [Ρ5-ΤΑ-PROV — (2003) 0593] και της 29ης Ιανουαρίου 2004
σχετικά µε το πρόγραµµα της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συµβουλίου και το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα [Ρ5-ΤΑ-PROV
— (2004) 0552]·
ΣΤ. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότησή της, της 9ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε τις προτάσεις της ΕΤΠ για
τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη [CdR 169/2003 fin (1)]·
Ζ. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προεδρείου της, της 18ης Νοεµβρίου 2003, όσον αφορά την κατάρτιση
ψηφίσµατος επί του θέµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 265, παράγραφος 5, της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
υιοθέτησε το ακόλουθο ψήφισµα κατά την 53η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2004
(συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου).
Η Επιτροπή των Περιφερειών,

3. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ την ιστορική πρόοδο η οποία επετεύχθη από
την Ευρωπαϊκή Συνέλευση και καθιερώθηκε µε ισχυρό δηµοκρατικό έρεισµα και που βασίζεται στους ευρωπαίους πολίτες·

1. ΘΕΩΡΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΥΠΗΡΗ την αποτυχία της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 12ης και
13ης ∆εκεµβρίου 2003 και ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ τις προσπάθειες
της Ιρλανδικής Προεδρίας για την επανέναρξη των διακυβερνητικών διαπραγµατεύσεων µε στόχο να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ένα Σύνταγµα το ταχύτερο δυνατόν και κατά
προτίµηση πριν από τις ευρωεκλογές·
2. ΖΗΤΕΙ οι συζητήσεις να διεξαχθούν δηµοσία, προκειµένου να
βελτιωθεί η διαφάνεια και να ενθαρρυνθεί η ανάληψη ευθυνών·
(1) EE C 23 της 27.4.2004, σ. 1.

4. ΘΕΩΡΕΙ το σχέδιο που υπεβλήθη από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, το οποίο και
επικροτεί, ως τον θεµέλιο λίθο της µελλοντικής Συνθήκης περί
θέσπισης Συντάγµατος για την Ευρώπη και ΠΙΣΤΕΥΕΙ, ως εκ
τούτου, ότι αποτελεί τη βάση της τελικής συµφωνίας της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης·
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5. ΚΑΛΕΙ τις κυβερνήσεις των κρατών µελών να αναλάβουν τις
ευθύνες τους και τις ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ να προτιµήσουν το κοινοτικό
όφελος έναντι των εθνικών συµφερόντων, µε στόχο την προάσπιση του µέλλοντος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και,
κυρίως, της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή·
6. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ως προς τούτο ότι η συµπερίληψη της εδαφικής συνοχής µεταξύ των στόχων της Ένωσης αποτελεί σε
µεγάλο βαθµό ένα από τα θεµελιώδη κεκτηµένα του σχεδίου
Συντάγµατος που εκπονήθηκε από τη Συνέλευση·
7. ΚΑΝΕΙ ΕΚΚΛΗΣΗ στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη να καθιερώσει τη συνταγµατική αναγνώριση του ρόλου των τοπικών και
περιφερειακών αρχών κατά τη διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόµησης και του νέου ρόλου που ανατίθεται στην ΕΤΠ µε
σκοπό την παρακολούθηση της αρχής της επικουρικότητας,
όπως αποφασίσθηκε από τη Συνέλευση·
8. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τις συστάσεις της όσον αφορά τη διόρθωση ορισµένων ασυνεπειών που υφίστανται µεταξύ των δια-
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φόρων τµηµάτων της Συνθήκης, χωρίς ωστόσο να διαταραχθεί
η θεσµική ισορροπία προκειµένου αφενός να διασαφηνισθεί το
θεσµικό της καθεστώς, να ενταχθούν οι τοµείς της υποχρεωτικής της διαβούλευσης στο συνταγµατικό πλαίσιο και να ενισχυθούν οι συµβουλευτικές αρµοδιότητες και αφετέρου να
εδραιωθεί η οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή κυρίως
µε την καθιέρωση µίας ρητής νοµικής βάσης για τη διαπεριφερειακή και τη διασυνοριακή συνεργασία·
9. ΚΑΛΕΙ τις κυβερνήσεις των κρατών µελών, να ολοκληρώσουν
τη διαδικασία µεταρρύθµισης της Ένωσης που ξεκίνησε κατά
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν·
10. ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον Πρόεδρό της να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στα µέλη
της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2004
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB

Ψήφισµα της Επιτροπής των Περιφερειών για το πρόγραµµα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις
προτεραιότητες της Επιτροπής των Περιφερειών για το 2004
(2004/C 109/11)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το νοµοθετικό πρόγραµµα και το πρόγραµµα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
2004 [COM(2003) 645 τελικό],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το ψήφισµα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε το νοµοθετικό πρόγραµµα
και το πρόγραµµα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2004, το οποίο υιοθετήθηκε στη σύνοδο ολοµέλειας στις 17 ∆εκεµβρίου 2003 [P5_TA PROV(2003)0585],
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρωτόκολλο για τις µορφές συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής
των Περιφερειών (DI CdR 81/2001 rév. 2),
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι αρµόδιες για την εφαρµογή σηµαντικού µέρους των
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι εάν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συµβάλλουν στον καθορισµό των προτεραιοτήτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενισχυθεί σηµαντικά η δηµοκρατική νοµιµότητα των πολιτικών αυτής,
υιοθέτησε το ακόλουθο ψήφισµα κατά την 53η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2004
(συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου).
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Η Επιτροπή των Περιφερειών,
Γενικές παρατηρήσεις
1.
Επιδοκιµάζει τη στρατηγική προσέγγιση του προγράµµατος
εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2004.
2.
Θεωρεί ότι οι προτεραιότητές της αντανακλώνται στις προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί από την Επιτροπή. Οι προτεραιότητες
της Επιτροπής των Περιφερειών θα είναι οι ακόλουθες: να συµβάλει
στη διαµόρφωση της µελλοντικής πολιτικής συνοχής, στην εφαρµογή το σχεδίου δράσης της Λισαβόνας, στην ολοκλήρωση της
διεύρυνσης, στην προετοιµασία µιας νέας πολιτικής γειτνίασης και
στην ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής διάστασης ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
3.
Επαναλαµβάνει ότι επιθυµεί να συµµετάσχει στο διοργανικό
διάλογο για την ετήσια πολιτική στρατηγική και το πρόγραµµα
εργασίας και εκφράζει, στα πλαίσια αυτά, την ικανοποίησή της για
το γεγονός ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τον «διάλογο
µε φορείς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης σχετικά µε τη
διαµόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (1) προβλέπεται ότι «µε την παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος εργασιών
της Επιτροπής, θα αρχίσει συστηµατικός διάλογος (...)».
4.
∆εσµεύεται, ιδιαιτέρως εν όψει των ευρωεκλογών που θα
πραγµατοποιηθούν τον Ιούνιο του 2004, να υπεραµυνθεί των
κεκτηµένων των εργασιών της Ευρωπαϊκής Συντακτικής Συνέλευσης,
σε συµφωνία µε το ψήφισµα που εξέδωσε για τα αποτελέσµατα της
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, το οποίο υιοθετήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2004.
5.
Κρίνει ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστούν σε βάθος οι διαβουλεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τον τρόπο που
θα αξιολογηθούν στην πράξη τα θέµατα του σεβασµού των αρχών
της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της εγγύτητας αλλά
και του αντίκτυπου που έχει σε περιφερειακή κλίµακα η κοινοτική
νοµοθεσία και υπενθυµίζει ότι στο ψήφισµα που εξέδωσε σχετικά
µε το πρόγραµµα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
2003 «ενθαρρύνει την Επιτροπή να θέσει αµέσως σε εφαρµογή τη
σύσταση της οµάδας εργασίας της Συνέλευσης για την αρχή της
επικουρικότητας, δηλαδή να συνοδεύεται κάθε νοµοθετική πρόταση από µια “αξιολόγηση της επικουρικότητας”, η οποία θα περιλαµβάνει στοιχεία µε τη βοήθεια των οποίων θα είναι δυνατό να
εκτιµάται ο βαθµός τήρησης της αρχής της επικουρικότητας».
6.
Θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστούν τα πειράµατα
που έχει αρχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση τριµερών
συµβάσεων ώστε να αυξηθεί η εδαφική συνοχή και καλεί την Επιτροπή να την τηρεί ενήµερη σχετικά µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων αυτών.
7.
Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει µαζί της τα
αποτελέσµατα της εφαρµογής του πρωτοκόλλου συνεργασίας, εν
όψει της αναθεώρησής του πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους,
των νέων µορφών διαβούλευσης και συνεργασίας που εφαρµόζονται
και των νέων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή των
Περιφερειών.
8.
Εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το Συµβούλιο υιοθέτησε πολυετές στρατηγικό πρόγραµµα για την περίοδο
2004-2006 (2) το οποίο προσφέρει ένα χρήσιµο πλαίσιο αναφοράς
για τους στρατηγικούς προγραµµατισµούς των άλλων οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το µέλλον της πολιτικής συνοχής
9.
Αναλαµβάνει τη δέσµευση να συµµετάσχει πλήρως στη
χάραξη µιας νέας πολιτικής συνοχής αξιοποιώντας την εµπειρογνω(1) [COM(2003) 811 τελικό].
(2) (έγγρ. 15709/03 της 5.12.2003).
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µοσύνη που διαθέτει και τη βαθιά γνώση που έχουν τα µέλη της
όσον αφορά στην κατάσταση που επικρατεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι οργανισµοί τοπικής και περιφερειακής διοίκησης
όχι µόνο είναι οι καταλληλότεροι φορείς για τη λήψη αποφάσεων
σχετικά µε την πολιτική συνοχής αλλά µπορούν και να εξασφαλίσουν µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο την εφαρµογή τους.
10. Εκφράζει την ικανοποίησή της για τις πρωτοβουλίες που
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους της εκπαίδευσης
διαµέσου του αθλητισµού και, δεδοµένης της ενεργής συµµετοχής
των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων, ζητά τη στενότερη συµµετοχή της στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
του Ευρωπαϊκού Έτους της εκπαίδευσης διαµέσου του αθλητισµού.
11. Υποστηρίζει θερµά την άσκηση µιας γνήσιας ευρωπαϊκής
περιφερειακής πολιτικής η οποία προωθεί την ανταγωνιστικότητα
µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας και απορρίπτει οποιαδήποτε ιδέα για την επανεθνικοποίηση ή
την αντικατάστασης αυτής από την απλή χορήγηση περιφερειακών
ενισχύσεων στα φτωχότερα κράτη µέλη.
12. Θεωρεί ότι ο στόχος που έχει τεθεί να διατίθεται το 0,45 %
του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή πολιτική
αποτελεί την απαραίτητη βάση για να εξασφαλιστεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση η άσκηση µιας ρεαλιστικής περιφερειακής πολιτικής και
απορρίπτει το ενδεχόµενο η περιφερειακή πολιτική να καταστεί η
µεταβλητή των αιτηµάτων µείωσης του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ορισµένες κυβερνήσεις κρατών µελών τα οποία
είναι καθαροί εισφορείς.
13. Αντιτάσσεται σε κάθε απόπειρα να τεθούν προϋποθέσεις στη
συµφωνία για τις µελλοντικές δηµοσιονοµικές προοπτικές και τα
κονδύλια για την πολιτική συνοχής, σύµφωνα µε τη θέση που
έλαβαν στην ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη οι χώρες που συνεισφέρουν
καθαρά στον κοινοτικό προϋπολογισµό.
14. Υπογραµµίζει ότι η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί παράγοντα ολοκλήρωσης και προσφέρει µια πραγµατική πρόσθετη αξία
στην περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας και πρέπει να αποτελεί
βασικό πυλώνα των µελλοντικών διαρθρωτικών ταµείων.
15. Επαναλαµβάνει ότι επιβάλλεται απλούστευση, αύξηση της
αποτελεσµατικότητας και περαιτέρω αποκέντρωση των διαρθρωτικών ταµείων, όπως προτείνεται στην έκθεση προοπτικής της Επιτροπής των Περιφερειών και όπως έχουν ζητήσει τοπικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια εκτεταµένων διαβουλεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό.
16. Επαναλαµβάνει το αίτηµά της για την άσκηση κοινοτικής
πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου που θα στηρίζεται σε µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση µε βάση το ίδιο νοµικό και επιχειρησιακό πλαίσιο που ορίζεται στις δηλώσεις του Κορκ (1996) και του
Σαλτσβούργου (2003), ζητά να εγκαταλειφθεί η σηµερινή προσέγγιση του θέµατος της ανάπτυξης της υπαίθρου ως απλής προέκτασης των αγροτικών δραστηριοτήτων και να ασκηθεί µια πολιτική
που να ενσωµατώνει τις πολύπλευρες δραστηριότητες των γεωργών,
τον τουρισµό, την υποστήριξη της χειροτεχνίας, την πρόσβαση στην
κοινωνία της πληροφορίας, την παροχή υπηρεσιών στον πληθυσµό
και στις επιχειρήσεις και την οικιστική πολιτική.
Προς την υλοποίηση
Λισσαβόνας

των

στρατηγικών

στόχων

της

17. Ζητά να ενταθούν και να αποκεντρωθούν περισσότεροι οι
προσπάθειες για την εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας µε
την διάθεση των απαραίτητων δηµοσιονοµικών πόρων.
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18. Επικροτεί την ισχυρή ώθηση που έδωσε στην ατζέντα της
Λισαβόνας η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το εαρινό Συµβούλιο
και καλεί το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να λάβει τα µέτρα που
είναι απαραίτητα για να υλοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις που χρειάζονται για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας,
της βιώσιµης ανάπτυξης και της σταθερότητας. Παράλληλα, θεωρεί
ότι οι οργανισµοί τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης πρέπει
να θεωρούνται ως εταίροι στην προσπάθεια για την εφαρµογή της
στρατηγικής της Λισαβόνας και τονίζει τη συµβολή τους στην υλοποίηση των στόχων αυτής και στον περιορισµό των περιφερειακών
διαφορών που παρουσιάζει.
19. Θεωρεί, ωστόσο, ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις οι
οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων της
στρατηγικής της Λισσαβόνας δεν πρέπει να γίνουν εις βάρος της
κοινωνικής συνοχής και, κατά συνέπεια, πρέπει να συνοδευτούν από
σηµαντικές οικονοµικές, κοινωνικές, και εκπαιδευτικές επενδύσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή των Περιφερειών υποστηρίζει την
ανάγκη να συνοδευτεί το «Σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης»
από αυστηρότερα κριτήρια τα οποία θα λαµβάνουν υπόψη τις
επενδύσεις των δηµοσίων αρχών και συγκεκριµένα τις επενδύσεις
στον τοµέα των υποδοµών καθώς και τις ενισχύσεις για την επαγγελµατική και κοινωνική επανένταξη.
20. Απευθύνει έκκληση να συνεχιστεί και να ενταθεί η
συνεκτίµηση των πτυχών του περιβάλλοντος σε όλους τους πολιτικούς τοµείς, σύµφωνα µε τη στρατηγική του Γκέτεµποργκ, χωρίς να
παραγνωρίζεται η οικονοµική αποτελεσµατικότητα.
21. Επιδοκιµάζει την προτεραιότητα που δίνεται στην προώθηση
των επενδύσεων για τη δηµιουργία δικτύων και την προαγωγή της
γνώσης, ιδιαιτέρως στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας
και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη σε συµφωνία µε το
στόχο της διάθεσης του 3 % του ΑΕγχΠ, καθώς και στην προσέγγιση επαρκούς ανθρώπινου δυναµικού στο χώρο της έρευνας.
22. Απευθύνει έκκληση να επικεντρωθεί περισσότερο το ενδιαφέρον στο ρόλο της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης
και στην πραγµατοποίηση επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό για
την προαγωγή της ανάπτυξης στην Ευρώπη και την υλοποίηση της
στρατηγικής της Λισαβόνας.
23. Αναµένει µε ανυποµονησία τη συνέχεια που προτίθεται να
δώσει η Επιτροπή στην απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην
υπόθεση «Altmark Trans» σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων της δηµοσίας υπηρεσίας και στην πράσινη βίβλο για τις
υπηρεσίες γενικού συµφέροντος στην οποία διατύπωσε περιορισµένο µόνο αριθµό προτάσεων νοµοθετικής ή ρυθµιστικής
δράσης.
24. Τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραµατίζουν η αξιολόγηση και η προσαρµογή της πρωτοβουλίας eEurope 2005 στη
διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαιτέρως η ανάπτυξη και η χρήση
µιας ασφαλούς ευρωπαϊκής ευρυζωνικής υποδοµής και προσβλέπει
στην αναθεώρηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005.
25. Καλεί την Επιτροπή να µεριµνήσει προκειµένου η διαδικασία
αύξουσας συγκέντρωσης στον τοµέα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης να µην οδηγήσει σε µια κατάσταση ολιγοπωλίου που θα
απειλήσει την πολυφωνία, την πολιτιστική ποικιλοµορφία, και την
ελευθερία επιλογής των καταναλωτών.
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
26. Εκφράζει την ανησυχία της για την ανεπαρκή συµµετοχή
των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις δράσεις που αναλαµβάνονται εκ µέρους της Επιτροπής και των εθνικών αρχών στα πλαίσια
της προετοιµασίας της διεύρυνση και ζητά η πολιτική συνοχής να
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διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ένταξη των νέων κρατών
µελών.
27. Σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η Επιτροπή συµπεριέλαβε στις
απόλυτες προτεραιότητές της για τις υποψήφιες χώρες την
περαιτέρω ανάπτυξη διοικητικού δυναµικού και υπενθυµίζει ότι οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές στις χώρες αυτές χρειάζονται
περισσότερη υποστήριξη, ενώ παράλληλα καλεί την Επιτροπή να
θεσπίσει επειγόντως νέα, καινοτόµα µέτρα για την ενίσχυση της
διοικητικής και εκτελεστικής ικανότητας των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις υποψήφιες χώρες.
28. Συνιστά µε θέρµη την εντονότερη συµµετοχή των τοπικών
και περιφερειακών αρχών στις τρέχουσες και τις µελλοντικές ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, υπενθυµίζει ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι δέκα πρώτες υποψήφιες χώρες οφείλονται,
επίσης, στην έλλειψη εκτελεστικής και διοικητικής ικανότητας και
ότι τα προβλήµατα αυτά θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν
είχε δοθεί περισσότερη προσοχή στις ανάγκες των τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά την διαδικασία της διεύρυνσης.
29. Τονίζει τη σηµασία που έχει η προώθηση της πολιτιστικής
πολυµορφίας σε µια διευρυµένη Ευρώπη και εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ήταν σε θέση να επιδιώξει ενεργά τις
προτεραιότητες του σεβασµού και της προώθησης της πολιτιστικής
και γλωσσικής πολυφωνίας ως πηγών πλούτου που πρέπει να διαφυλαχθούν.
Πολιτική γειτνίασης
30. Επιδοκιµάζει πλήρως την πολιτική γειτνίασης που ασκεί η
Επιτροπή και το στοιχείο της σταθερότητας στο οποίο βασίζεται,
αλλά παρατηρεί και πάλι µετά λύπης της ότι στο πρόγραµµα εργασιών της Επιτροπής δεν προβλέπεται η διενέργεια διαβουλεύσεων µε
την Επιτροπή των Περιφερειών για τα περισσότερα θέµατα που
έχουν σχέση µε τη διεύρυνση και τη γειτνίαση.
31. Θεωρεί ότι η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων προσφέρει ένα απαραίτητο πλεονέκτηµα για την ενίσχυση της σταθερότητας στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
32. Υπενθυµίζει ότι, για να επιτύχει η πολιτική της διευρυµένης
Ευρώπης, είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει µια διάκριση µεταξύ
δύο αξόνων δράσης — ενός για την Μεσόγειο και ενός για τη
Ρωσία και τα ΝΑΚ.
33. Συνιστά στην Επιτροπή να συνεκτιµήσει πλήρως την
εµπειρία που διαθέτουν τα νέα µέλη της Επιτροπής των Περιφερειών
από τις υποψήφιες χώρες µε τους γείτονές τους από την Ανατολική
Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου και να προωθήσει τη συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρώπης των 25
στη διαµόρφωση µιας νέας πολιτικής ενός «κύκλου φίλων». Σε
σχέση µε αυτό, η Επιτροπή των Περιφερειών θα δώσει ιδιαίτερη
προσοχή στην ανατολική διάσταση της πολιτικής της ευρύτερης
Ευρώπης διοργανώνοντας σεµινάριο για το θέµα αυτό το δεύτερο
εξάµηνο του 2004, στο Καλίνινγκραντ.
34. Σύµφωνα µε το ψήφισµα που εξέδωσε στις 28 Νοεµβρίου
2003, ζητά την εντονότερη συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ευρωµεσογειακή συνεργασία, πράγµα το οποίο
σηµαίνει ότι πρέπει να συσταθεί ένα όργανο στα πλαίσια των ευρωµεσογειακών θεσµών το οποίο θα εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ότι η αποκεντρωµένη Ευρωµεσογειακή συνεργασία
πρέπει να γίνει ένας από τους πυλώνες της διαδικασίας της Βαρκελώνης και να χαραχτούν κατευθυντήριες γραµµές για ένα διαπεριφερειακό και διεθνικό πρόγραµµα συνεργασίας που θα απευθύνεται
στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της περιοχής της Μεσογείου.
Από την άποψη αυτή, κρίνεται σκόπιµο να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον σε ειδικά προγράµµατα κατάρτισης τα οποία έχουν ως στόχο
την ανάπτυξη διοικητικής ικανότητας.
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35. Ζητά να συνεχιστεί µε σπουδή η προσπάθεια για την υλοποίηση της ατζέντας της Θεσσαλονίκης και να ενταχθούν οι τοπικές
και περιφερειακές αρχές των δυτικών Βαλκανίων σε όλα τα
προγράµµατα και τα δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία
προωθούν την ενσωµάτωσή τους σε όλους τους τοµείς στην
Ευρώπη, είτε πρόκειται για τον χώρο της οικονοµίας, της κοινωνίας
ή του πολιτισµού.
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
36. Υπογραµµίζει ότι η τοπική και περιφερειακή διάσταση είναι
εγγενής στο εγχείρηµα της υλοποίησης ενός χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης και ζητά, αφενός, να συνεκτιµηθεί το
γεγονός αυτό για τον καθορισµό των προσανατολισµών µε βάση το
πρόγραµµά του Tampere που θα ήθελε να υλοποιηθούν εντός των
προθεσµιών που επικυρώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Θεσσαλονίκης και, αφετέρου, να ζητηθεί η γνώµη της για το θέµα
αυτό.
37. Σηµειώνει µε ικανοποίηση την αύξηση της συχνότητας των
διαβουλεύσεων µαζί της επί της πολιτικής για το άσυλο και τη
µετανάστευση, εκφράζει όµως τη λύπη της για το γεγονός ότι,
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παρόλο που το είχε ζητήσει ρητώς, η Επιτροπή αρνήθηκε να πραγµατοποιήσει διαβουλεύσεις µαζί της επί ορισµένων εγγράφων που
αφορούν στο χώρο αυτό.
38. Τονίζει ότι η ένταξη των µεταναστών και η κοινωνική
συνοχή αποτελούν ζωτικά θέµατα επικαιρότητας στην πλειονότητα
των χωρών της ΕΕ και θεωρεί ότι η ένταξη πρέπει να αποτελέσει
βασικό ερώτηµα σε όλους τους συναφείς τοµείς δράσεις της ΕΕ και
ιδιαίτερα στον τοµέα της κοινής πολιτικής µετανάστευσης και
χορήγησης ασύλου.
39. Συνιστά την προσφυγή στα διαρθρωτικά ταµεία για την
ανάπτυξη και την στήριξη µέσων για την υλοποίηση του χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης σε ευαίσθητες περιφερειακές
και τοπικές ζώνες.
40. Αναθέτει στον Πρόεδρό της να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την ιρλανδική και την ολλανδική προεδρία και στις
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των υποψηφίων χωρών.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2004
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB

