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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

55Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΚΑΙ 17ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την 3η Έκθεση για την Οικονοµική και Κοινωνική
Συνοχή
(2004/C 318/01)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής — Τρίτη έκθεση συνοχής για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή
(COM (2004) 107 τελικό)·
έχοντας υπόψη την αίτηση γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2004, επί του
θέµατος αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 265, παράγραφος 1 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της της 27ης Ιανουαρίου 2004 να αναθέσει στην επιτροπή «πολιτική
εδαφικής συνοχής» την επεξεργασία σχετικής γνωµοδότησης·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της µε θέµα «Η διάρθρωση και οι στόχοι της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο της διεύρυνσης και της παγκοσµιοποίησης: έναρξη της συζήτησης» (CdR 157/2000 τελικό) (1)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της Επιτροπής — ∆εύτερη έκθεση για την οικονοµική
και κοινωνική συνοχή (CdR 74/2001 τελικό) (2)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της Επιτροπής — Πρώτη έκθεση προόδου για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή (CdR 101/2002 τελικό) (3)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της Επιτροπής — ∆εύτερη έκθεση προόδου για την
οικονοµική και κοινωνική συνοχή (CdR 391/2002 τελικό) (4)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της για την εδαφική συνοχή της 10ης Απριλίου 2003 (CdR
388/2002 τελικό) (5)·
έχοντας υπόψη την έκθεση προοπτικής µε θέµα την ∆ιαχείριση και απλοποίηση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων µετά
το 2006 (CdR 389/2002 τελικό) (6)·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης της επιτροπής «πολιτική εδαφικής συνοχής» (CdR 398/2003) που υιοθετήθηκε στις 5 Μαΐου 2004 µε βάση την εισηγητική έκθεση των κ.κ. Vito d'AMBROSIO, (I, PSE) Πρόεδρου της
περιφέρειας Marche, Michael SCHNEIDER (DE, PPE) αρµόδιου για οµοσπονδιακά θέµατα του κρατιδίου της
Σαξονίας-Άνχαλτ·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ C 148 της 18.5.2001, σ. 25.
ΕΕ C 107 της 3.5.2002, σ. 27.
ΕΕ C 66 της 19.3.2003, σ. 11.
ΕΕ C 256 της 24.10.2003, σ. 13.
ΕΕ C 244 της 10.10.2003, σ. 23.
ΕΕ C 256 της 24.10.2003, σ. 1.
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έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ευρωπαϊκή πολιτική εγγύτητας — έγγραφο
προσανατολισµού» της 12ης Μαΐου 2004·
εκτιµώντας ότι η Τρίτη έκθεση συνοχής αποτελεί ένα περαιτέρω βήµα για την κατάρτιση προτάσεων όσον αφορά
τη διαµόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής µετά το 2006 στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ΕΕ·
εκτιµώντας ότι ενόψει των κανονισµών για τα διαρθρωτικά ταµεία που θα δηµοσιευθούν τον Ιούλιο 2004, η ΕΤΠ
καλείται να σχολιάσει πλήρως τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
εκτιµώντας ότι γνώµων της αξιολόγησης της ΕΤΠ εξακολουθεί να είναι ο στόχος που ορίζεται στο άρθρο 158
της Συνθήκης ΕΚ, δηλαδή η ενδυνάµωση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής ώστε να προαχθεί η σφαιρική
και αρµονική ανάπτυξη της Κοινότητας· ότι η µείωση των αναπτυξιακών διαφορών των περιφερειών καθώς και η
µείωση των αναπτυξιακών ελλείψεων των περισσότερων µειονεκτικών περιοχών αποτελεί επίσης τη σηµαντικότερη
συµβολή για την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
εκτιµώντας ότι το σχέδιο ευρωπαϊκού συντάγµατος ενισχύει το στόχο της συνοχής µέσω της ενσωµάτωσης της
περιφερειακής διάστασης όπως είχε επανειληµµένα ζητήσει η Επιτροπή των Περιφερειών·
εκτιµώντας ότι η Τρίτη έκθεση συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιστά σαφές ότι η περιφερειακή και διαρθρωτική πολιτική πρέπει να εξακολουθήσει να είναι κοινό έργο των κρατών µελών, των τοπικών και περιφερειακών
αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
εκτιµώντας ότι πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες προκειµένου να µειωθεί η υστέρηση στην ανταγωνιστικότητα
και να διασφαλισθεί µια πιο ισορροπηµένη εδαφική κατανοµή όλων των παραγόντων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα αυτή,
υιοθέτησε κατά την 55η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 16ης και 17ης Ιουνίου 2004 (συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου) την ακόλουθη γνωµοδότηση:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

κονοµικών ανισοτήτων στην διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή των Περιφερειών εξ αρχής είχε υποστηρίξει την προσέγγιση
αυτή, θεωρώντας ότι αποτελεί πράξη αλληλεγγύης προς τα νέα
κράτη µέλη.

Γενικές πτυχές

1.
Επικροτεί την «Τρίτη Έκθεση για την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή». Η έκθεση αυτή, όπως και η δεύτερη έκθεση, αποτελεί
ένα ολοκληρωµένο έγγραφο που παρέχει λεπτοµερή πληροφόρηση
για όλες τις πολιτικές που εφαρµόζονται στην ΕΕ.
2.
Θεωρεί θετικά τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά τα
πρόσφατα χρόνια στο πλαίσιο της συνοχής και επικροτεί τον θετικό
αντίκτυπο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την
ενίσχυση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής της Κοινότητας
στο σύνολό της. Επαναλαµβάνει επίσης ότι η πολιτική συνοχής που
προβλέπεται από τις Συνθήκες είναι το µέσο µε το µεγαλύτερο
ειδικό βάρος και σηµασία για την εφαρµογή των αρχών της αλληλεγγύης και της συνεργασίας και, συνεπώς, αποτελεί βασικό θεµέλιο για την ολοκλήρωση των πληθυσµών και των εδαφών της ΕΕ.
3.
Σηµειώνει ότι µε τη διεύρυνση της ΕΕ, ο πληθυσµός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξηθεί από 380 εκατ. κατοίκους (ΕΕ των
15) σε 454 εκατ. (ΕΕ των 25) ή 485 εκατ. (ΕΕ των 27). Η εν λόγω
αύξηση του πληθυσµού κατά 20 % περίπου αναλογεί µόνο σε
αύξηση του ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά 5 %. Ο µέσος όρος του κατά
κεφαλήν ΑεγχΠ θα µειωθεί κατά 12,5 %. Αντί των σηµερινών 84
εκατ. κατοίκων, άνω των 123 εκατ. πολιτών της ΕΕ θα κατοικούν
σε υποβαθµισµένες περιφέρειες.
4.
Επικροτεί το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής δίνει
προτεραιότητα στα νέα κράτη µέλη, αποδεικνύοντας έτσι τη
δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µείωση των κοινωνικοοι-

5. Σηµειώνει ότι παρά την επιτευχθείσα πρόοδο, πολλά από τα
κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα ορισµένων περιφερειών της
παλιάς ΕΕ των 15 θα εξακολουθήσουν να υφίστανται, όπως αναφέρεται ρητώς στην έκθεση συνοχής. Αυτό µεταξύ άλλων οφείλεται
στο χάσµα των καθυστερηµένων περιφερειών όσον αφορά το κατά
κεφαλήν ΑΕγχΠ, στην υψηλή ανεργία, στη χαµηλή οικονοµική
ανάπτυξη, στην έλλειψη δαπανών Ε+Α και εξωτερικών άµεσων
επενδύσεων.

6. Επισηµαίνει ότι στην Ευρώπη των 25 ή ακόµη των 27 κρατών
µελών, η κοινωνικοοικονοµική ανισότητα θα αυξηθεί περισσότερο
και για το λόγο αυτό καθίσταται απαραίτητη η χάραξη µιας εδαφικής, κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής συνοχής που θα
λαµβάνει υπόψη τόσο τις επιπτώσεις που έχει στην οικονοµία η
παγκοσµιοποίηση όσο και τις συνέπειές της στη σταδιακή ελευθέρωση των διεθνών συναλλαγών.

7. ∆ιαβεβαιώνει ότι η περιφερειακή διάσταση της πολιτικής
συνοχής, την οποία το άρθρο 158 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ως την
ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µε τη µορφή µιας
αρµονικής ανάπτυξης της Ένωσης στο σύνολό της, είναι σήµερα
όσο ποτέ άλλοτε έγκυρη και αναγκαία. Η ΕΤΠ επιθυµεί επίσης να
υπενθυµίσει τη σηµασία της συστηµατικής συνεκτίµησης της περιφερειακής διάστασης κατά την κατάρτιση των κοινοτικών και
εθνικών πολιτικών.
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8.
Υποστηρίζει τις προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας
των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και κοινοτικών αρχών στα
πλαίσια της συνολικής διαδικασίας προγραµµατισµού, εφαρµογής
και αξιολόγησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου
Συνοχής και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να
κάνουν χρήση της δυνατότητας για την σύναψη τριµερών συµφωνιών, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
9.
Επιπλέον, διαπιστώνει ότι ο ρυθµός υλοποίησης των στόχων
της στρατηγικής της Λισαβόνας υπολείπεται του επιθυµητού.

Πόροι για την µελλοντική πολιτική συνοχής

10. Φρονεί ότι η δηµοσιονοµική πρόταση της Επιτροπής για την
παροχή 0,41 του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος (που θα
αυξηθεί σε 0,46 µε τη συµπερίληψη παρεµβάσεων για την αγροτική
ανάπτυξη και την αλιεία) η οποία προβλέπει 336,3 δις ευρώ για τη
χρηµατοδότηση των 3 στόχων (78 % για τη σύγκλιση, 18 % για
την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση και 4 % για
την εδαφική συνεργασία) αποτελεί αποδεκτή συµβιβαστική λύση για
την µελλοντική πολιτική συνοχής.

C 318/3

15. Συµφωνεί µε το να διατηρηθούν οι κανόνες που ισχύουν για
τον υφιστάµενο στόχο 1 και να εφαρµοστούν στην διευρυµένη
Ένωση.

16. Υποστηρίζει την πρόταση να συµπεριληφθεί το Ταµείο
Συνοχής στο νέο Στόχο «Σύγκλιση». Αυτό αφορά, αφενός, την
εφαρµογή του κριτηρίου 90 % για την επιλογή των κρατών µελών
που είναι επιλέξιµα για µεταφορές κονδυλίων από το Ταµείο
Συνοχής και, αφετέρου, τη διασύνδεση των προγραµµάτων του
Στόχου «Σύγκλιση» µε τα µέτρα του Ταµείου Συνοχής στον τοµέα
της ανάπτυξης έργων υποδοµής. ∆εδοµένου ότι το Ταµείο Συνοχής
θα χρηµατοδοτείται από πόρους του στόχου 1, πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι πληρωµές από το ταµείο αυτό για την κατανοµή των υπόλοιπων πόρων του στόχου 1. Θα πρέπει να αναζητηθεί µια πολιτική
λύση για τα κράτη µέλη που δεν θα είναι επιλέξιµα στο µέλλον ως
συνέπεια της διεύρυνσης.

17. Ζητεί όπως η κατανοµή των πόρων του νέου στόχου 1 να
συνεχίσει να διεξάγεται µε αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια βάσει
των προβληµάτων και των αναγκών που αντιµετωπίζουν οι χρηµατοδοτούµενες περιφέρειες. Ο τύπος που καθορίστηκε στις διασκέψεις κορυφής του Βερολίνου και της Κοπεγχάγης για την τρέχουσα
περίοδο χρηµατοδότησης θα πρέπει να ισχύσει γενικότερα και στο
µέλλον. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη περισσότερο από
όσο σήµερα η ευηµερία των περιφερειών και η ανεργία.

11. Πιστεύει, άλλωστε, ότι για την υλοποίηση µιας πολιτικής
συνοχής, η οποία να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης
στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, δεν µπορεί να αφιερωθεί λιγότερο από το 0,46 % του ΑΕΠ, όπως γινόταν ήδη το
1999, µε την ΕΕ των 15.
Στατιστική επίπτωση
12. Συµφωνεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο προϋπολογισµός που προτείνεται από την Επιτροπή επαρκεί για τη στήριξη των
περιφερειών της σηµερινής ΕΕ και για την ενίσχυση των νέων
κρατών µελών επί ίσης βάσεως, εφόσον διασφαλισθεί η δίκαια κατανοµή των πόρων και η επικέντρωσή τους στα πιο σοβαρά προβλήµατα.
13. Επικροτεί το γεγονός ότι διατηρείται το όριο απορρόφησης
4 % του εθνικού ΑεγχΠ για τις δηµοσιονοµικές µεταφορές προς τα
νέα κράτη µέλη και ότι συνυπολογίζονται οι πόροι που προβλέπονται για την εδαφική ανάπτυξη και την αλιεία.

18. Σηµειώνει την έκθεση σύµφωνα µε την οποία, βάσει των
στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 17 περιφέρειες µε πληθυσµό
19 εκατ. κατοίκων περίπου θα απολέσουν την παραδοσιακή
υποστήριξη του Στόχου 1, για τον λόγο και µόνο ότι ο κοινοτικός
µέσος όρος του κατά κεφαλήν ΑεγχΠ µειώνεται λόγω της διεύρυνσης (η αποκαλούµενη στατιστική επίπτωση).

19. Επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε την εξεύρεση λύσεως για τις εν λόγω περιφέρειες στα πλαίσια του νέου στόχου «Σύγκλιση».
Στόχος 1: Σύγκλιση για την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης
και της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης στα λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη µέλη και περιφέρειες

14. Επικροτεί την πρόταση που περιέχεται στην έκθεση Συνοχής
σύµφωνα µε την οποία ο νέος στόχος «Σύγκλιση» πρέπει να περιλαµβάνει τις περιφέρειες (στο επίπεδο NUTS II) των οποίων το
κατά κεφαλήν ΑεγχΠ είναι χαµηλότερο από το 75 % του ευρωπαϊκού µέσου όρου (ΕΕ-25) καθώς επίσης και όσες περιφέρειες
θίγονται από τις αποκαλούµενες στατιστικές επιπτώσεις.

20. Σηµειώνει την πρόταση της Επιτροπής σύµφωνα µε την
οποία η µεταβατική ρύθµιση για την αντιµετώπιση της στατιστικής
επίπτωσης στις εν λόγω περιφέρειες θα λήξει το 2013. Η ΕΤΠ τονίζει ωστόσο ότι µε βάση την αρχή της ίσης µεταχείρισης, οι θιγόµενες περιφέρειες δεν µπορούν να αποκλεισθούν αυτοµάτως από το
ενδεχόµενο µιας προοδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια ενός νέου
Στόχου για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση για την
περίοδο χρηµατοδότησης µετά το 2013. Οιαδήποτε προοδευτική
διαδικασία κατά την εν λόγω περίοδο θα πρέπει να καθορισθεί µε
βάση την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση που θα υφίσταται τότε.

C 318/4

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21. Θεωρεί αποδεκτή τη συµβιβαστική πρόταση του Επιτρόπου
κ. Barnier σύµφωνα µε την οποία οι εν λόγω περιφέρειες στις αρχές
της επόµενης περιόδου χρηµατοδότησης θα έχουν δικαίωµα στο
85 % της χρηµατοδότησης που προβλέπεται για τις «κλασικές»
περιφέρειες του Στόχου 1 και εν συνεχεία, έως το τέλος της περιόδου χρηµατοδότησης, το ποσοστό αυτό θα µειωθεί στο 60 % των
πόρων, εάν αυτό συνεπάγεται ικανοποιητική χρηµατοδότηση,
σύµφωνα µε τις προτάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή σχετικά µε
τις προοπτικές χρηµατοδότησης για την περίοδο 2007-2013.
Παράλληλα, επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να συµπεριλάβει
στη µελλοντική πρόταση κανονισµού της τη δυνατότητα να ανέλθει
αυτό το ποσοστό έως και στο 100 % της ενίσχυσης, εάν υπάρχουν
αδιάθετοι πόροι που δεν απορροφήθηκαν από τις περιφέρειες του
Στόχου 1· οι πιστώσεις αυτές θα εγγράφονται σε ένα αποθεµατικό,
το οποίο θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο ανακατανοµής
στο εσωτερικό κάθε κράτους µέλους, στα µέσα της περιόδου προγραµµατισµού 2007-2013.

Το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων

22. Σηµειώνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα
µε την οποία οι περιφέρειες των νέων και παλαιών κρατών µελών
που εµπίπτουν στον νέο στόχο «Σύγκλιση», θα µπορούν να λαµβάνουν κρατικές ενισχύσεις και στο µέλλον, δυνάµει του άρθρου 87
§3 α) της Συνθήκης ΕΚ.
23. Επισηµαίνει ότι για τις περιφέρειες που θίγονται από τη στατιστική επίπτωση ότι τούτες υπόκεινται στο άρθρο 87 §3 α) για
όλη την περίοδο στήριξης.
24. Ζητεί όλες οι περιφέρειες που επηρεάζονται από το φυσικό
αποτέλεσµα (οι περιφέρειες στις οποίες θα χορηγούνται προσωρινές
επιδοτήσεις/«phasing-in») να περάσουν σταδιακά από το πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 87 §3 α) σε εκείνο του άρθρου 87 §3 γ)
κατά την περίοδο στήριξης.

Στόχος 2: Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση

25. Επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τον καθορισµό
ενός Στόχου για όλες τις περιφέρειες που δεν εµπίπτουν στις τυπολογίες του Στόχου «Σύγκλιση» και θεωρεί σκόπιµο να επιδειχθεί
µεγαλύτερη προσοχή στις περιοχές που αντιµετωπίζουν σηµαντικά
κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα και καίριες και διαρθρωτικές
απαιτήσεις προσαρµογής που να προσδιορίζονται µε βάση ενιαία
κριτήρια· συµφωνεί επίσης ότι ο νέος στόχος αφορά το περιφερειακό επίπεδο στο σύνολό του.
26. Στηρίζει την επιλογή της Επιτροπής να βασίσει την παρέµβαση του νέου στόχου «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» σε µια
προσέγγιση που εµπλέκει όλη την περιφερειακή επικράτεια καθώς
και τα θέµατα που σχετίζονται µε τις στρατηγικές της Λισαβόνας
και του Γκέτεµποργκ χωρίς να λησµονούνται οι υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας. Το φάσµα των µέτρων που θα µπορούσαν να ληφθούν θα
πρέπει να είναι επαρκώς ελαστικό, ώστε να επιτρέπει µια πιο λεπτοµερή διαµόρφωση, η οποία να αντικατοπτρίζει την ποικιλοµορφία
αλλά και τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών περιφερειών µέσω µιας
ολοκληρωµένης προσέγγισης στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής.
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27. Στο πλαίσιο της επιδίωξης των στόχων της Λισαβόνας, καλεί
την Επιτροπή να προσδιορίσει και να θέσει σε εφαρµογή τις ορθές
πρακτικές που αποκοµίστηκαν χάρη σε παλαιότερα προγράµµατα
καινοτόµων δράσεων, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τις
παρεµβάσεις υπέρ της «οικονοµίας της καινοτοµίας και της γνώσης»
και να αποφευχθεί το περιττό κόστος που συνεπάγεται η ενασχόληση µε πράγµατα αυτονόητα.
28. Επικροτεί το γεγονός ότι οι περιφέρειες που δεν είναι πλέον
επιλέξιµες για τον νέο στόχο «Σύγκλιση» λόγω της θετικής τους
εξέλιξης, θα ενσωµατωθούν πλέον στο νέο στόχο «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», υπό τον τίτλο «προοδευτική είσοδος».
Ζητεί να εφαρµοστεί στις περιφέρειες που υπερβαίνουν, λόγω της
στατιστικής επίπτωσης, το κατώφλι του 75 % του µέσου κατά
κεφαλήν ΑΕγχΠ της ΕΕ των 15, διαδικασία παρόµοια µε εκείνη που
είχε θεσπιστεί για τις ίδιες περιστάσεις κατά την περίοδο 20002006. Με τον τρόπο αυτό θα επιτραπεί µια πιο ευέλικτη διάθεση
των πόρων, προκειµένου να σταθεροποιηθεί η οικονοµική ανάπτυξη
των περιφερειών που δεν είναι πλέον επιλέξιµες λόγω της στατιστικής επίπτωσης.
29. Συµφωνεί µε τη διασύνδεση της ευρωπαϊκής στρατηγικής
για την απασχόληση και των µέτρων του ΕΚΤ· τονίζει ότι, σύµφωνα
µε την αρχή της επικουρικότητας, οι περιφέρειες πρέπει να συµµετέχουν περισσότερο και µε καλύτερο τρόπο στον προγραµµατισµό
και την υλοποίηση των µέτρων του ΕΚΤ. Οι καινοτοµίες αυτές θα
πρέπει, επίσης, να είναι συνεπείς προς την Ευρωπαϊκή Στρατηγική
στον τοµέα της απασχόλησης και το εθνικό συστατικό της, το
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την απασχόληση. Θα πρέπει επίσης να
είναι συνεπείς προς άλλα περιφερειακά σχέδια που έχουν αντίκτυπο
στις περιφερειακές αγορές εργασίας και να περιλαµβάνουν και
δράσεις που σήµερα χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα
EQUAL.
30. Ζητεί οι πόροι που συνδέονται µε την νέα πτυχή «Ανταγωνιστικότητα» να κατανεµηθούν στα κράτη µέλη µε βάση αντικειµενικά
και διαφανή κοινωνικά, οικονοµικά και εδαφικά κριτήρια ανάλογα
µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες στις επιλέξιµες περιφέρειες.
Ζητεί από τα κράτη µέλη, κατά την κατανοµή των πόρων της
πτυχής «Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» στις περιφέρειές τους,
να λαµβάνουν υπόψη την εδαφική ανάπτυξη, την περιφερειακή
ανταγωνιστικότητα καθώς και κοινούς σε όλη την Ένωση οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες.

Έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων

31. Καλεί επειγόντως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τις µελλοντικές κρατικές ενισχύσεις µε βάση το άρθρο
87 §3 γ), της ΣΕΚ και να εξετάσει µε ποιο τρόπο µπορεί να συµπεριληφθεί στη νοµοθεσία το στοιχείο της περιφερειακής διαφοροποίησης µε τη χρήση των κατάλληλων δεικτών, επειδή η διαφοροποίηση αυτή είναι απαραίτητη στα πλαίσια της πολιτικής έναντι των
κρατικών ενισχύσεων· τούτη επιτρέπει την πραγµατοποίηση στοχοθετηµένων κρατικών επενδύσεων όπου είναι δυνατό να καλυφθούν
οι ελλείψεις της αγοράς ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος της περιφερειακής συνοχής ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται υπερβολικά µεγάλες διαφορές µεταξύ γειτονικών περιφερειών, όσον αφορά το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο ενίσχυσης.
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32. Συνιστά να καθορισθούν, για τις περιοχές που δεν περιλαµβάνονται στις περιοχές σύγκλισης, κατάλληλα χρηµατοδοτικά
περιθώρια κατά τρόπο ώστε να µπορέσουν και οι περιοχές αυτές να
συνεχίσουν, µε βάση την αρχή της επικουρικότητας, την ανάπτυξη
των διαρθρώσεών τους και την εξάλειψη των διαπεριφερειακών διαφορών. Αυτό συνεπάγεται τη διατήρηση του καθεστώτος που
καθορίζεται στο άρθρο 87, παρ. ΙΙΙ, εδάφιο γ) για τις περιφέρειες
όπου υπάρχει ακόµη ανάγκη διαρθρωτικών προσαρµογών που
προσδιορίζονται µε βάση ενιαία κριτήρια.

33. Ζητεί, να µπορούν οι περιφέρειες µε διαρθρωτικά µειονεκτήµατα που οφείλονται τη γεωγραφική τους θέση ή τη δηµογραφική τους κατάσταση, να επωφελούνται από τις διατάξεις του
άρθρου 87 παρ. 3 γ) της Συνθήκης ΕΕ.
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39. Επικροτεί εξίσου τη δηµιουργία «Νέου µέσου γειτονίας» και
τονίζει µε έµφαση τη σηµασία που έχει η ταχύτερη δυνατή εφαρµογή του νέου αυτού µέσου, ώστε να χρησιµοποιηθεί κατά τη νέα
περίοδο προγραµµατισµού µε βάση τις εµπειρίες που έχουν ήδη
αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου του προγράµµατος Interreg.

40. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα νέο νοµικό
µέσο για την διευκόλυνση της αποκεντρωµένης διαπεριφερειακής
συνεργασίας, η οποία αποφασίζεται σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.

41. Συστήνει τα διάφορα µέσα της εδαφικής συνεργασίας να
προωθήσουν τη σύσταση και την ενίσχυση των δικτύων πόλεων και
τον πολλαπλασιασµό των εµπειριών αποκεντρωµένης συνεργασίας
µεταξύ των τοπικών αρχών.

Στόχος 3: Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

Μέτρα για τις εδαφικές ιδιαιτερότητες
34. Επικροτεί τη δηµιουργία ειδικού στόχου για την διακρατική,
διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία και για τον καταµερισµό των πιστώσεων που προτείνονται για την εδαφική συνεργασία.

35. Υποστηρίζει την αναγνώριση των θαλάσσιων συνόρων στο
πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας και φρονεί ότι οι περιφέρειες πρέπει να συµµετέχουν, µαζί µε τα κράτη µέλη, στη διαδικασία
καθορισµού και επιλογής των θαλάσσιων συνόρων που µπορούν να
λάβουν χρηµατοδοτική ενίσχυση.

36. Ζητεί να συνεχισθεί στο µέλλον η διαπεριφερειακή συνεργασία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ανησυχητικό το
γεγονός ότι η Έκθεση Συνοχής προβλέπει την υποστήριξη της διαπεριφερειακής συνεργασία µόνο στο πλαίσιο των περιφερειακών
προγραµµάτων. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι αποτελεσµατική διότι
η ανάπτυξη πολύπλοκων πολυµερών προγραµµάτων συνεργασίας
θα παραµείνει εξαρτηµένη από τον καθορισµό των εσωτερικών
στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η διασυνοριακή συνεργασία θα µπορεί και στο
µέλλον να πραγµατοποιείται στα εξωτερικά και εσωτερικά σύνορα,
συµπεριλαµβανοµένων και των «παλαιών» εσωτερικών συνόρων.

37. Παρά τα όσα αναφέρονται στο σηµείο 36, προτείνει να επιτραπεί στις περιφέρειες οι οποίες το επιθυµούν, να εντάξουν στα
τακτικά τους προγράµµατα τη διαχείριση προγραµµάτων µε βάση
την υλοποίηση του στόχου της συνεργασίας.

38. Επικροτεί την πρόταση περί θεσπίσεως «Νέου νοµοθετικού
µέσου» για την διασυνοριακή συνεργασία και καλεί την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να προσδιορίσει σαφέστερα τα καθήκοντα και τη σηµασία
του και να λάβει µέριµνα ώστε να µην σηµειωθεί καµία
καθυστέρηση όσον αφορά την έναρξη και την υλοποίηση των νέων
προγραµµάτων και να διασφαλισθεί η συνέχεια των υφιστάµενων
συνεργασιών.

42. Επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα
µε το άρθρο 299 §2 της Συνθήκης, πρώτον, να συµπεριληφθεί
στον νέο Στόχο «Σύγκλιση» ένα ειδικό πρόγραµµα για την αντιστάθµιση των περιορισµών όλων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών
και, δεύτερον, να δηµιουργηθεί µια «δράση Μεγάλης Γειτονίας» για
τις περιφέρειες αυτές στα νέα προγράµµατα «ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας», προκειµένου να διαθέτουν τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους ώστε να φέρουν αποτελεσµατικά σε πέρας τον
ρόλο τους ως ενεργών συνόρων της ΕΕ και να συµβάλλουν έτσι
στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Καλεί ωστόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σαφείς προτάσεις ούτως ώστε οι σχετικές διατάξεις να συντονισθούν µε τη νεοπροταθείσα πρωτοβουλία «Μεγάλη
Γειτονία» και µε τον στόχο εδαφικής συνεργασίας.

43. Επικροτεί την προσπάθεια προκειµένου τα αστικά προβλήµατα να συµπεριληφθούν σε µια ευρύτερη περιφερειακή και
εθνική στρατηγική, καλεί όµως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει σαφέστερα κριτήρια σχετικά µε την επιλεξιµότητα των αστικών
περιοχών και να µην λησµονεί ότι οι πόλεις δευτέρου ή τρίτου
µεγέθους διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση της
ισόρροπης ανάπτυξης στις περιφέρειες.

44. Φρονεί ότι η αστική διάσταση της περιφερειακής πολιτικής
δεν θα πρέπει να οδηγήσει µόνον σε µία αναζωογόνηση των
πόλεων, αλλά και να αναγνωρίσει επίσης τον ρόλο των αστικών
περιοχών ως κινητήριων δυνάµεων της οικονοµίας της εκάστοτε
περιφέρειας, καθώς και την σχέση αστικών περιφερειών και υπαίθρου.

45. Υποστηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τις
οποίες ενισχύεται η θέση των δηµοτικών αρχών για την υλοποίηση
της αστικής διάστασης, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας.
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46. Επικροτεί τις απόψεις της Επιτροπής όσον αφορά τις
περιφέρειες µε διαρθρωτικά µειονεκτήµατα που συνδέονται µε τη
γεωγραφική τους θέση ή τη δηµογραφική τους κατάσταση, όπως οι
ορεινές, οι αραιοκατοικηµένες και οι νησιωτικές περιφέρειες. Ζητεί
επίσης, όποτε αιτιολογείται κάτι τέτοιο και ανάλογα µε την ένταση
των υφιστάµενων χαρακτηριστικών, να λαµβάνονται ειδικά µέτρα µε
στόχο την ενσωµάτωση αυτών των περιφερειών στην εσωτερική
αγορά υπό ισότιµες συνθήκες. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως
παράµετρος το υψηλό κόστος που έχει για ορισµένες περιφέρειες η
εξασφάλιση των βασικών υπηρεσιών στον πληθυσµό, εξαιτίας των
εδαφικών και δηµογραφικών χαρακτηριστικών τους.

Εγκάρσιες σχέσεις µε τις λοιπές κλαδικές πολιτικές

47. Πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να θεωρηθεί ως µια
οριζόντια πολιτική που υποστηρίζει την ενίσχυση της οικονοµικής
και κοινωνικής συνοχής, βάσει της βιώσιµης ανάπτυξης, και που
µπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στην διαδικασία ολοκλήρωσης
µεταξύ πληθυσµών και εδαφικών αρχών της ΕΕ. Όλες οι πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να συµβάλουν στην επίτευξη
αυτού του στόχου περί συνοχής.

48. Λαµβάνει γνώση της πρόθεσης της Επιτροπής σχετικά µε
την ενσωµάτωση της πρωτοβουλίας Leader+ στο βασικό προγραµµατισµό, ανησυχεί όµως για την ένταξη της αγροτικής ανάπτυξης
στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ, λόγω του χαµηλού βαθµού περιφερειοποίησης και του κυριαρχικού ρόλου της γεωργικής παραγωγής
και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ευρύτερες
αγροτικές περιοχές θα ενθαρρυνθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο,
να συµµετάσχουν στα µέτρα που θα ληφθούν υπό την επικεφαλίδα
«Προσβασιµότητα και Υπηρεσίες Γενικού Ενδιαφέροντος» της
πτυχής «Ανταγωνιστικότητα».

49. Κρίνει ότι πρέπει να συντονιστούν ο προγραµµατισµός και η
διάθεση των πόρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου από το δεύτερο
πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής µε την διάθεση των πόρων
από το νέο στόχο 2, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση και ότι ο
εν λόγω συντονισµός πρέπει να γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο.

50. Εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δηµιουργία ενιαίου
µέσου υπέρ των αναπτυσσόµενων αγροτικών και αλιευτικών
περιοχών. Η ΕΤΠ ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει σαφές το
πώς θα λειτουργούν τα µέσα αυτά εκτός του στόχου σύγκλισης και
θεωρεί απαραίτητο τον κατά προτεραιότητα προσανατολισµό αυτού
του µέσου στη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των πλέον αρνητικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου: αραιοκατοίκηση, γήρανση και
έλλειψη ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού.

51. Ζητεί τα µέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του κανονισµού ΕΚ για την ανάπτυξη της υπαίθρου να επεκταθούν σε άλλους
τοµείς της γεωργίας ή σε παρεµφερείς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών στο γεωργικό τοµέα. Χρειάζεται να διασφαλισθεί ότι κατά την κατανοµή των πόρων θα ληφθούν ταυτόχρονα
υπόψη, αφενός, οι στόχοι σύγκλισης και, αφετέρου, οι πόροι που
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απαιτούνται για την εκπλήρωση των νέων καθηκόντων που απορρέουν από τη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ.

Απλοποίηση της διαχείρισης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων

52. Επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να
διατηρήσει τα βασικά στοιχεία του συστήµατος προγραµµατισµού
και διαχείρισης και για τη µελλοντική εφαρµογή των διαρθρωτικών
ταµείων, όπως το πολυετές πλαίσιο, η στρατηγική προσέγγιση σε
ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο συγχρηµατοδότησης, η προώθηση
των εταιρικών σχέσεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στο περιφερειακό επίπεδο και η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης µεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης: του τοπικού, του περιφερειακού,
του εθνικού και του ευρωπαϊκού.
53. Απευθύνει έκκληση να προαχθεί η εντονότερη συµµετοχή
των περιφερειών στην εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού και διαφανούς συστήµατος ελέγχου σχετικά µε την χορήγηση, τη διανοµή και
τη διάθεση των πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.
54. ∆ιαπιστώνει ότι η Επιτροπή υιοθέτησε πολλές από τις προτάσεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την απλοποίηση
της διαχείρισης των ταµείων και συγκεκριµένα:
— ο καθορισµός των προγραµµάτων θα γίνεται ανάλογα µε το
επίπεδο προτεραιότητας και συνεπώς εγκαταλείπεται η πρακτική
των συµπληρωµατικών προγραµµάτων,
— τα προγράµµατα θα λειτουργούν µόνο µε τη µορφή προγραµµάτων µονής χρηµατοδότησης, και το ΕΤΠΕ και το ΕΚΤ θα
έχουν τη δυνατότητα αντιστοίχως να χρηµατοδοτούν άλλες
δραστηριότητες που αφορούν το ανθρώπινο και φυσικό
περιβάλλον,
— θα ακολουθείται ένα ενιαίο έγγραφο προγραµµατισµού όσον
αφορά το Ταµείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ για έργα υποδοµής και
µεταφορών,
— θα υπάρξει αποκέντρωση του δηµοσιονοµικού ελέγχου µε
σκοπό την απλοποίηση, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας.
55. Υπογραµµίζει ότι η απλοποίηση της διαδικασίας προγραµµατισµού δεν πρέπει να συνεπάγεται µεγαλύτερη επιβάρυνση για τις
τοπικές και περιφερειακές αρχές ή τους κατόχους προγραµµάτων.
Η καθιέρωση των αποκαλούµενων προγραµµάτων µονής χρηµατοδότησης, του νέου Στόχου «Σύγκλιση» π.χ. θα µπορούσε να έχει ως
αποτέλεσµα την κατάρτιση περισσότερων ακόµη προγραµµάτων,
χωρίς τούτο να διευκολύνει το έργο των περιφερειών. Θα ήταν προτιµότερο να διατηρηθούν οι ισχύοντες κανόνες για τα λειτουργικά
προγράµµατα και να καταργηθεί η απαίτηση ολοκλήρωσης των
πόρων στους βασικότερους τοµείς και στα µέτρα των προγραµµάτων. Επιπλέον, τα λειτουργικά προγράµµατα θα πρέπει στο µέλλον
να καλύπτουν και γειτονικές περιφέρειες, και να προβλεφθούν
διατάξεις χρηµατοδοτικού σχεδιασµού.

22.12.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

56. Καλεί την Επιτροπή, στα πλαίσια της απλούστευσης της
περιφερειακής πολιτικής, να συνεκτιµήσει την επονοµαζόµενη
«άποψη του χρήστη».
57. Ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασαφηνίσει τον
ρόλο που θα διαδραµατίσει το προτεινόµενο έγγραφο περί πολιτικού πλαισίου σε σχέση µε την φάση προγραµµατισµού σε εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο και τις επιπτώσεις που θα έχει η ετήσια
κατάρτιση των εθνικών εκθέσεων προόδου. Η ΕΤΠ υποθέτει ότι θα
λαµβάνεται υπόψη το συνταγµατικό καθεστώς των κρατών µελών.
Συγχρόνως ζητεί να ληφθεί µέριµνα ώστε τα σχετικά έγγραφα πολιτικού πλαισίου να καταρτίζονται µέσω της ισότιµης και εταιρικής
συνεργασίας, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας.
58. Θεωρεί επαρκή την εξέταση των προτεραιοτήτων και των
αποτελεσµάτων από τα ευρωπαϊκά όργανα το πολύ ανά διετία. Η

C 318/7

εξέταση αυτή θα µπορούσε να γίνεται κατά την εαρινή ευρωπαϊκή
διάσκεψη κορυφής που αφιερώνεται στην Ατζέντα της Λισαβόνας
και του Γκέτεµποργκ Έτσι, δεν θα καθυστερεί η εφαρµογή των
προγραµµάτων σε περιφερειακή κλίµακα ούτε θα τροποποιείται η
διάρθρωσή τους.
59. Εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υιοθέτησε την πρόταση της Επιτροπής των
Περιφερειών να τροποποιηθεί ο κανόνας n+2 µε έναν κανόνα n+3
εφόσον αναµένεται να περιορίσει τα προβλήµατα που συνδέονται µε
την εφαρµογή σχεδίων µεγάλης κλίµακας και καλεί την Επιτροπή να
εξετάσει εκ νέου αυτές τις προτάσεις (των τοπικών και περιφερειακών αρχών) και να αιτιολογήσει εµπεριστατωµένα την ενδεχόµενη απόρριψή τους.

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB

Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα «Οι αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους και η εδαφική ανάπτυξη»
(2004/C 318/02)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο της στις 19 Μαρτίου 2004, και το πέµπτο εδάφιο του
άρθρου 265 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να καταρτίσουν οι υπηρεσίες της γνωµοδότηση σχετικά µε το ρόλο που διαδραµατίζουν οι αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους στην εδαφική ανάπτυξη και να αναθέσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες στην επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής»·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση (CdR 388/2002 fin) της 9ης Απριλίου 2003 µε θέµα «Η εδαφική συνοχή»
(εισηγητής: ο κ. Ramón Luis Valcárcel Siso, Πρόεδρος της Περιφέρειας της Μούρθια, ES/EPP)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της, της 15ης Μαΐου 2002, για την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής µε σκοπό τη βελτίωση
των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήµατος εµπορευµατικών µεταφορών [COM(2002) 54 τελικό —
2002/0038 COD] (CdR 103/2002 fin) (1)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση προοπτικής της µε θέµα «Η χωρητικότητα των περιφερειακών αερολιµένων» (CdR
393/2002) (2) η οποία υιοθετήθηκε στις 2 Ιουλίου 2003 (εισηγητής: ο κ. Bob Verburg, Αναπληρωτής
Κυβερνήτης της Επαρχίας της Βόρειας Ολλανδίας, NL/EPP)·
έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης EΚ και του
άρθρου 61 της συµφωνίας για τον ΕΟΧ στις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της αεροπλοΐας (COM (1994) 350
τελικό)·
έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου C-159/91 και C-160/91 της 17ης Φεβρουαρίου 1993 «Christian Poucet εναντίον Assurances Générales de France και Caisse Mutuelle Régionale du Languedoc-Roussillon» και C-82/01 της 24ης Οκτωβρίου 2002 «Aéroports de Paris εναντίον Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»·
(1) ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 15.
(2) ΕΕ 256 της 24.10.2003, σ. 47.
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έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 63/2004 rev.1) που υιοθετήθηκε στις 5 Μαΐου 2004 από την
επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής» (εισηγητής: ο κ. Keymer, Πρόεδρος του Επαρχιακού Συµβουλίου του
Tandridge, UK/PPE)·
Εκτιµώντας ότι:
1)

Χάρη στην αλµατώδη ανάπτυξη των αεροµεταφορέων χαµηλού κόστους στην Ευρώπη, κατέστη δυνατή η
ανάπτυξη ενός δικτύου υπηρεσιών που παρέχουν διαπεριφερειακές αεροπορικές συνδέσεις «από σηµείο σε
σηµείο», καθώς και συνδέσεις από τις περιφέρειες σε διεθνείς κεντρικούς αερολιµένες.

2)

Η συνεχιζόµενη ανάπτυξη αυτού του δικτύου έχει σαφή και αναµφισβήτητη περιφερειακή διάσταση· διευκολύνει τη σύνδεση των περιφερειών· ενθαρρύνει την κινητικότητα των πολιτών και προωθεί την οικονοµική
ανάπτυξη και την ανάπτυξη της απασχόλησης, προάγει τον τουρισµό, συµβάλλει στην ανάπλαση των απόκεντρων και ιδίως των λιγότερο αναπτυγµένων περιφερειών και, ως εκ τούτου, έχει θετικό αντίκτυπο στην
οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρώπης.

3)

Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Ryanair/Charleroi (Βέλγιο) επιβεβαίωσε
τη βούληση της Επιτροπής να στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του τοµέα αερογραµµών χαµηλού
κόστους, αν και έφερε στην επιφάνεια την αβεβαιότητα που υπάρχει σε σχέση µε τη µελλοντική ανάπτυξη
των διαπεριφερειακών αεροπορικών συνδέσεων για τις περιφέρειες, τους αερολιµένες τους και τις αεροπορικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες χαµηλού κόστους, καθώς και για την επιχειρηµατική κοινότητα και
τον απλό πολίτη.

4)

Η ορθότητα των επενδύσεων που πραγµατοποιούν οι περιφέρειες σε υποδοµές αερολιµένων και οι αεροπορικές εταιρείες σε αεροπορικές υπηρεσίες χαµηλού κόστους έχει αµφισβητηθεί από την εφαρµογή των
κανόνων περί ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων εκ µέρους της Επιτροπής.

5)

Η κατάσταση αυτή στην ουσία εξασθενεί τη δυνατότητα που έχουν οι δηµόσιες αρχές να στοχοθετούν τις
επενδύσεις του δηµόσιου τοµέα σε υποδοµές αερολιµένων και σε αεροπορικές υπηρεσίες όπου αυτές συνάδουν µε την ανάγκη βελτίωσης της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση κατά την 55η σύνοδο ολοµέλειας της 16ης και 17ης (συνεδρίαση της
17ης Ιουνίου).
Απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Εισαγωγή
Η Ε ΠΙ ΤΡΟ ΠΗ Τ ΩΝ ΠΕ ΡΙΦ Ε ΡΕΙ ΩΝ
1.
τονίζει ότι η σύνταξη ανακοίνωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους περιφερειακούς αερολιµένες και η κατάρτιση αναθεωρηµένων κατευθυντήριων γραµµών για το ρόλο των κρατικών
ενισχύσεων στη στήριξη της ανάπτυξης των περιφερειακών αερολιµένων και αεροπορικών υπηρεσιών δίνουν τη δυνατότητα να επιτευχθεί η απαιτούµενη σαφήνεια προκειµένου να διασφαλιστεί ότι
οι υπηρεσίες χαµηλού κόστους θα διαδραµατίσουν όντως θετικό
ρόλο στην ενθάρρυνση της περιφερειακής ανάπτυξης·
2.
εκφράζει την ικανοποίησή της για την ευκαιρία που της δίνεται να λάβει θέση πριν από την προετοιµασία των εργασιών της
Επιτροπής ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι απόψεις της ΕΤΠ στα
έγγραφα της Επιτροπής·
3.
επιβεβαιώνει ότι η γνωµοδότηση προοπτικής της ΕΤΠ µε
θέµα «Η χωρητικότητα των περιφερειακών αερολιµένων» (CdR
393/2002), η οποία υιοθετήθηκε στις 2 Ιουλίου 2003, αποτελεί
τη θεµελιώδη βάση των απόψεων αυτών·
4.
επαναλαµβάνει την άποψή της ότι οι περιφερειακοί αερολιµένες πρέπει να θεωρούνται πλεονέκτηµα και µάλιστα ιδιαίτερα
σηµαντικό πλεονέκτηµα για την ανάπτυξη των περιφερειακών και
τοπικών οικονοµιών·
5.
εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι η κοινωνική και οικονοµική σηµασία των αεροπορικών µεταφορών θα
αυξηθεί µε την διεύρυνση της Ένωσης και ότι οι αεροπορικές υπηρεσίες που παρέχονται σε περιφερειακούς αερολιµένες, συµπεριλαµ-

βανοµένων εκείνων που παρέχονται από αεροµεταφορείς χαµηλού
κόστους, καθιστούν δυνατή την ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση των περιφερειών στα σηµαντικότερα κέντρα της ΕΕ και του
υπόλοιπου κόσµου·
6. υπογραµµίζει ότι οι περιφερειακοί αερολιµένες αποτελούν
άλλο ένα στοιχείο των υποδοµών πρόσβασης µίας περιφέρειας, συµπεριλαµβανοµένων, επίσης, των οδικών και σιδηροδροµικών υποδοµών κλπ και, όπως ακριβώς οι εν λόγω τρόποι πρόσβασης
στηρίζονται από επενδύσεις του δηµοσίου τοµέα, έτσι και οι υποδοµές των περιφερειακών αερολιµένων θα πρέπει να διευκολύνονται
και να ενθαρρύνονται από επενδύσεις του δηµοσίου τοµέα· Η ΕΤΠ
εκφράζει, επίσης, την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχεται τη χρησιµοποίηση των επενδύσεων του
δηµόσιου τοµέα για την ανάπτυξη περιφερειακών αερολιµένων και
τη στήριξη της έναρξης περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών
στους αερολιµένες αυτούς συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που παρέχονται από αεροµεταφορείς χαµηλού κόστους·
7. εφιστά την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα ακόλουθα κύρια σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη:
— τη σηµασία της αναγνώρισης των περιφερειακών αερολιµένων
και των περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών ως σηµαντικού
µέσου που θα βοηθήσει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να
προωθήσουν την επίτευξη εδαφικής συνοχής και ανάπτυξης·
— τη συµβολή της ανάπτυξης των περιφερειακών αερολιµένων και
των περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών στα ευρύτερα
προγράµµατα δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, ανάπλασης,
κοινωνικής ένταξης και περιφερειακής και τοπικής οικονοµικής
ανάπτυξης·
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— το σηµαντικό ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι αεροπορικές υπηρεσίες χαµηλού κόστους στην στήριξη της βιώσιµης
οικονοµικής ανάπτυξης των µικροµεσαίων περιφερειακών αερολιµένων·
— την ανάγκη να παράσχει η Επιτροπή σαφείς κατευθυντήριες
γραµµές που να µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά την
εξέταση της µελλοντικής χρήσης των πιστώσεων του δηµοσίου
τοµέα για τη στήριξη της ανάπτυξης του δικτύου περιφερειακών
αεροπορικών υπηρεσιών.
Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Ε∆ ΑΦΙΚ Η Σ ΥΝΟ Χ Η Κ ΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1.
Οι µεταφορές αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την
οικονοµική και κοινωνική ολοκλήρωση της Ευρώπης. Η διεύρυνση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη κινητικότητα
της εργασίας και, κατά συνέπεια, και σε µεγαλύτερες κοινωνικές
ανταλλαγές. Ως εκ τούτου, θα αυξηθεί η σηµασία του δικτύου διαπεριφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που παρέχονται από αεροµεταφορείς χαµηλού κόστους. Η
σηµασία των αεροπορικών µεταφορών για την ανάπτυξη του κοινωνικού ιστού της ΕΕ θα αυξηθεί. Η ύπαρξη περιφερειακών αερολιµένων και διαπεριφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών είναι συνεπώς
αλληλένδετη µε την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των περιφερειών.
2.
Οι περιφερειακοί αερολιµένες καθιστούν δυνατή την ταχύτερη
και ευκολότερη πρόσβαση σε µια περιφέρεια. Αεροπορικές υπηρεσίες από περιφερειακούς αερολιµένες παρέχουν συνδέσεις «από
σηµείο σε σηµείο» µεταξύ περιφερειών, καθώς και συνδέσεις από
την περιφέρεια σε διεθνείς κεντρικούς αερολιµένες. Αυτές οι υπηρεσίες επιτρέπουν στους πολίτες που ζουν σε νησιωτικές κοινότητες,
σε περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και σε απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ να συµµετέχουν πιο ενεργά στην
Ευρώπη, προωθώντας µε τον τρόπο αυτόν την κοινωνική ένταξη.
3.
Η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών θα διευκολύνει τους πολίτες να πραγµατοποιούν
ταξίδια µε επιστροφή από οποιαδήποτε περιφέρεια της ΕΕ στα
σηµαντικότερα οικονοµικά, πολιτικά και ερευνητικά κέντρα των
κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός µίας ηµέρας.
4.
Η ανάπτυξη των περιφερειακών αερολιµένων και των περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που παρέχονται από αεροµεταφορείς χαµηλού κόστους, πρέπει να
αποτελέσει µέρος της ανάπτυξης του συστήµατος συνδυασµένων
µεταφορών εξυπηρετώντας τους οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς
και κοινωνικούς στόχους του περιφερειακού πλαισίου της Επιτροπής για την εδαφική συνοχή.
5.
Η ανάπτυξη των περιφερειακών αερολιµένων και των περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών πρέπει να σχεδιαστεί σύµφωνα µε
τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, ούτως ώστε η ανάπτυξη να ικανοποιεί τις σηµερινές ανάγκες χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα
των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.
6.
Οι περιφερειακοί αερολιµένες έχουν πλεονασµατική χωρητικότητα τερµατικού χώρου και χρόνου αεροδιαδρόµου η οποία
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παροχή διαπεριφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών «από σηµείο σε σηµείο» ως προσθήκη και
συµπλήρωµα των αεροπορικών υπηρεσιών τροφοδοσίας που παρέχονται από τον περιφερειακό αερολιµένα σε διεθνείς κεντρικούς
αερολιµένες. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη του δικτύου διαπεριφε-
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ρειακών αεροπορικών υπηρεσιών µπορεί να συµβάλει στην ανακούφιση της πίεσης που δέχονται οι διεθνείς κεντρικοί και εθνικοί αερολιµένες. Η συµφόρηση των εν λόγω κεντρικών αερολιµένων µπορεί
να αµβλυνθεί περαιτέρω µε την ανάπτυξη ενός αριθµού περιφερειακών αερολιµένων, οι οποίοι να λειτουργούν ως αερολιµένες
πύλες, µε βάση την τοποθεσία τους, τη χωρητικότητά τους, τις
εγκαταστάσεις και τις υφιστάµενες λειτουργίες τους. Η παροχή διαπεριφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών χαµηλού κόστους µπορεί να
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο ως µέρος της ανάπτυξης αυτού του
ευρύτερου δικτύου περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών.
7. Κατά την κατάρτιση του πλαισίου προγραµµατισµού εντός
του οποίου πρέπει να επιτευχθεί η ανάπτυξη των περιφερειακών
αερολιµένων και των διαπεριφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών, οι
αρχές του δηµόσιου τοµέα πρέπει να αναζητήσουν τη δέουσα ισορροπία µεταξύ των διαπεριφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών και
των αεροπορικών υπηρεσιών από την περιφέρεια στους κεντρικούς
αερολιµένες. Η ισορροπία αυτή θα αποτελεί εν µέρει συνάρτηση
των οικονοµικών και κοινωνικών στόχων των µεµονωµένων περιφερειών.
8. Η σύναψη συµφωνιών περί αεροµεταφορών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο (όπως είναι οι συµφωνίες «ανοιχτοί ουρανοί») δεν πρέπει να
γίνει σε βάρος των περιφερειακών αερολιµένων. Όλες οι συµφωνίες
ή πολιτικές τέτοιου είδους, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις
ευρύτερες περιφερειακές εδαφικές παραµέτρους και να αντισταθµίζονται προκειµένου να διασφαλίζουν τη διατήρηση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.

ΣΥ ΜΠΕ ΡΑΣΜΑ
9. Οι περιφερειακοί αερολιµένες αποτελούν κρίσιµα σηµεία πρόσβασης στις περιφέρειες. Οι αεροπορικές υπηρεσίες που παρέχονται
σε περιφερειακούς αερολιµένες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
παρέχονται από αεροµεταφορείς χαµηλού κόστους, έχουν το δυναµικό να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο συµβάλλοντας στην εδαφική συνοχή. Προκειµένου να αξιοποιηθεί αυτό το δυναµικό, είναι
ανάγκη να επιτευχθεί µεγαλύτερος βαθµός ασφάλειας για την πραγµατοποίηση επενδύσεων από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα,
και ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδοµή αερολιµένων, οι
οποίες είναι µακροπρόθεσµες επενδύσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να
δώσει µεγαλύτερη έµφαση στο σηµαντικό ρόλο των περιφερειακών
αερολιµένων και των περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών ως
µέρος της προσέγγισης συνδυασµένων µεταφορών για την ανάπτυξη
των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών. Η Επιτροπή θα πρέπει ιδίως
να λάβει υπόψη το δυναµικό επενδύσεων σε διαπεριφερειακές αεροπορικές υπηρεσίες «από σηµείο σε σηµείο» συµπληρωµατικά προς
την ανάπτυξη των σιδηροδροµικών δικτύων υψηλής ταχύτητας.

Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ Η ΑΝΤΑΓ ΩΝΙ Σ ΤΙΚ Ο Τ ΗΤΑ
10. Η ύπαρξη περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών, και ιδίως
υπηρεσιών χαµηλού κόστους, παρεχόµενων από περιφερειακούς
αερολιµένες βελτιώνει την πρόσβαση στην παγκόσµια οικονοµία. Ο
παράγοντας αυτός, σε συνδυασµό µε το χαµηλότερο εργατικό
κόστος και το κόστος υποδοµής που συνδέεται µε τις πιο απόκεντρες περιφέρειες, µπορεί να ενθαρρύνει την επιχειρηµατική κοινότητα
να εντοπίσει νέες οικονοµικές επενδύσεις στην περιφέρεια. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις της περιφέρειας θα µπορούσαν να αναπτύξουν
το µερίδιο αγοράς τους αν ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση σε
άλλα µέρη του κράτους µέλους, της ΕΕ και του υπόλοιπου
κόσµου.
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11. Ο συνολικός οικονοµικός αντίκτυπος που µπορεί να έχει η
ανάπτυξη των περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών που παρέχονται από περιφερειακούς αερολιµένες πρέπει να εξεταστεί µε βάση
τις ακόλουθες τέσσερις υποκατηγορίες:
— Άµεσος αντίκτυπος: απασχόληση και εισόδηµα που συνδέονται
εξ ολοκλήρου ή σε µεγάλο βαθµό µε τη λειτουργία του αερολιµένα·
— Έµµεσος αντίκτυπος: απασχόληση και εισόδηµα που δηµιουργούνται στην οικονοµία της υπό µελέτη περιοχής στην αλυσίδα
των προµηθευτών αγαθών και υπηρεσιών·
— Συνακόλουθος αντίκτυπος: απασχόληση και εισόδηµα που
δηµιουργούνται στην οικονοµία της περιοχής ως αποτέλεσµα
της κατανάλωσης των εισοδηµάτων αυτών των άµεσων και έµµεσων εργαζοµένων·
— Καταλυτικός αντίκτυπος: εργοδότες και εισόδηµα που δηµιουργούνται στην περιφερειακή οικονοµία µέσω του ευρύτερου
ρόλου του αερολιµένα στη βελτίωση της παραγωγικότητας των
επιχειρήσεων και στην προσέλκυση οικονοµικών δραστηριοτήτων, όπως εισερχόµενες επενδύσεις και εισερχόµενος τουρισµός.
12. Η βελτιωµένη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς
αγορές που είναι σε θέση να παράσχει ένας περιφερειακός αερολιµένας µπορεί να συµβάλει στη συγκράτηση του εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού σε µια περιφέρεια. Η ανάπτυξη των διαπεριφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών χαµηλού κόστους όταν βασίζονται
σε περιφερειακό αερολιµένα µπορεί να δηµιουργήσει πρόσθετες
θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο και
εντός της περιφέρειας στο σύνολό της. Ειδικότερα, η εγκατάσταση
των µηχανολογικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υποστήριξης σε
περιφερειακό αερολιµένα θα αυξήσει, εντός της περιφέρειας, τις
ανάγκες καλά καταρτισµένων µηχανικών και τεχνικών ικανών να
υποστηρίξουν τη βιοµηχανία αεροπλοΐας. Η επακόλουθη αύξηση
των ευκαιριών απασχόλησης εντός της περιφέρειας µειώνει την
ανάγκη στήριξης από το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας ενώ παράλληλα αυξάνει τη δηµιουργία πλούτου. Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους µπορούν να συµβάλουν στη διαφοροποίηση
των τουριστικών προϊόντων, στην άρση του εποχικού τους
χαρακτήρα και στην προώθηση τους µε αποτέλεσµα να βελτιωθεί η
ποιότητα της προσφοράς και συνεπώς της ικανότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

13. Η ανάπτυξη των αεροπορικών υπηρεσιών χαµηλού κόστους
που παρέχουν διαπεριφερειακές αεροπορικές υπηρεσίες «από σηµείο
σε σηµείο» από περιφερειακούς αερολιµένες µπορεί να λειτουργήσει
ως αποτελεσµατικός καταλύτης στην περιφερειακή οικονοµική
ανάπτυξη σύµφωνα µε τους οικονοµικούς και κοινωνικούς στόχους
του περιφερειακού πλαισίου της Επιτροπής για την εδαφική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη του δικτύου διαπεριφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών χαµηλού κόστους «από σηµείο σε σηµείο» που παρέχονται
από περιφερειακούς αερολιµένες µπορεί να είναι καθοριστικός
παράγοντας για την αύξηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας των
περιφερειών και, συνακόλουθα, της ΕΕ.
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14. Οι µικρότεροι περιφερειακοί αερολιµένες είναι πιθανό να
χρειαστούν χρηµατοδότηση από το δηµόσιο τοµέα για την κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών και των επενδύσεων σε νέα υποδοµή.
Μπορούν, ωστόσο, να λειτουργήσουν ως βάση των περιφερειακών
αεροπορικών υπηρεσιών που βελτιώνουν τα γενικά επίπεδα προσβασιµότητας στις πιο απόκεντρες περιφέρειες, γεγονός το οποίο µε τη
σειρά του δηµιουργεί σηµαντικά οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη
στην περιφέρεια την οποία εξυπηρετούν.
15. Είναι ανάγκη να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα στο ρόλο
δηµόσιας υπηρεσίας των διαπεριφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών
χαµηλού κόστους «από σηµείο σε σηµείο» που παρέχονται από
αυτούς τους αερολιµένες οι οποίοι συνδέουν την περιφέρεια µε την
υπόλοιπη ΕΕ και τον κόσµο.
16. Οι επενδύσεις του δηµόσιου τοµέα πρέπει να πραγµατοποιούνται µέσω στοχοθετηµένης προσέγγισης για την παροχή υποδοµής και υπηρεσιών που να δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα
αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους βελτιώνοντας την οικονοµική
ανταγωνιστικότητα των περιφερειών.
17. Η χρήση των επενδύσεων του δηµόσιου τοµέα για τη
διασφάλιση πιο ισόρροπης κατανοµής της οικονοµικής δραστηριότητας στην ΕΕ συνάδει µε τους στόχους της περιφερειακής πολιτικής της Επιτροπής, ήτοι την επίτευξη πιο βιώσιµου µοντέλου
ανάπτυξης µε τη µείωση της πίεσης που προκαλείται από την υπερβολική συγκέντρωση και συµφόρηση του συστήµατος µεταφορών.
18. Οποιοσδήποτε προβληµατισµός για το ρόλο των επενδύσεων του δηµόσιου τοµέα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να
αντανακλά τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης στις µεµονωµένες
περιφέρειες της ΕΕ και τις συγκεκριµένες οικονοµικές και χωρικές
προτεραιότητες µιας µεµονωµένης περιφέρειας όπως έχουν καθοριστεί από τις συναφείς περιφερειακές και τοπικές αρχές.

ΣΥ ΜΠΕ ΡΑΣΜΑ

19. Είναι ανάγκη να αναγνωριστεί ότι είναι προς το δηµόσιο
συµφέρον να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί το δίκτυο των περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που παρέχονται από αεροµεταφορείς χαµηλού κόστους, που παρέχονται από περιφερειακούς αερολιµένες. Προσεκτικά στοχοθετηµένες επενδύσεις του δηµόσιου τοµέα µπορούν να παράσχουν µέτριες
επενδύσεις επαναδραστηριοποίησης της οικονοµίας οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντικά οφέλη για την τοπική και την
περιφερειακή οικονοµία. Η έλλειψη επενδύσεων του δηµόσιου
τοµέα υπό τις συνθήκες αυτές µπορεί να καταλήξει στην απώλεια
ευκαιριών να ενεργήσουν οι διαπεριφερειακές αεροπορικές υπηρεσίες ως καταλύτης για την επίτευξη εδαφικής συνοχής και µεγαλύτερης οικονοµικής ανταγωνιστικότητας. Το πλαίσιο για τη χρήση
των επενδύσεων του δηµόσιου τοµέα πρέπει συνεπώς να λάβει δεόντως υπόψη τα ευρύτερα προγράµµατα δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, ανάπλασης, κοινωνικής ένταξης, περιβαλλοντικής και περιφερειακής και τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης σε µια περιφέρεια.
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Α Π Α ΙΤ Η ΣΕ ΙΣ Κ Α Τ ΕΥΘ ΥΝΤ ΗΡ Ι ΩΝ Γ Ρ Α ΜΜ Ω Ν Γ ΙΑ Τ ΙΣ
Κ ΡΑΤ ΙΚ ΕΣ ΕΝ ΙΣ Χ Υ Σ ΕΙ Σ
20. Οι κατευθυντήριες γραµµές θα πρέπει να είναι αρκετά
σαφείς σχετικά µε τον τρόπο που θα ερµηνεύσει η Επιτροπής τους
ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων προκειµένου να δοθεί στις περιφερειακές και τοπικές αρχές η απαραίτητη καθοδήγηση για την εποικοδοµητική χρησιµοποίηση των
επενδύσεων του δηµόσιου τοµέα µε σκοπό τη στήριξη της πλήρους
αξιοποίησης του δυναµικού που έχουν οι περιφερειακοί αερολιµένες
και οι αεροπορικές υπηρεσίες χαµηλού κόστους να συµβάλουν στην
επίτευξη των στόχων της περιφερειακής πολιτικής της Επιτροπής.
21. Οι κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να καταρτιστούν από την
Επιτροπή κατόπιν εκτενέστατης διαβούλευσης µε τους εκπροσώπους των περιφερειακών και τοπικών αρχών.
22. Οι κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να αναγνωρίζουν και να
σέβονται την αρχή της περιφερειακής πολυµορφίας. Πρέπει να
αντανακλούν τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων
περιφερειών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη την ύπαρξη φυσικών µειονεκτηµάτων στην περιφέρεια στην
οποία επιδιώκεται να αναληφθεί δράση, καθώς και το βαθµό ανάπτυξης των υπολοίπων υφιστάµενων µέσων µεταφοράς σε αυτήν και
τον περιφερειακό χαρακτήρα και την εξάρτηση από τα µεγάλα
αεροδρόµια. Πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στις περιφερειακές
και τοπικές αρχές να αναγνωρίσουν την περιφερειακή σηµασία
ορισµένων υποδοµών αερολιµένα και περιφερειακών αεροπορικών
υπηρεσιών όταν αυτές συνάδουν µε τις συγκεκριµένες οικονοµικές
και χωρικές προτεραιότητες που έχουν καθορίσει οι οικείες αρχές.
23. Οι κατευθυντήριες γραµµές δεν πρέπει να περιλαµβάνουν
αυστηρά ή άκαµπτα εφαρµοσµένα όρια αλλά πρέπει να δίνουν τη
δυνατότητα στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αξιολογούν τα
οφέλη των επενδύσεων του δηµόσιου τοµέα κατά περίπτωση.
24. Πρέπει να προβλέπουν τη ορίζουν σαφώς ότι η στήριξη της
παροχής περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών από επενδύσεις
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του δηµοσίου τοµέα, εξαρτάται αποκλειστικά από την ανοικτή πρόσβαση όλων των αεροµεταφορέων στις επενδύσεις και διατίθεται µε
βάση εκ των προτέρων θεσπισµένα κριτήρια. Οι κατευθυντήριες
γραµµές Τα κριτήρια αυτά πρέπει να αναγνωρίζουν συµπεριλαµβάνουν το ιδιαίτερο όφελος για τις περιφερειακές οικονοµίες που
απορρέει από την ανάπτυξη νέων διαπεριφερειακών αεροπορικών
υπηρεσιών χαµηλού κόστους που λειτουργούν ως καταλύτης για
τις επενδύσεις στις περιφέρειες.
25. Πρέπει να επιτρέπουν στις επενδύσεις του δηµόσιου τοµέα
να συµβάλουν σηµαντικά στα έξοδα εκκίνησης, συµπεριλαµβανοµένων περιφερειακώς στοχοθετηµένων εκστρατειών εµπορευµατοποίησης χρηµατοδοτούµενων από έσοδα εκ των τοπικών φόρων, τα
οποία συνδέονται µε την εγκατάσταση τέτοιων υπηρεσιών.
26. Οι κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να προβλέπουν την ανάπτυξη ή παροχή πρόσθετης υποδοµής αερολιµένα από επενδύσεις
του δηµόσιου τοµέα όπου αυτό είναι αναγκαίο προκειµένου να
στηριχθεί η ανάπτυξη νέων περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών.
27. Οι κατευθυντήριες γραµµές δεν πρέπει να περιορίζονται,
στην εφαρµογή τους, σε απλές αρχές της οικονοµίας της αγοράς
αλλά πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις ευρύτερες πτυχές κοινωνικής,
περιβαλλοντικής και εδαφικής ανάπτυξης που προκύπτουν από την
ανάπτυξη νέων περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που παρέχονται από αεροµεταφορείς χαµηλού
κόστους.
28. Οι κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να ενθαρρύνουν την
ανάπτυξη των περιφερειακών αερολιµένων και των διαπεριφερειακών
αεροπορικών υπηρεσιών ως µέρος των ευρύτερων διευρωπαϊκών
δικτύων µεταφορών.
29. Οι κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να περιλαµβάνουν την
απαίτηση προγραµµατισµού των επενδύσεων σύµφωνα µε τις αρχές
της βιώσιµης ανάπτυξης, ούτως ώστε η ανάπτυξη να ικανοποιεί τις
σηµερινές ανάγκες χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 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: Εκσυγχρονισµός της κοινωνικής προστασίας για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, µια εκτενής προσέγγιση για την ανταµοιβή της εργασίας
(2004/C 318/03)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Εκσυγχρονισµός της κοινωνικής προστασίας για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, µια εκτενής προσέγγιση για την ανταµοιβή της εργασίας
(COM(2004) 842 τελικό)
έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2004, να ζητήσει τη γνώµη της σχετικά µε την εν λόγω ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 265, παράγραφος 1, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας
έχοντας υπόψη την απόφαση του Πρόεδρου της, της 26ης Σεπτεµβρίου 2003, να αναθέσει στην επιτροπή «Οικονοµική και κοινωνική πολιτική» την κατάρτιση σχετικής γνωµοδότησης
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών (CdR 15/2003 τελικό (1)) σχετικά µε την «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Απολογισµός πέντε ετών ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση» (COM(2002) 416 τελικό) και µε την «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Το µέλλον
της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση (ΕΣΑ): Μια στρατηγική για την πλήρη απασχόληση και καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους» (COM(2003) 6 τελικό)
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών (CdR167/2002 τελικό (2)) σχετικά µε την «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών — Πίνακας αποτελεσµάτων σχετικά µε την υλοποίηση της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής»
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 94/2004) που υιοθέτησε η επιτροπή «Οικονοµική και κοινωνική
πολιτική» στις 30 Απριλίου 2004 (εισηγητής: ο κ. Roberto Pella, Πρόεδρος του Επαρχιακού Συµβουλίου της
Biella (Ιταλία — PPE),
κατά την 55η σύνοδο ολοµέλειας της, της 16ης και 17ης Ιουνίου 2004 (συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2004),
υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Εκτιµώντας:
1.1 ότι η Επιτροπή των Περιφερειών ανέκαθεν εξέφρασε, ακόµη
και σε πρόσφατες γνωµοδοτήσεις της, την ικανοποίησή της για την
διαδικασία που κινήθηκε στη Λισσαβόνα, η οποία αναγνώρισε τους
στενούς δεσµούς που υφίστανται µεταξύ οικονοµικής πολιτικής,
πολιτικής απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής
1.2 ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί σηµαντική
πρόοδο στον δρόµο που διάνοιξε η σύνοδος κορυφής της Λισσαβόνας µε σκοπό την προάσπιση της κοινωνικής διάστασης των ευρωπαϊκών πολιτικών
1.3 ότι από το έγγραφο που συνέταξε η Επιτροπή καταδεικνύεται η βούληση να επιδιωχθούν οι στόχοι που σκιαγραφούνται στην
ατζέντα για την κοινωνική πολιτική, σχετικά µε τους οποίους η
ΕΤΠ έχει ήδη εκφράσει την ικανοποίησή της, ακόµη και στο πλαίσιο
της ετήσιας αξιολόγησης της προόδου που σηµειώθηκε ως προς
την εφαρµογή της
1.4 ότι εκτιµά το γεγονός ότι το περιεχόµενο του εγγράφου της
επιτροπής είναι πλήρες και ότι χάρη σε αυτό υιοθετήθηκε µια
σηµαντική γενική προσέγγιση της υπό εξέταση προβληµατικής
1.5 ότι εκτιµά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για
την αντιµετώπιση των διαφόρων πτυχών της κοινωνικής πολιτικής
και, κατ' επέκταση, για την κατάρτιση προτάσεων που να αφορούν
(1) ΕΕ C 244 της 10.10.2003, σ. 46.
(2) ΕΕ C 66 της 19.3.2003, σ. 1.

τους διάφορους τοµείς, µε όλες τις αναρίθµητες πτυχές που αυτό
συνεπάγεται, καθώς και µέτρων που θα πρέπει να υιοθετηθούν σε
όλα τα επίπεδα — το ευρωπαϊκό, το εθνικό, περιφερειακό και το
τοπικό — προκειµένου να διασφαλισθεί ότι όλοι οι Ευρωπαίοι
πολίτες θα έχουν ένα καλό επίπεδο ποιότητας ζωής
1.6 ότι είναι πεπεισµένη, όπως εξάλλου προκύπτει από πολυάριθµα έγγραφο της Επιτροπής, ότι είναι απαραίτητο να συσταθούν
τα πλέον κατάλληλα µέσα προκειµένου να αξιοποιηθεί και να
αποδώσει το ευρωπαϊκό εργατικό δυναµικό, το οποίο αποδεικνύεται
ότι είναι αρκετά υψηλό
1.7 ότι αναγνωρίζει και υπογραµµίζει την προστιθέµενη αξία της
ποιότητας ζωής κάθε πολίτη, η οποία προκύπτει από τη δυνατότητά
του να αντλεί ικανοποίηση από την εργασία του, είτε από οικονοµική άποψη, είτε από επαγγελµατική άποψη
1.8 ότι εκτιµά ιδιαίτερα την αντίληψη για την κοινωνική προστασία που απορρέει από την ανακοίνωση, σύµφωνα µε την οποία
το σύστηµα κοινωνικής προστασίας δεν έχει την έννοια να υποκαθιστά την δυνατότητα κάθε πολίτη να είναι υπεύθυνος για την
ποιότητα της ζωής του, αλλά να του παρέχει προσωρινή στήριξη,
ενισχύοντάς τον ώστε να µπορεί να αποκτήσει εκ νέου εµπιστοσύνη
στον εαυτό του και δηµιουργώντας τις κατάλληλες κοινωνικές
συνθήκες ώστε να είναι εκ νέου σε θέση να αναλάβει πλήρως, το
συντοµότερο δυνατό, τον ρόλο του ευρωπαίου πολίτη και να αποφευχθεί, µε τον τρόπο αυτό, το ενδεχόµενο παραµονής του σε
κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού
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1.9 ότι υπογραµµίζει, σε συµφωνία µε την Επιτροπή, την ανάγκη
να προληφθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός των πλέον
αδύναµων οµάδων του πληθυσµού µέσω αποτελεσµατικών µέτρων
πρόληψης και αποκατάστασης
1.10 ότι συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι για να
µπορεί ο ευρωπαίος πολίτης να εξασφαλίζει µία εργασία που να
του παρέχει ικανοποίηση έχει θεµελιώδη σηµασία να υπάρχουν
διαθέσιµες υπηρεσίες προς τον πολίτη, ιδιαίτερα δε αυτές που παρέχουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, όπως είναι οι υπηρεσίες
φύλαξης ανηλίκων και οι υπηρεσίες παροχής βοήθειας στους ηλικιωµένους·
1.11 ότι εκτιµά ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπογραµµίστηκε η
ανάγκη να αναπτυχθούν υπηρεσίες για τους ηλικιωµένους και ότι,
εξάλλου, υποστηρίζει ότι είναι σκόπιµο να τονιστεί ότι οι υπηρεσίες
αυτές δεν πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά σε υπηρεσίες υποδοχής έξω από την οικογένεια, δεδοµένου ότι, µε βάση εµπειρίες
που αποκοµίστηκαν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, οι πλέον
χρήσιµες υπηρεσίες και αυτές που µπορούν να συµβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των ηλικιωµένων και της οικογένειάς τους φαίνεται να είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται κατ' οίκον
1.12 ότι αποδέχεται τον λόγο για τον οποίο δεν γίνεται νύξη
στο έγγραφο για τις υποψήφιες χώρες, ο οποίος είναι ότι για την
σύνταξη του εγγράφου η Επιτροπή έκανε χρήση ερωτηµατολογίων
τα οποία διαβιβάστηκαν µεν και στις υποψήφιες χώρες, δυστυχώς
όµως δεν επεστράφησαν πλήρως συµπληρωµένα και συνεπώς οι
απαντήσεις τους δεν µπόρεσαν να συµπεριληφθούν στην αξιολόγηση των διαφόρων στρατηγικών που υιοθετήθηκαν για την
προώθηση της απασχόλησης.

2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1 Σε ό,τι αφορά τα µέτρα αποκατάστασης για τα οποία κάνει
λόγο η Επιτροπή, και πιο συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά τα µέτρα που
αποβλέπουν στην επανένταξη στον κόσµο της εργασίας των κοινωνικά αδύναµων οµάδων, όπως είναι π.χ. τα άτοµα µε αναπηρία,
παρατηρεί ότι πρόκειται για παρεµβάσεις καθαρά κοινωνικού
χαρακτήρα και όχι µόνον ιατρικού, όπως αντίθετα φαίνεται να είναι
η πρόθεση της ανακοίνωσης της Επιτροπής. Πράγµατι, σε πολλές
περιπτώσεις εκείνο που εµποδίζει την επανένταξη στην αγορά εργασίας δεν είναι πάντα ιατρικά αίτια, αντικειµενικά φυσικά εµπόδια,
αλλά και κυρίως αίτια καθαρά ψυχολογικού χαρακτήρα. Συνεπώς,
η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε δώσει µεγαλύτερη έµφαση, και µάλιστα όχι µόνον στα συµπεράσµατα, στον ρόλο που οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές διαδραµατίζουν σε ό,τι αφορά την εφαρµογή,
στις περιπτώσεις αυτές, πιο µεγαλόπνοων κοινωνικών παρεµβάσεων,
οι οποίες φυσικά θα πρέπει να συνδυάζονται µε παρεµβάσεις µε
σαφή στόχο την αποκατάσταση, µε την ιατρική έννοια του όρου, οι
οποίες θα πρέπει τίθενται σε εφαρµογή στο κρατικό κυρίως επίπεδο.
2.2 Θεωρεί ότι είναι αναγκαίο, πράγµα που έχει ήδη καταδειχθεί
σε άλλες γνωµοδοτήσεις, να εξορθολογιστούν και να συντονιστούν
οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας µε τις παρεµβάσεις που σχετίζονται µε την οικονοµική
πολιτική και την πολιτική απασχόλησης, και να προβλέπεται
πάντοτε η διαβούλευση µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές
καθώς και η συµµετοχή τους, δεδοµένου ότι αντιπροσωπεύουν τους
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συνοµιλητές που µπορούν να προσεγγίσουν ευκολότερα τις πλέον
αδύναµες οµάδες του πληθυσµού.
2.3 Καλεί την Επιτροπή να δώσει µεγαλύτερη έµφαση στον ρόλο
των ΜΚΟ, για τις οποίες δεν γίνεται µεν λόγος στην ανακοίνωση,
είναι ωστόσο απαραίτητοι συνεργάτες των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς παρέχουν σαφείς απαντήσεις στα προβλήµατα κοινωνικού χαρακτήρα, κυρίως προσφέροντας συχνά στους
πολίτες που απειλούνται µε αποκλεισµό ευκαιρίες να αποκτήσουν
εκ νέου επαφή µε τον κόσµο της εργασίας, ακόµη και µέσω των
ίδιων των τοπικών και περιφερειακών αρχών.
2.4 Συνιστά στην Επιτροπή να εξακολουθήσει να λαµβάνει
πάντοτε υπόψη, όπως έκανε ήδη στο έγγραφο που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας γνωµοδότησης, τα καίρια σηµεία που
αναφέρθηκαν σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της κοινωνικής προστασίας, στόχους που αναγνωρίζει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: ποιότητα της εργασίας, ασφάλεια των συστηµάτων συνταξιοδότησης, κοινωνική ένταξη, προστασία της υγείας.
2.5 Λαµβάνοντας υπόψη την τρίτη έκθεση για την Κοινωνική
και Οικονοµική Συνοχή, που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Φεβρουαρίου 2004, στην οποία αναφέρεται ότι
«ιδιαίτερα γεωγραφικά ή φυσικά µειονεκτήµατα µπορούν να επιτείνουν τα προβλήµατα ανάπτυξης, κυρίως στις εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες της ένωσης και σε πολλές νησιωτικές περιοχές», θα επιχειρήσει να αντιµετωπίσει τα µειονεκτήµατα αυτά µε την υποστήριξη ή την καθιέρωση µέτρων όπως η παροχή εκπαίδευσης και
κινήτρων προς τις νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες
προκειµένου να εκσυγχρονίσουν την κοινωνική προστασία για τη
δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για τους
πολίτες τους, ιδιαίτερα δε εκείνους που δυσκολεύονται να εξεύρουν
εργασία µακριά από τον τόπο όπου γεννήθηκαν.
2.6 ∆ιατυπώνει εκ νέου την πεποίθησή της ότι η απαίτηση να
προσεγγίσει η Ευρώπη περισσότερο τους πολίτες και να είναι πιο
δηµοκρατική και πιο διαφανής καθιστά επιβεβληµένη την στενότερη
συµµετοχή αφενός των τοπικών και περιφερειακών αρχών και αφετέρου της κοινωνίας των πολιτών, ακόµη και µέσω των ΜΚΟ, κατά
την κατάρτιση, εφαρµογή και αξιολόγηση της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης.
2.7 Επαναλαµβάνει σχετικά µε την υπό εξέταση ανακοίνωση τα
όσα έχει αναφέρει στη γνωµοδότησή της (CdR 15/2003) για την
«Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών — Απολογισµός πέντε ετών ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση» (COM(2002) 416
τελικό) και την «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Το µέλλον της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση (ΕΣΑ): Μια στρατηγική για την πλήρη απασχόληση και καλύτερες θέσεις εργασίας για
όλους» (COM(2003) 6 τελικό), ότι δηλαδή:
— οι περιφερειακές και τοπικές αρχές διαδραµατίζουν σηµαντικό
ρόλο ως φορείς παροχής κοινωνικών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών υπηρεσιών που στηρίζουν την απασχόληση, ως φορείς
ανάπτυξης της τοπικής αγοράς εργασίας και νέων ευκαιριών
εργασίας αλλά και ως εργοδότες
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— επηρεάζουν µε πολλούς τρόπους τις προϋποθέσεις εισόδου
στην αγορά εργασίας των νέων, των γυναικών, των µεταναστών
και των ηλικιωµένων, και προωθούν την ισότητα των ευκαιριών
στην αγορά εργασίας
— ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών είναι συχνά
καθοριστικής σηµασίας για την ένταξη των οµάδων που
βρίσκονται έξω από την αγορά εργασίας
— το υψηλό ποσοστό απασχόλησης είναι βασικός στόχος της
τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής και βασική προϋπόθεση
διατήρησης των υπηρεσιών
— η σύµπραξη δηµόσιου τοµέα, επιχειρήσεων, φορέων της κοινωνικής οικονοµίας και ΜΚΟ έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την εµφάνιση νέου κοινωνικού
κεφαλαίου καθώς και για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και
θέσεων εργασίας, και, συνεπώς, µπορεί να συµβάλει στο να
καταστεί η αγορά εργασίας πιο ελκυστική ακόµη και για τους
πολίτες εκείνους που απειλούνται µε αποκλεισµό από αυτήν.
2.8 Καλεί την Επιτροπή να δίνει πάντοτε έµφαση, στο πλαίσιο
ανακοινώσεων που ενδεχοµένως θα αφορούν προβληµατικές σχετικές µε την ανάγκη να υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία,
στην απαίτηση να υποστηρίζονται οι εργαζόµενοι που αποφασίζουν
να ακολουθήσουν νέο επαγγελµατικό προσανατολισµό· χωρίς τα
κατάλληλα µέτρα κοινωνικής προστασίας τίθεται σε κίνδυνο ακόµη
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και η ίδια η ευελιξία του κόσµου της εργασίας, η οποία είναι, εξάλλου, πλέον απαραίτητη λόγω των φαινοµένων που χαρακτηρίζουν
την παγκόσµια αγορά.
2.9 Φρονεί ότι η βασική οικονοµική ασφάλεια είναι σηµαντική
τόσο για τους χαµηλόµισθους εργαζόµενους όσο και για τους
εργαζόµενους που κατέχουν θέσεις ενδιάµεσων και υψηλών
ευθυνών. Εξάλλου, η στήριξη πρέπει να εστιάζεται στην κατάρτιση
και την αναπροσαρµογή των επαγγελµατικών τους ικανοτήτων.
2.10 Σηµειώνει ότι στα συστήµατα κοινωνικής προστασίας, ειδικότερα στα συστήµατα οικονοµικής φύσης, πρέπει να εµπλέκονται
οι εργοδότες οι οποίοι βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση να
παρακολουθούν µεµονωµένες περιπτώσεις και, κατά συνέπεια, είναι
καταλληλότεροι για την εφαρµογή µέτρων µε στόχο να ενθαρρύνουν την επανένταξη στην εργασία ατόµων όπως, π.χ., αναπήρων
εργαζοµένων και, ενδεχοµένως, να τους βοηθούν να εξεύρουν νέα
απασχόληση στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση.
2.11 Συνιστά τα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε, ενώ
θα διατηρείται η πλήρης νοµοθετική αυτονοµία κάθε κράτους
µέλους σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές πολιτικές, τα κράτη µέλη της
ΕΕ θα αποκτήσουν συνείδηση της σηµασίας των κατευθυντήριων
γραµµών που προτείνει η Επιτροπή στα συµπεράσµατα της ανακοίνωσης και του στρατηγικού ρόλου που έχουν διαδραµατίζουν οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB
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C 318/15

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 τη θέσπιση κατευθυντήριων γραµµών για τον δεύτερο γύρο της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL που αφορά τη διακρατική συνεργασία για την προαγωγή νέων µεθόδων καταπολέµησης των διακρίσεων και ανισοτήτων πάσης φύσεως σε σχέση µε την αγορά εργασίας «Ελεύθερη
κυκλοφορία καλών ιδεών»
(2004/C 318/04)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε τη θέσπιση κατευθυντήριων
γραµµών για τον δεύτερο γύρο της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL που αφορά τη διακρατική συνεργασία για
την προαγωγή νέων µεθόδων καταπολέµησης των διακρίσεων και ανισοτήτων πάσης φύσεως σε σχέση µε την
αγορά εργασίας «Ελεύθερη κυκλοφορία καλών ιδεών» (COM(2003) 840 τελικό),
έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 5 Ιανουαρίου 2004 να ζητήσει τη γνωµοδότησή
της για αυτό το θέµα, σύµφωνα µε το άρθρο 265, παράγραφος 1 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας,
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της στις 6 Νοεµβρίου 2003 να αναθέσει την κατάρτιση σχετικής
γνωµοδότησης στην επιτροπή «Οικονοµική και Κοινωνική Πολιτική»,
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησής της (CdR 96/2004 rev. 1) που υιοθετήθηκε από την επιτροπή «Οικονοµική και Κοινωνική Πολιτική» στις 30 Απριλίου 2004 (εισηγητής: ο κ. Peter Moore, Μέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Sheffield (UK/ELDR)),
υιοθέτησε οµόφωνα κατά την 55η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 16ης και 17ης Ιουνίου 2004 (συνεδρίαση της
16ης Ιουνίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Παρατηρήσεις
Η Επιτροπή των Περιφερειών:
1.1 Θεωρεί ότι η πρωτοβουλία EQUAL είναι ένα από τα πιο
σηµαντικά µέσα για την παραγωγή και τη διάδοση καινοτοµιών
στον τοµέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής.
1.2 Τονίζει ότι οι τοπικές αρχές υποστήριξαν έντονα την πρωτοβουλία EQUAL από την έναρξή της, καθώς αποτελεί σηµαντική
ευκαιρία για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση στο τοπικό
και το περιφερειακό επίπεδο. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
επικροτούν επίσης την προσέγγιση της σύµπραξης, στην οποία
βασίζεται η πρωτοβουλία, επειδή η προσέγγιση αυτή συνάδει προς
τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης.
1.3 Φρονεί ότι η ενσωµάτωση καινοτόµων τεχνολογιών στις
πολιτικές και η ανάπτυξη πρακτικών προσεγγίσεων και µακροπρόθεσµων δεξιοτήτων θα πρέπει να αποτελούν βασικούς στόχους.
Πιστεύει ότι τα αποτελέσµατα δεν θα πρέπει να είναι αποµονωµένα
από τις διαδεδοµένες πρακτικές, αλλά θα πρέπει να συνδεθούν µαζί
τους, προκειµένου να τους προσθέσουν νέες διαστάσεις και να τους
αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα. Οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές µπορούν να βοηθήσουν στην ενσωµάτωση των νέων πρακτικών στα τοπικά συστήµατα παροχής υπηρεσιών και στα τοπικά
δίκτυα πολιτικής.
1.4 Τονίζει ότι το ζήτηµα των πληθυσµών Ροµ έχει ιδιαίτερη
σπουδαιότητα και σηµασία για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.
Μετά τη διεύρυνση οι Ροµ θα αποτελούν τη µεγαλύτερη διακεκριµένη εθνοτική µειονοτική οµάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά
τα 700 έτη της ιστορικής τους ζωής στην επικράτεια της ΕΕ, οι
Ροµ παραµένουν ίσως µία από τις οµάδες που υφίστανται τις περισσότερες διακρίσεις µεταξύ όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Οι

τοπικές και περιφερειακές αρχές µπορούν να διαδραµατίσουν καίριο
ρόλο στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων που αντιµετωπίζει ο πληθυσµός Ροµ, γεγονός που έχει αναγνωριστεί από τους ίδιους τους
εκπροσώπους των ευρωπαϊκών οργανώσεων των Ροµ.
1.5 Τονίζει επίσης το σηµαντικό φαινόµενο της σωµατεµπορίας
παιδιών και γυναικών. Πιστεύει ότι οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στην προαγωγή της ευηµερίας
της κοινότητας και έχουν χρέος να συµµετέχουν στην αντιµετώπιση
των προσωπικών (π.χ. παροχή βοήθειας στα θύµατα) και των κοινωνικών (π.χ. πρόληψη της εγκληµατικότητας) συνεπειών της σωµατεµπορίας και της συναφούς πτυχής της σεξουαλικής βιοµηχανίας.
Επί τούτου, επαναλαµβάνει ότι απαιτείται να παρασχεθούν στις εν
λόγω αρχές οι δέουσες πιστώσεις και τα αναγκαία µέσα.
1.6 Πιστεύει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να
θεωρούνται βασικοί εταίροι στην εφαρµογή της πρωτοβουλίας
EQUAL και στην ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της στον κεντρικό κορµό των πολιτικών.
2. Συστάσεις
Η Επιτροπή των Περιφερειών:
2.1 Επικροτεί την εισαγωγή µιας διαδικασίας επιβεβαίωσης πριν
από την Ενέργεια 2. Συνιστά να ολοκληρωθούν µε τον ίδιο τρόπο
και οι δραστηριότητες της Ενέργειας 3 (διάδοση και ενσωµάτωση
των αποτελεσµάτων), προκειµένου να µπορούν να αντιµετωπιστούν
πιο εύκολα τα προβλήµατα εξεύρεσης συνδυασµένης χρηµατοδότησης, καθώς οι δραστηριότητες της Ενέργειας 3, αυτές
καθαυτές, δεν έχουν πολλούς από τους τύπους των αποτελεσµάτων
που αναζητούν γενικά οι χρηµατοδότες (δηλ. άµεση στήριξη των
δραστηριοτήτων των δικαιούχων).
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2.2 Επικροτεί την ευκαιρία να διευρυνθούν οι συµπράξεις, ώστε
να καταστεί δυνατή η συνεργασία µε τα εντασσόµενα κράτη, διότι
οι δηµοσιονοµικοί κανονισµοί εµπόδιζαν µερικές από τις σχετικές
δυνατότητες στον πρώτο γύρο.
2.3 Φρονεί ότι, κατά τον µεγαλύτερο πειραµατισµό τους στους
τοµείς της προστασίας έναντι της ανεργίας, της ποιότητας της
απασχόλησης και της άµεσης δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, οι
αναπτυξιακές συµπράξεις θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξετάσουν
τις εµπειρίες και τις ενδεχόµενες ορθές πρακτικές του πρώτου
γύρου — ιδίως τα ενδεχόµενα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν όπου
οι προσεγγίσεις δεν ήταν επιτυχείς.
2.4 Τονίζει τη σηµασία της διατήρησης των εργαζοµένων στην
εργασία για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα — επικροτείται η
αναγνώριση αυτού του γεγονότος από την Επιτροπή ενόψει της
γήρανσης των πληθυσµών γενικά, αλλά και σε σχέση µε τις περιοχές
µε παράδοση στη βαριά βιοµηχανία, όπου πολλοί εργαζόµενοι
µεγαλύτερης ηλικίας χρειάστηκε ή χρειάζεται ακόµη να καταρτιστούν εκ νέου για να εξασφαλίσουν απασχόληση στον τοµέα των
υπηρεσιών και άλλους κλάδους.
2.5 Πιστεύει πως είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί ότι είναι
δύσκολο να πειστούν οι εργοδότες να προωθήσουν την πολυµορφία, αλλά ενθαρρύνει τη διδαχή από τις βέλτιστες πρακτικές
που αναπτύχθηκαν στα διάφορα κράτη µέλη κατά τον πρώτο γύρο.
2.6 Επικροτεί τη στήριξη που θα χορηγηθεί για την αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν
οι κοινότητες των Ροµ και τα θύµατα της σωµατεµπορίας και
πιστεύει ότι αυτές και άλλες νέες προκλήσεις για το σύνολο της ΕΕ
θα πρέπει να αντιµετωπιστούν στο κατάλληλο τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό πλαίσιο και ότι δεν επηρεάζουν αρνητικά τις άλλες
οµάδες που χρειάζεται ενδεχοµένως να αποτελέσουν αντικείµενο
στοχοθέτησης.
2.7 Πιστεύει ότι είναι σηµαντικό να τηρήσουν όλες οι χώρες το
ίδιο χρονοδιάγραµµα, ώστε να διευκολυνθεί η σύσταση διακρατικών
συµπράξεων την κατάλληλη στιγµή, µε ταυτόχρονη έναρξη των
περιόδων εφαρµογής τους, προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελε-
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σµατικότητα των συµπράξεων. Αυτό δεν συνέβαινε στον πρώτο
γύρο. Η ΕΤΠ επικροτεί την ανανέωση της δήλωσης της Επιτροπής
για τη σηµασία αυτής της πτυχής.
2.8 Επικροτεί την ευκαιρία να αξιοποιηθεί η δραστηριότητα των
οµάδων των θεµατικών δικτύων σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
στον δεύτερο γύρο και προσδοκά ότι η Επιτροπή θα δει περισσότερα οφέλη και αυξηµένο αντίκτυπο από αυτή τη δραστηριότητα. Η
έννοια των οµάδων των θεµατικών δικτύων αναπτύχθηκε µε αρκετά
αργό ρυθµό κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου. Η ΕΤΠ πιστεύει
ότι οι διαχειριστικές αρχές µπορούν να διαδραµατίσουν έντονο
ρόλο στη στήριξη της συµµετοχής των αναπτυξιακών συµπράξεων
σε τέτοια δίκτυα, µεταξύ άλλων µε τη δραστηριοποίησή τους στον
εντοπισµό των κατάλληλων ανθρώπων και πολιτικών που θα µεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του πειραµατικού έργου των συµπράξεων. Θα ήταν χρήσιµο να υπάρχει µεγαλύτερη ολοκλήρωση
ανάµεσα στις οµάδες των θεµατικών δικτύων και στους υπευθύνους
για την εκπόνηση των εθνικών και των ευρωπαϊκών εγγράφων που
αφορούν την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την
πολιτική για την κοινωνική ενσωµάτωση. Αυτό θα διευκόλυνε την
ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων στον κεντρικό κορµό των πολιτικών, η οποία προσδιορίζεται ως πρόκληση.
2.9 Επικροτεί τις προτάσεις για την ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων στον κεντρικό κορµό των πολιτικών, η οποία θα εξασφαλίσει τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων της πρωτοβουλίας
EQUAL στους υπευθύνους για τη χάραξη των πολιτικών και στα
προγράµµατα των στόχων 1, 2 και 3, και συνιστά να καθιερωθεί
επίσηµα η συµµετοχή των οµάδων των θεµατικών δικτύων σ' αυτήν
την ενέργεια.
2.10 Θεωρεί σηµαντικό να µην χαθούν τα οφέλη της διακρατικής συνεργασίας στο πεδίο της απασχόλησης µετά το 2006 και
γι' αυτό συνιστά να συµπεριληφθεί ένα διακρατικό στοιχείο στις
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προγράµµατα του ΕΚΤ
που θα αντικαταστήσουν τα τρέχοντα (όπως επίσης στο περιφερειακό πρόγραµµα του ΕΤΠΑ).

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB
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C 318/17

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την προώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη
(2004/C 318/05)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την προώθηση των συνεταιριστικών
εταιρειών στην Ευρώπη (COM(2004) 18 τελικό),
έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2004, να ζητήσει από την ΕΤΠ την κατάρτιση της σχετικής γνωµοδότησης, σύµφωνα µε το άρθρο 265, παράγραφος 1, της ΣΕΚ,
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της, της 19ης Ιουνίου 2004, να αναθέσει στην επιτροπή «Οικονοµική
και κοινωνική συνοχή» την επεξεργασία της σχετικής γνωµοδότησης,
έχοντας υπόψη ότι η µορφή του συνεταιρισµού στην ευρωπαϊκή επιχείρηση δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη στην
ευρωπαϊκή πολιτική για τις επιχειρήσεις και τις δηµόσιες υπηρεσίες στήριξης των συνεταιρισµών, ιδιαίτερα όσον
αφορά τη δηµιουργία νέων συνεταιρισµών σε νέους τοµείς,
έχοντας υπόψη ότι για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας πρέπει να προωθηθούν και να υποστηριχθούν
ισόρροπα όλες οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες,
έχοντας υπόψη ότι οι συνεταιρισµοί αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και σηµαντικό
παράγοντα για την επίλυση πολλών οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων της ΕΕ,
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 97/2004) που υιοθέτησε η επιτροπή «Οικονοµική και κοινωνική
συνοχή» στις 30 Ιουνίου 2004 (εισηγήτρια: η κα Irma Pellinen, Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Haukipudas και µέλος του περιφερειακού συµβουλίου της Βόρειας Οστροβοθνίας (FIN/PES)),
κατά την 55η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 16ης και 17ης Ιουνίου 2004 (συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2004),
υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση
1 Απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών

1.1 Εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την προώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών
στη Ευρώπη, µε την οποία επιδιώκεται η προώθηση της δηµιουργίας
συνεταιρισµών παντού στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση αυτή αποσκοπεί
στη βελτίωση της προβολής των συνεταιρισµών καθώς και στην
περαιτέρω κατανόηση των χαρακτηριστικών τους. Η γνώση της λειτουργίας των συνεταιρισµών καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη της
νοµοθεσίας που τους διέπει, η διατήρηση και η βελτίωση της θέσης
και της συµβολής τους στην απασχόληση, εξυπηρετούν την
επίτευξη των στόχων της Κοινότητας.
1.2 Συµφωνεί µε την ιδέα της Επιτροπής να αναπτυχθεί η επιχειρηµατική δραστηριότητα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
καθώς και η θέση τους στην αγορά, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου στα µέλη-πελάτες τους, ιδιαίτερα δε τοπικές υπηρεσίες στον τοµέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας για
παράδειγµα. Η συµβολή των συνεταιρισµών των εργαζοµένων είναι
σηµαντική για την διαµόρφωση της κοινωνίας της γνώσης.
1.3 Θεωρεί σηµαντικό το στόχο της Επιτροπής να αναζητήσει
µέσα µε τα οποία θα ενθαρρυνθούν οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν τη µορφή του συνεταιρισµού για την
άσκηση των εµπορικών τους δραστηριοτήτων.

1.4 Θεωρεί σηµαντική την οργάνωση διαρθρωµένης ανταλλαγής
πληροφοριών, την αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών καθώς και
τη δηµοσίευση σχεδίων συνεταιρισµών µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.
1.5 Υποστηρίζει την αναζήτηση µέσων για τη βελτίωση των στατιστικών δεδοµένων για τους συνεταιρισµούς.
1.6 Υπογραµµίζει τη σηµασία συµµετοχής των συνεταιρισµών σε
σηµαντικά προγράµµατα, τα οποία αφορούν την κατάρτιση, την
εκπαίδευση, τη δια βίου µάθηση, την ηλεκτρονική µάθηση και
υποστηρίζει τα πανεπιστήµια και τα δευτεροβάθµια εκπαιδευτικά
ιδρύµατα στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τη διαχείριση των συνεταιρισµών.
1.7 Θεωρεί πρωταρχικής σηµασίας την αναγνώριση και τη
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα των δηµόσιων υπηρεσιών υποστήριξης των συνεταιρισµών.
1.8 Επισηµαίνει τη σηµασία χρηµατοδότησης των συνεταιρισµών. Επικροτεί τη δυνατότητα της ειδικής αναφοράς των συνεταιρισµών στα χρηµατοδοτικά µέσα που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Επενδύσεων, ειδικότερα δε όσων εντάσσονται στο «Πολυετές
πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα και
ιδίως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις». Παράλληλα, επιδιώκεται να
διασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση των συνεταιρισµών στα κοινοτικά
προγράµµατα και η πλήρης ενηµέρωσή τους για τα προγράµµατα
αυτά.
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1.9 Επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να µελετήσει τις πολιτικές και τις βέλτιστες πρακτικές καθώς και τις ρυθµίσεις που αφορούν τους συνεταιρισµούς κοινωνικού χαρακτήρα.
1.10 Παροτρύνει την Επιτροπή να προβεί σε ευρείες διαπραγµατεύσεις ευρωπαϊκού επιπέδου για την εφαρµογή του κανονισµού
και της οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (ΕΣΕ)
στα κράτη µέλη.
1.11 Στηρίζει το έργο της Επιτροπής και των κρατών µελών για
την βελτίωση της νοµοθεσίας για τους συνεταιρισµούς.
1.12 Υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες για τη διατύπωση «πρότυπων νόµων» για την προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών για τους
συνεταιρισµούς.
1.13 Θεωρεί σηµαντικό ότι, κατά την ευρεία αξιολόγηση της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τους συνεταιρισµούς, είναι καθοριστικής σηµασίας η απλοποίηση και η υιοθέτηση κοινών κανόνων σε
ευρωπαϊκή κλίµακα όπου αυτό είναι δυνατόν.
1.14 Υπογραµµίζει τη σηµασία των συνεταιρισµών των νέων
κρατών µελών για την ανάπτυξη της γεωργίας µε την υποστήριξη
της συνεργασίας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην κατάρτιση
σχεδίων, στην εµπορία των προϊόντων, και στην αύξηση της παραγωγής.

2 Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

22.12.2004

2.4 Θεωρεί σηµαντικό να ληφθούν υπόψη η συµµετοχή και η
επίδραση των συνεταιρισµών στα προγράµµατα που αφορούν τη
δια βίου µάθηση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την ηλεκτρονική
µάθηση κλπ., κυρίως δε στα διεθνή σχέδια και στα διεθνή δίκτυα
εµπειρογνωµοσύνης τα οποία συµβάλλουν στην ανάπτυξη των
βέλτιστων πρακτικών σε καινοτόµους τοµείς.

2.5 Επισηµαίνει τη σηµασία της αναγνώρισης και διάδοσης των
βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα των δηµόσιων υπηρεσιών υποστήριξης των συνεταιρισµών.

2.6 Θεωρεί σηµαντική τη δυνατότητα ειδικής αναφοράς για
τους συνεταιρισµούς στα χρηµατοδοτικά µέσα του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επενδύσεων τα οποία εντάσσονται στο πολυετές πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα και ιδίως τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, και τη διασφάλιση ότι οι συνεταιρισµοί
θα επωφελούνται πλήρως των κοινοτικών προγραµµάτων και θα
έχουν πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες για τα εν λόγω προγράµµατα.

2.7 Παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει τις πολιτικές, τις
ορθές πρακτικές και τις ρυθµίσεις που αφορούν τους συνεταιρισµούς που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και σηµασία για την απασχόληση στην Ευρώπη και να υποβάλλει σχετική έκθεση στα θεσµικά
όργανα.

2.8 Συνιστά στην Επιτροπή να προβεί επειγόντως σε διάλογο µε
τα κράτη µέλη και τις αρχές τους που έχουν ως τοµέα αρµοδιότητάς τους την εφαρµογή των ευρωπαϊκών ρυθµίσεων για τους
συνεταιρισµούς. Στο διάλογο πρέπει πριν απ' όλα να τεθούν τα
θέµατα όπου τα εθνικά µέτρα είναι απαραίτητα και τα θέµατα όπου
εφαρµόζονται οι εθνικοί νόµοι.

Η Επιτροπή των Περιφερειών

2.1 Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν και
να υποστηρίξουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα σχέδια των διαφόρων οµάδων συµφερόντων, στόχος των οποίων είναι η αύξηση
της συνειδητοποίησης των δηµόσιων αρχών και των µεµονωµένων
επιχειρηµατιών για τις δυνατότητες δηµιουργίας εταιρείας µε µορφή
συνεταιρισµού ή συνεταιρισµού από οµάδα µικρών επιχειρήσεων.
2.2 Κρίνει σηµαντικό το γεγονός ότι η Επιτροπή εξετάζει τη
δυνατότητα οργάνωσης διαρθρωµένης ανταλλαγής εµπειριών και
βέλτιστων πρακτικών για την άσκηση των εµπορικών δραστηριοτήτων µέσω των συνεταιρισµών. Η Επιτροπή πρέπει να επισηµάνει την
ανάγκη συνεργασίας των κρατών µελών µε τις διάφορες οµάδες
συµφερόντων για τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών
και πρακτικών.
2.3 Στηρίζει τη δοκιµή «τεχνικών δορυφορικών λογαριασµών»
και άλλων δειγµατοληπτικών µεθόδων, για τη συλλογή των αναγκαίων στατιστικών στοιχείων για τους συνεταιρισµούς στην Ευρώπη.

2.9 υπογραµµίζει το έργο των δηµόσιων αρχών, ιδιαίτερα στα
νέα κράτη µέλη, µε στόχο τη βελτίωση της νοµοθεσίας για τους
συνεταιρισµούς. Η Επιτροπή πρέπει, επίσης, να υποχρεώσει τα
κράτη µέλη να την ενηµερώνουν και να ενηµερώνονται αµοιβαία
όταν σχεδιάζουν αλλαγές για τη νοµοθεσία που διέπει τους συνεταιρισµούς πριν την υιοθέτηση των νέων κειµένων.

2.10 Θεωρεί σηµαντική την πρόσκληση της Επιτροπής προς τις
ευρωπαϊκές και εθνικές οργανώσεις συµφερόντων να αναλάβουν
πρωτοβουλίες για τη σύνταξη «πρότυπων νόµων» και την πρόθεσή
της να βοηθήσει τις οργανώσεις αυτές.

2.11 Συνιστά στην Επιτροπή να ελέγχει την εφαρµογή των
ρυθµίσεων για τους συνεταιρισµούς σε ευρωπαϊκή κλίµακα και να
καταγράφει τις ανάγκες τροποποίησης, ούτως ώστε πέντε έτη µετά
την εφαρµογή της ρύθµισης να είναι δυνατή η απλοποίηση και η
ενίσχυσή της εάν χρειαστεί.
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2.12 Θεωρεί σηµαντικό να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι η λειτουργία των συνεταιρισµών και άλλων επιχειρήσεων κοινωνικής
οικονοµίας θα συµβάλει στην ανάπτυξη της γεωργίας µέσω κοινοτικών πρωτοβουλιών.
2.13 Επισηµαίνει ότι η Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των κρατών
µελών πρέπει να υποστηρίξουν τις δυνατότητες που παρέχουν
στους συνεταιρισµούς φορολογικές διευκολύνσεις µε βάση την
περιφερειακή τους ή την κοινωνική τους χρησιµότητα.
2.14 Επισηµαίνει τις δυνατότητες που παρέχουν οι συνεταιρισµοί ως φορείς ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας και νέων καινοτόµων τρόπων απασχόλησης σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο.
2.15 Προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν ενεργά τη σύσταση συνεταιριστικών εταιρειών (και ιδιαίτερα
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εµπορικών συνεταιρισµών) στις νέες µορφές γεωργικών και αγροτικών δραστηριοτήτων, όπως η βιολογική καλλιέργεια, η υδατοκαλλιέργεια κλπ. Στις δράσεις πρέπει να συµπεριληφθεί η κατάρτιση, η
διευκόλυνση, η παροχή νοµικών συµβουλών, η αναγνώριση των
συµµετεχόντων, κλπ.
2.16 Καλεί τους δήµους και τις περιφέρειες να λαµβάνουν
περισσότερο από σήµερα υπόψη τη δράση των συνεταιρισµών κατά
τη χάραξη της πολιτικής τους για την απασχόληση.
2.17 Υπενθυµίζει, ότι οι συνεταιρισµοί παρέχουν νέες δυνατότητες για τη βελτίωση της απασχόλησης, την παροχή υπηρεσιών και
την αναζωογόνηση της οικονοµίας αποµακρυσµένων και ιδιαίτερα
φτωχών περιφερειών.

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών
υπηρεσιών»
(2004/C 318/06)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί της ενεργειακής
απόδοσης κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών» COM(2003) 739 τελικό — 2003/0300
(COD),
έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το Συµβούλιο στις 23 Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε το άρθρο 175 της
ΣΕΚ, να ζητήσει τη γνωµοδότησή της,
έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο της στις 4 Νοεµβρίου 2002, να αναθέσει στην επιτροπή
«Βιώσιµη Ανάπτυξη» την κατάρτιση της εν λόγω γνωµοδότησης,
έχοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές
µεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσµεύσεων (2002/358/ΕΚ) (1),
έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2002,
για µηχανισµό παρακολούθησης των εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου στην
Κοινότητα και εφαρµογής του πρωτοκόλλου του Κυότο (280/2004/ΕΚ) (2),
έχοντας υπόψη την οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου
1996 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (3),
(1) ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20.
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έχοντας υπόψη τις γνωµοδοτήσεις που εξέδωσε στις 18 Σεπτεµβρίου 1997 µε θέµα «Κλιµατικές µεταβολές και
ενέργεια» —CdR 104/1997 τελικό (1)— και στις 14 Μαρτίου 2002 για την «Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για την έγκριση, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο, της σύµβασης
πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος και την από κοινού ανταπόκριση στις αντιστοίχως
αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις» — CdR 458/2001 τελικό (2),
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση που εξέδωσε σχετικά µε την «Ανακοίνωση από την Επιτροπή για το έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», «Περιβάλλον 2010: το µέλλον µας, η επιλογή
µας, Έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον» και την «Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον 2001-2010»
COM(2001) 31 τελικό — CdR 36/2001 τελικό (3),
Εκτιµώντας:
1.

ότι η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στο τελικό στάδιο έχει αποφασιστική σηµασία για την προστασία του περιβάλλοντος, τον περιορισµό της ενεργειακής ζήτησης και για την υλοποίηση των στόχων
που τέθηκαν στο Κυότο. Η περαιτέρω ανάπτυξη της αντίστοιχης αγοράς και των συναφών υπηρεσιών θα
συµβάλει σηµαντικά στην υλοποίηση του στόχου αυτού,

2.

ότι οι οργανισµοί τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρωτοστατούν εδώ και χρόνια
στην προσπάθεια για την εξοικονόµηση ενέργειας, παραδείγµατος χάριν, µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας και τη δοκιµαστική εφαρµογή «ευφυών» ενεργειακών συστηµάτων,

3.

ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη που δεσµεύτηκαν για την υλοποίηση των στόχων του Κυότο,

4.

ότι αυτό που προέχει είναι να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες τη σηµασία που έχει η εξοικονόµηση ενέργειας, ότι οι οργανισµοί τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, επειδή ευρίσκονται πλησιέστερα στους
πολίτες από οποιοδήποτε άλλο διοικητικό φορέα, µπορούν να συµβάλουν στην υλοποίηση του στόχου
αυτού και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, κατά συνέπεια, να τους προσφέρει τα απαραίτητα περιθώρια για
να πράξουν αναλόγως,

έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 92/2004 rev.1) που υιοθέτησε στις 3 Μαΐου 2004 η επιτροπή
«Βιώσιµη ανάπτυξη» (εισηγητής: ο κ. SINNER, υπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων και περιφερειακών σχέσεων του
Ελεύθερου Κρατιδίου της Βαυαρίας (D, EVP)),
υιοθέτησε κατά την 55η σύνοδο ολοµέλειάς της 16ης και 17ης Ιουνίου 2004 (συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου2004) την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1 Συµφωνεί µε την άποψη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση συνιστά σηµαντικό στόχο. Παράλληλα, χαιρετίζει την
πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη
αγοράς για την προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών. Θεωρεί δε ότι είναι
απαραίτητη η ενίσχυση της αγοράς αυτής για τη µείωση των
εκποµπών ρύπων και την προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης.
1.2 Θεωρεί κατά βάση ότι η πρόταση οδηγίας αποτελεί ένα
σωστό πρώτο βήµα για την υλοποίηση αυτού του στόχου.
1.3 Εξακολουθεί να υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τον στόχο της
προστασίας του περιβάλλοντος και την τήρηση των συνεπαγόµενων
υποχρεώσεων για µείωση των εκποµπών. Στα κράτη µέλη, τις
περιφέρειες και τις κοινότητες της Ένωσης εφαρµόζεται ήδη ποικιλία µέτρων, µε απώτερο στόχο την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης (βλέπε σχετικά το νόµο για την εξοικονόµηση ενέργειας της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας ο οποίος ψηφίστηκε
από το γερµανικό κοινοβούλιο την 1η Απριλίου 2004). Σε αυτά
πρέπει να προστεθούν οι προσπάθειες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τοµείς κατανάλωσης.
1.4 Είναι της άποψης ότι η προώθηση µέτρων για την προαγωγή
της ενεργειακής απόδοσης, όπως η εξοικονόµηση ενέργειας από
(1) ΕΕ C 379 της 15.12.1997, σ. 11.
(2) ΕΕ C 192 της 12.8.2002, σ. 59.
(3) ΕΕ C 357 της 14.12.2001, σ. 44.

τους τελικούς χρήστες και η προσφορά ενεργειακών υπηρεσιών,
πρέπει να εναρµονίζεται µε τις συνθήκες που επικρατούν σε αγορές
προσανατολισµένες στον ανταγωνισµό. Ταυτόχρονα, θα ήθελε να
τονίσει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση του δηµόσιου τοµέα, έτσι ώστε αυτός να µπορεί να συνεχίσει να εκπληρώνει
τα καθήκοντά του σε σχέση µε την ποιότητα, την ασφάλεια και την
πρόσβαση.
1.5 ∆εν αµφισβητεί ότι, προκειµένου να επιτευχθεί η επιδιωκόµενη ενεργειακή απόδοση σε επίπεδο τελικού χρήστη, χρειάζεται να
οριστούν οι κατάλληλες γενικές συνθήκες. Ο καλύτερος τρόπος για
να γίνει αυτό είναι η προαγωγή και η περαιτέρω αύξηση της
ζήτησης µε τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών και διαδικασιών.
Αντιθέτως, η πρόταση να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις σε παρόµοιες προσφορές εµφανίζεται ως προβληµατική. Αυτό θα υποχρεώσει τις επιχειρήσεις να εφαρµόζουν διαδικασίες και τεχνικές για τις
οποίες δεν υπάρχουν αγοραστές, µε αποτέλεσµα την αύξηση του
τελικού κόστους για τον καταναλωτή.
1.6 Θεωρεί ότι η πρόταση οδηγίας είναι αντίθετη προς το
ισχύον σύστηµα στα σηµεία που παρακάµπτει ουσιαστικές διαρθρώσεις της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Η πρόταση οδηγίας υποχρεώνει τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν ότι οι µεµονωµένοι έµποροι
ή προµηθευτές θα προσφέρουν στους πελάτες τους σε όλους τους
τοµείς τελικής κατανάλωσης ενεργειακές υπηρεσίες και να εφαρµόσουν µέτρα για την προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο,
σε µια ανοιχτή αγορά, η προσφορά είναι σχεδόν αδύνατον να
κατευθυνθεί. Επιπλέον, οι εµπλεκόµενοι παράγοντες της αγοράς,
όπως οι διάφορες επιχειρήσεις παροχής ενέργειας και οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά προµηθευτές ενέργειας διαφέρουν σε βαθµό που
δεν επιτρέπει την υπαγωγή τους στους ίδιους ή συγκρίσιµους ρυθµιστικούς κανόνες.
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1.7 Θεωρεί ότι η υποχρέωση των επιχειρήσεων παροχής ηλεκτρισµού να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες
συνιστά παραβίαση της οδηγίας για την εσωτερική αγορά.
1.8 Είναι της γνώµης ότι η δηµιουργία νέων διοικητικών
διαρθρώσεων, οι οποίες θα µπορούν να εκπληρώνουν τα εποπτικά
και ελεγκτικά καθήκοντα που τους ανατίθενται µόνο επωµιζόµενες
σηµαντικό διοικητικό φόρτο, µπορεί µόνο κάτω από ορισµένες
προϋποθέσεις να συµβάλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
και την προαγωγή µιας αγοράς που είναι αποτελεσµατική ως προς
την ενεργειακή απόδοση και την παροχή συναφών υπηρεσιών.
Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν υφιστάµενους οργανισµούς για την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών.
Σύµφωνα µε την πρόταση οδηγίας, το κόστος των µέτρων για την
εξοικονόµηση της ποσότητας ενέργειας που επιδιώκεται «δεν
πρέπει» να υπερβαίνει το όφελος που αποφέρουν. Επειδή όµως δεν
είναι σαφές πως πρέπει να γίνει η ανάλυση κόστους-οφέλους, η
υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να έχει απλώς προγραµµατικό
χαρακτήρα χωρίς πρακτική σηµασία, µε αποτέλεσµα το κόστος να
εξελίσσεται εντελώς δυσανάλογα σε σχέση µε το όφελος. Συνεπώς,
µε το άρθρο 10β της πρότασης οδηγίας, υπάρχει κίνδυνος να µετακυληθούν, µέσω των τελών διανοµής, ορισµένες δαπάνες στους
τελικούς χρήστες.
1.9 Απευθύνει έκκληση προκειµένου ο καθορισµός ενιαίου συντελεστή αύξησης της αποδοτικότητας της τάξης του 1 % για όλα
τα κράτη µέλη να µην επιφέρει στρεβλώσεις του ανταγωνισµού,
επειδή τα κράτη τα οποία έχουν ήδη επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο
απόδοσης µπορούν να το βελτιώσουν ακόµη περισσότερο µόνο
καταβάλλοντας συγκριτικά υψηλό κόστος. Πρέπει να δοθούν
εγγυήσεις ότι θα ληφθούν δεόντως υπόψη οι προσπάθειες που
έχουν καταβάλλει ήδη τα κράτη µέλη. Η συνεκτίµηση των µέτρων
που έχουν ληφθεί από τα κράτη µέλη για την εξοικονόµηση ενέργειας από το 1991, η οποία προβλέπεται στο παράρτηµα 1 της
προτάσεως, πρέπει να γίνει µε τρόπο που να αποκλείει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Επιπλέον, η ΕΤΠ αντιτίθεται στη δυσανάλογη επιβάρυνση του ∆ηµοσίου και απευθύνει έκκληση για την ίση
µεταχείριση του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα.
1.10 Είναι της γνώµης ότι ορισµένα από τα µέτρα που προβλέπονται, όπως για παράδειγµα το ενιαίο ποσοστό εξοικονόµησης
ενέργειας, οδηγούν στην δηµιουργία νέων γραφειοκρατικών ελεγκτικών µηχανισµών ή σε καταναγκαστικές αγορές για ενεργειακές
υπηρεσίες και, ανάλογα µε την έκταση και την έντασή τους, συνιστούν ιδιαίτερα σηµαντική παρέµβαση στην ενεργειακή πολιτική
που ασκούν τα κράτη µέλη.
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2. Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1 Καλεί την Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τον απόλυτα
θεµιτό στόχο της νοµοθετικής προτάσεως, να επανεπεξεργαστεί
ορισµένα ουσιαστικά σηµεία του σχεδίου οδηγίας. Στόχος της
προσπάθειας αυτής πρέπει να είναι να αναπτυχθεί περαιτέρω και να
ενισχυθεί η ζήτηση ενεργειακών υπηρεσιών µε την παροχή πληροφόρησης, συµβουλών και µε µέτρα στήριξης, ενώ συνιστά την
ανάληψη πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενηµέρωσης µε στόχο την
προαγωγή της επίγνωσης του οφέλους που συνεπάγεται για το
περιβάλλον η εξοικονόµηση ενέργειας.
2.2 Καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί την αρχή της επικουρικότητας και να επιτρέψει στο µέλλον στα κράτη µέλη, τις περιφέρειες
και τις τοπικές κοινότητες να µεριµνήσουν για την εξέταση της
ποιότητας, την πιστοποίηση ή τη διαπίστευση των επιχειρήσεων
παροχής ενέργειας, για την εποπτεία του ελεγκτικού συστήµατος
στον τοµέα αυτό και της λειτουργίας της αγοράς, για την κατάρτιση προγραµµάτων για την προαγωγή της ενεργειακής αποδοτικότητας και για την δηµιουργία συστηµάτων χρηµατοδότησης που
θα τελούν υπό την εποπτεία του ∆ηµοσίου.
2.3 Προτείνει να περιοριστεί ο λεπτοµερειακός χαρακτήρας των
διατάξεων, έτσι ώστε αυτές να είναι συµβατές µε τους στόχους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση µε την άρση των ρυθµιστικών
παρεµβάσεων, τον περιορισµό της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών.
2.4 Καλεί την Επιτροπή να µην επιβαρύνει δυσανάλογα το δηµόσιο τοµέα όσον αφορά το στόχο της εξοικονόµησης ενέργειας.
Τόσο ο δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός τοµέας πρέπει να αναλάβουν
να συµβάλουν στον ίδιο βαθµό στην υλοποίηση του γενικότερου
στόχου της προαγωγής της ενεργειακής αποδοτικότητας.
2.5 Επισηµαίνει ότι, για να τηρηθούν οι υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην πρόταση οδηγίας, πρέπει να ληφθούν εποπτικά
µέτρα, να συγκεντρωθούν στοιχεία και να υποβληθούν εκθέσεις
στην Επιτροπή. Όλα αυτά προϋποθέτουν αύξηση προσωπικού στη
δηµόσια διοίκηση —πράγµα που µέχρι σήµερα δεν ήταν απαραίτητο— αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις, παραδείγµατος χάριν
για τη συλλογή και τη διαβίβαση στοιχείων για τους τελικούς
χρήστες που µέχρι σήµερα δεν ήταν αναγκαία (παραδείγµατος χάριν
για την περίπτωση του πετρελαίου θέρµανσης) και για την παροχή
ενεργειακών υπηρεσιών. Ο νοµοθέτης θα πρέπει να συνεκτιµήσει και
να συµπεριλάβει στα σχέδια του όλα αυτά τα δεδοµένα.
2.6 Υπενθυµίζει στην Επιτροπή ότι η πρόταση οδηγίας πρέπει να
εναρµονίζεται απόλυτα µε τους στόχους όλων των νοµοθετικών
ρυθµίσεων που ισχύουν στον τοµέα της ενέργειας και ιδιαιτέρως µε
την οδηγία για την εσωτερική αγορά ενέργειας.

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 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 Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών σχετικά µε τον ρόλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το µέλλον της Ευρώπης
(2004/C 318/07)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε θέµα «Ο ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το µέλλον της Ευρώπης» (COM(2003) 567 τελικό)·
έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 26ης Σεπτεµβρίου 2003 να της ζητήσει να καταρτίσει γνωµοδότηση επί του θέµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 265, πρώτη παράγραφος, της Συνθήκης περί ιδρύσεως
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε ο Πρόεδρός της, την 6η Νοεµβρίου 2003, να αναθέσει στην επιτροπή
«Πολιτισµός και Παιδεία» την κατάρτιση σχετικής γνωµοδότησης·
έχοντας υπόψη την Υπουργική ∆ιακήρυξη στη διάσκεψη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2003, στο Κόµο της Ιταλίας·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της µε θέµα (1)«eEurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους» (CdR
136/2002 τελικό)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της µε θέµα «∆ιαλειτουργική παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στις δηµόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (IDABC)» (CdR 247/2003 τελικό) (2)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της µε θέµα «eEurope 2002: ∆ηµιουργία κοινοτικού πλαισίου για την εκµετάλλευση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα» (CdR 134/2002 τελικό) (3)·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησής της (CDR 392/2003 Rev.2), το οποίο υιοθετήθηκε στις 5 Απριλίου
2004 από την επιτροπή «Πολιτισµός και Παιδεία» (Εισηγητής: ο κ. Keith Brown, Μέλος του Συµβουλίου του
Clackmannanshire, Σκοτία, ΗΒ/EA)·
Εκτιµώντας ότι:
1)

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν συµβάλλει µόνο στην αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης, αλλά
και στη δηµοκρατία, βελτιώνοντας τη διακυβέρνηση και τη συµµετοχή των πολιτών στο δηµόσιο βίο·

2)

Χρειάζεται να αναληφθεί πολιτική δέσµευση σε ανώτατο επίπεδο για τη δηµιουργία δοµών και υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ότι τα περισσότερα νοµικά εµπόδια δεν συναντώνται σε ευρωπαϊκό, αλλά
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

3)

Οι διαφορετικές παραδόσεις και νοµικές βάσεις στα υφιστάµενα και µελλοντικά κράτη µέλη δυσχεραίνουν
τον καθορισµό κοινών προτύπων για την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών·

υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση κατά την 55η σύνοδο ολοµελείας της, της 16ης και 17ης Ιουνίου 2004 (συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου).
1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1 επικροτεί τη σπουδαιότητα που αποδίδει η Επιτροπή στο
ρόλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την επίτευξη των στόχων
της Λισσαβώνας, και επισηµαίνει ιδιαίτερα το ρόλο και τη συµβολή
της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στην προώθηση και
αξιοποίηση του δυναµικού της, λαµβανοµένων υπόψη του φάσµατος και της σπουδαιότητας των υπηρεσιών και της ρύθµισης που
προσφέρει τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις,
1.2 υπογραµµίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της τοπικής και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης σε σχέση µε το µέγεθος και την
εγγύτητα προς τις κοινότητες, χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την
ταχεία εξάπλωση της καινοτοµίας, τη γνώση και την κατανόηση των
αναγκών και των χρηστών, στοιχεία τεράστιας σηµασίας, καθώς και
(1) EE C 128 της 29.5.2003, σ. 14.
(2) EE C 73 της 23.3.2004, σ. 72.
(3) EE C 73 της 26.3.2003, σ. 38.

την άµεση δέσµευση σε ατοµικό και κοινοτικό επίπεδο, η οποία
τους δίνει τη δυνατότητα να προωθήσουν την απόκτηση νέων
δεξιοτήτων και να προκαλέσουν τις αλλαγές συµπεριφοράς που
απαιτούνται για να καταστεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση µία πρακτική και ευεργετική πραγµατικότητα,

1.3 ενστερνίζεται την περιγραφή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως, κατ' ουσίαν, συνδυασµού της χρήσης ΤΠΕ στον
τοµέα της διακυβέρνησης και της δηµόσιας διοίκησης µε την
ανάληψη οργανωτικών αλλαγών και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων,

1.4 υπογραµµίζει την τεράστια σηµασία της δηµιουργίας και
της επένδυσης στον τοµέα της κατάρτισης και της ανάπτυξης δυνατοτήτων, προκειµένου να επιτραπεί στο µεγαλύτερο δυνατό φάσµα
ανθρώπων να συµµετάσχουν στις εξελίξεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
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1.5 τονίζει ότι η αξία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα καταδειχθεί µε τη µετατροπή της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών και την
προώθηση της συµµετοχής των πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στην ανάπτυξη πολιτικής για τους πολίτες, δηλαδή στον
ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό της παροχής υπηρεσιών από τις
δηµόσιες αρχές και στην αλληλεπίδραση µε τους πολίτες,

1.6 προειδοποιεί ότι αυτού του είδους η µετατροπή σε όλα τα
επίπεδα διακυβέρνησης θα είναι δαπανηρή και θα απαιτήσει τη
δέσµευση σηµαντικών και διαρκών πόρων, δεδοµένου ότι υφίσταται
παράλληλα η ανάγκη διατήρησης των υφιστάµενων συστηµάτων για
µεταβατικές περιόδους, γεγονός που αποτελεί ξεχωριστή απαίτηση
για τη διακυβέρνηση και δεν συναντάται στα εµπορικά περιβάλλοντα,

1.7 σηµειώνει ότι για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο υιοθέτησης
και διαλειτουργικότητας είναι ουσιώδους σηµασίας η µετάβαση στις
ευρυζωνικές συνδέσεις, και, κατά συνέπεια, επιδοκιµάζει το αίτηµα
της Επιτροπής για τις ευρυζωνικές συνδέσεις όλων των δηµόσιων
υπηρεσιών µέχρι το 2005, και πιστεύει ότι απαιτείται χρηµατοδοτική υποστήριξη για την εξεύρεση πόρων για ανάλογη µετατροπή,
και ειδικότερα στις περιοχές εκείνες όπου ο υφιστάµενος βαθµός
και ρυθµός ανάπτυξης της πρόσβασης είναι σχετικά χαµηλοί,

1.8 επικροτεί τη διάκριση που πραγµατοποιείται στην ανακοίνωση µεταξύ ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής
παροχής υπηρεσιών και θεωρεί ότι η ευρύτερη έννοια της τελευταίας, στην οποία συµπεριλαµβάνονται και οι µείζονες κοινωνικές
υπηρεσίες, παρουσιάζει εξαιρετική σηµασία για τα συµφέροντα της
τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης,

1.9 συνιστά την εφαρµογή ενός κοινού πλαισίου ερευνητικών
προτύπων, προκειµένου να διασφαλισθεί η δηµοσίευση της ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης όλων των σηµαντικών προγραµµάτων και σχεδίων και, κατά συνέπεια, η διάδοση τόσο των επιτυχιών για την πρόκληση άµιλλας όσο και της ειλικρινούς
ανάλυσης των αποτυχιών για τη βελτίωση της εκµάθησης και της
µελλοντικής πρακτικής,

1.10 πιστεύει ότι η εργασία µε βάση την εταιρική σχέση, η
δηµιουργία οµίλων και µεικτών εταιρειών σε όλα τα επίπεδα µεταξύ
των δηµόσιων υπηρεσιών και, όπου αυτό είναι εφικτό, των ιδιωτικών οργανισµών, τόσο σε πανεθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, είναι θεµελιώδους σηµασίας για την αξιοποίηση της καινοτοµίας και την αποφυγή της απαρχαίωσης, για τη διάδοση της
υφιστάµενης και µελλοντικής ορθής πρακτικής και την επίτευξη της
µεγαλύτερης δυνατής αξίας από τις δηµόσιες δαπάνες,

1.11 αναγνωρίζει το δυναµικό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
για τη διατήρηση και προώθηση των πολιτισµικών διαφορών και
την ισότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες, καθώς και τη συµβολή της
στη χάραξη πολιτικής και στις δηµοκρατικές διαδικασίες µεταξύ
των διαφόρων οµάδων πληθυσµού των περιφερειών, ενώ, κατ´ αυτόν
τον τρόπο, αναγνωρίζεται και ο µοναδικός ρόλος που διαδραµατίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες στο σύνολό τους
πραγµατοποιούν ποιοτικό ερευνητικό έργο µεγάλης σηµασίας για
την ενηµέρωση των ολοκληρωµένων πρακτικών,
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1.12 έχει επίγνωση της σηµασίας των τεχνολογιών που προωθούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια προκειµένου να δηµιουργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης µεταξύ των χρηστών,
αλλά θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να γίνει µε την τήρηση της απαιτούµενης ισορροπίας έναντι της υιοθέτησης πρωτοκόλλων τα οποία
θα µπορούσαν αδικαιολόγητα να παρεµποδίσουν την ηλεκτρονική
µεταφορά πληροφοριών σχετικών µε ταυτοποιηµένα άτοµα,
1.13 παρατηρεί ότι η εν λόγω ανακοίνωση αποτελεί µέρος µίας
ευρύτερης συνέχειας εκσυγχρονιστικών καινοτοµιών, ο συλλογικός
αντίκτυπος των οποίων έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την αλληλεπίδραση πολιτών/κυβέρνησης στον τοµέα της κοινωνικής συµµετοχής, αλλά θεωρεί, εντούτοις, ότι υφίστανται δυνητικοί κίνδυνοι
για την κοινωνική συνοχή εξαιτίας της αποµόνωσης ως αποτέλεσµα
του περιορισµού της διαπροσωπικής ανθρώπινης αλληλεπίδρασης,
εξέλιξη η οποία θα πρέπει να αποφευχθεί.

2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών

2.1 συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την προώθηση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να αποδώσει προτεραιότητα στην
εξασφάλιση κοινών προτύπων, πλαισίων για την ανταλλαγή πληροφοριών και πραγµατικής διαλειτουργικότητας, στην ενίσχυση της
επίγνωσης των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών και στη διευκόλυνση της
πρόσβασης όλων των πολιτών της ΕΕ σε πληροφορίες για τις
εθνικές και περιφερειακές υπηρεσίες. Πρέπει να δοθεί, επίσης, προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων των συναλλαγών και δεδοµένων. Η
εµπιστοσύνη του κοινού και η χρήση συνδέονται άµεσα µε τα
θέµατα ασφάλειας·
2.1.α συνιστά να αυξήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προσπάθειές της ώστε να συντονίζονται, κατά τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσµατικό, οι δράσεις των Προγραµµάτων που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ειδικότερα δε των προγραµµάτων IDA και
eTEN και των ερευνητικών δράσεων eGOV του 6ου Προγράµµατος
— Πλαίσιο, προκειµένου να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσµατά
τους και η αξιοποίηση των προσπαθειών και των πόρων που
αφιερώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης·
2.1.β συνιστά να εµβαθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περιφερειακή και τοπική διάσταση στις δράσεις των προγραµµάτων που
αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση·
2.2 συνιστά τη διάθεση χρηµατοδότησης από τις κυβερνήσεις
και από τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ για τον εφοδιασµό µε τεχνολογία ευρυζωνικής σύνδεσης των περιοχών στις
οποίες αυτή πιθανόν να µην είναι εµπορικά βιώσιµη και, κατ' αυτόν
τον τρόπο, τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης για όλες τις περιοχές της ΕΕ, µε επίκεντρο τις
περιοχές εκείνες όπου η πρόσβαση και/ή ο ρυθµός ανάπτυξης της
πρόσβασης είναι χαµηλοί, συνιστά να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των Περιφερειών, και ειδικότερα η γεωγραφική
έκταση και ο αριθµός των κατοίκων, κατά τις διαδικασίες καθορισµού της απαραίτητης χρηµατοδότησης για την εξασφάλιση υποδοµών που θα εγγυώνται την πρόσβαση σε ολόκληρη την επικράτεια·
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2.3 επιµένει ότι απαιτείται να παρασχεθούν, τουλάχιστον κατά
το µεταβατικό στάδιο, µαθήµατα κατάρτισης για την πρόσβαση
στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς και διευκολύνσεις για τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, για τους ηλικιωµένους και για τα άτοµα
µε ελλιπές επίπεδο κατάρτισης προκειµένου να ευνοηθεί η ηλεκτρονική ένταξη (e-inclusion) και να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος διακριτικής µεταχείρισης·
2.4 επιδοκιµάζει την παρατήρηση ότι η διάθεση δεν εγγυάται
και τη χρήση των άµεσων υπηρεσιών και συνιστά θερµά την έρευνα
όσον αφορά τις προτιµήσεις και τα εµπόδια από την πλευρά της
ζήτησης, τόσο σε σχέση µε τον τύπο υπηρεσίας όσο και µε τη
µέθοδο πρόσβασης, καθώς και όσον αφορά την καινοτοµία από την
πλευρά της προσφοράς, προκειµένου να εντοπισθούν τρόποι οι
οποίοι θα προσελκύσουν το ευρύτερο δυνατόν φάσµα χρηστών από
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικές ηλικίες, φύλα
και κοινωνικοοικονοµικές οµάδες·
2.5 επισηµαίνει ότι οι δυνατότητες της πληροφορικής θα πρέπει
να αξιοποιηθούν πλήρως, ώστε µέσω των παραδοσιακών διαύλων να
βελτιωθεί η ποιότητα και η παραγωγικότητα των δηµόσιων υπηρεσιών·

2.6 συνιστά την υιοθέτηση ενός πρωτοκόλλου σύµφωνα µε το
οποίο τα προγράµµατα και τα σχέδια για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα ενισχυόµενα από δηµόσια κονδύλια, να υποχρεούνται να διαδίδουν τα αποτελέσµατά τους, καθώς και να αναφέρουν
τα πλεονεκτήµατα που αποκτήθηκαν από την πρωτοβουλία και τα
συµπεράσµατα για την περαιτέρω βελτίωση·
2.7 ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την
υποστήριξη προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ώστε αυτές να
προσφέρουν ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε διαφορετικές γλώσσες,
µε ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιφερειακές και λιγότερο χρησιµοποιούµενες γλώσσες,
2.8 αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της αξιολόγησης των µειζόνων πρωτοβουλιών σε νέα πεδία δραστηριότητας, αλλά ζητεί επειγόντως τον καθορισµό σαφών στόχων κατά την εισαγωγή του συστήµατος καθώς και την ολοκληρωµένη και ανοιχτή κριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του (τόσο των επιτυχιών όσο και των
αποτυχιών) βάσει κριτηρίων, στα οποία να συµπεριλαµβάνονται η
συνάφεια, η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα, µε σκοπό τη µελλοντική βελτίωσή του.

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε ανεπίκλητα µηνύµατα εµπορικού χαρακτήρα ή «spam»
(2004/C 318/08)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

Έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε ανεπίκλητα µηνύµατα εµπορικού χαρακτήρα ή «spam» (COM(2004) 28 τελικό)·
Έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2004 να ζητήσει τη γνωµοδότησή
της επί του θέµατος αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 265, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της, της 5ης Απριλίου 2004 να αναθέσει στην Επιτροπή «Πολιτισµός
και Παιδεία» την κατάρτιση σχετικής γνωµοδότησης,
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της σχετικά µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τα επακόλουθα µέτρα παρακολούθησης του προγράµµατος δράσης για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του ∆ιαδικτύου (Ιντερνέτ)
µέσω της καταπολέµησης του παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα και την «Πρόταση
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως της απόφασης αριθ.
276/1999/EΚ µε την οποία είχε εγκριθεί το πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της
ασφαλέστερης χρήσης του ∆ιαδικτύου (Ιντερνέτ) µέσω της καταπολέµησης του παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα» (CdR 140/2002 fin) (1),
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την «Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση πολυετούς προγράµµατος (2003-2005) για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope, τη διάδοση ορθής
πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (MODINIS)» (CDR 252/2002 fin) (2),
(1) ΕΕ C 73 της 26.3.2003, σ. 34.
(2) ΕΕ C 28 της 29.5.2003, σ. 19.

22.12.2004
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Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την «Έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης του Σχεδίου ∆ράσης eEUROPE»
COM(2002) 62 τελικό και eEUROPE 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους (CDR 136/2002 fin) (1),
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για το «Κοινό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές» (CDR 332/98
fin) (2),
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την «Έκτη έκθεση για την εφαρµογή δέσµης κοινοτικών ρυθµίσεων στον
τοµέα των τηλεπικοινωνιών» (CdR 52/2001 fin) (3),
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για «Την παρακολούθηση της Πράσινης Βίβλου για την προστασία των
ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο πλαίσιο των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών
πληροφόρησης συνοδευόµενη από πρόταση σύστασης του Συµβουλίου» και (CDR 54/98 fin) (4),
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της «Μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο ηλεκτρονικό εµπόριο» (CDR 350/97
fin) (5),
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την «Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών: Πρόταση Ευρωπαϊκής πολιτικής» (CDR 257/2001 fin) (6),
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της µε θέµα «Για µια ασφαλέστερη Κοινωνία της Πληροφορίας µε τη βελτίωση
της ασφάλειας των υποδοµών πληροφόρησης και την καταπολέµηση του εγκλήµατος πληροφορικής: eEurope
2002» COM(2000) 890 final (CDR 88/2001 fin) (7),
Έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησή της (CDR 69/2004 rev. 1) που υιοθέτησε η Επιτροπή «Πολιτισµός και
παιδεία» στις 5 Απριλίου 2004, µε βάση την εισηγητική έκθεση της κας Susie Kemp, Μέλους του Ενωτικού Συµβουλίου ∆υτικού Berkshire (UK/EPP)
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι
1)

Τα ανεπίκλητα µηνύµατα εµπορικού χαρακτήρα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, γνωστά ως «spam»,
έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, σηµειώνοντας αύξηση από 7 % της παγκόσµιας κίνησης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κατά το 2001 σε ποσοστό 50 % σήµερα.

2)

Τα µηνύµατα τύπου Spam αποτελούν πρόβληµα όχι µόνο όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής,
την παραπλάνηση των καταναλωτών, την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά
αποτελούν και εµπορική απειλή. Συνεπάγονται επιπλέον δαπάνες για τις επιχειρήσεις και απώλεια παραγωγικότητας και υποσκάπτουν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών.

3)

Η ΕΕ θέσπισε τον Ιούλιο 2002 την οδηγία 2002/58/EΚ περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία καθιερώνεται η αρχή του µάρκετινγκ που βασίζεται σε συγκατάθεση «opt-in» όσον αφορά το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ορίζοντας ως καταληκτική ηµεροµηνία εφαρµογής την 31η Oκτωβρίου 2003.

4)

Η θέσπιση των σχετικών µέτρων αποτελεί το πρώτο βήµα, αλλά η νοµοθεσία και µόνο δεν επαρκεί για την
καταπολέµηση του προβλήµατος των µηνυµάτων «spam». Είναι απαραίτητο να αναληφθούν περαιτέρω
δράσεις προκειµένου να διασφαλισθεί το αναµενόµενο αποτέλεσµα της οδηγίας.

υιοθέτησε οµόφωνα κατά την 55η σύνοδο ολοµέλειάς της 16ης και 17ης Ιουνίου 2004 (συνεδρίαση της 16ης
Ιουνίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών

λόγω συνδροµή θα επεκταθεί επίσης και στις υποψήφιες χώρες
µετά την διεύρυνση τον Μάϊο 2004·

Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1 συµφωνεί µε το πόρισµα της Επιτροπής ότι τα µηνύµατα
τύπου spam αποτελούν µία από τις σηµαντικές προκλήσεις που
καλείται να αντιµετωπίσει το διαδίκτυο σήµερα, για την οποία απαιτείται όχι µόνο αποτελεσµατική ενίσχυση και διεθνής συνεργασία,
αλλά επίσης και αυτορυθµιστικές και τεχνικές λύσεις από πλευράς
της βιοµηχανίας και συνειδητοποίηση του προβλήµατος εκ µέρους
του κοινού·
1.2 επικροτεί τις ενδελεχείς προσπάθειες της Επιτροπής προκειµένου να ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη να µεταφέρουν τις διατάξεις της οδηγίας 2002/58/EΚ για την προστασία της ιδιωτικής
ζωής και τις ηλεκτρoνικές επικοινωνίες καθώς και τη συνδροµή που
παρέχεται στα κράτη µέλη από την Επιτροπή και ελπίζει ότι η εν
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ C 128 της 29.5.2003, σ. 14.
ΕΕ C 93 της 6.4.1999, σ. 33.
ΕΕ C 19 της 22.1.2002, σ. 1.
ΕΕ C 251 της 10.8.1998, σ. 51.
ΕΕ C 180 της 11.6.1998, σ. 19.
ΕΕ C 107 της 3.5.2002, σ. 89.
ΕΕ C 107 της 3.5.2002, σ. 85.

1.3 σηµειώνει ότι τα ανεπίκλητα µηνύµατα µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου προκαλούν έλλειψη εµπιστοσύνης στα δίκτυα πληροφόρησης και ότι ο όγκος του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου περιορίζει τη χρήση των σχετικών συστηµάτων. Προκύπτει ένα διαµεθοριακό και διεθνές ζήτηµα και η ΕΤΠ θεωρεί ότι η πολιτική της Κοινότητας θα αποδώσει µόνον µε την προσχώρηση και την συνεργασία των διεθνών οργανώσεων και άλλων παγκόσµιων φορέων.

1.4 εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν
αναγνωρίζει την ικανότητα των περιφερειακών και τοπικών αρχών
να διαδραµατίζουν διαµεσολαβητικό ρόλο όσον αφορά τους επιτόπιους πληθυσµούς και το κοινό γενικότερα, προτρέπει δε την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές µπορούν να συµβάλουν σε µεγάλο βαθµό στην καταπολέµηση των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων·
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1.5 τονίζει µε έµφαση ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές
µπορούν να αντιµετωπίσουν τα ανεπίκλητα ηλεκτρονικά µηνύµατα
κατά πολλούς και διάφορους τρόπους. Πρώτον, µέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της διάδοσης πληροφοριών και γενικότερα λόγω της εγγύτητάς τους προς τους πολίτες, τις οργανώσεις
και τις επιχειρήσεις·
1.6 σηµειώνει ότι έχει ήδη προτείνει να ληφθούν µέτρα για την
πληροφόρηση των µαθητών σχετικά µε τις πτυχές ασφάλειας της
κοινωνίας της πληροφόρησης και τις επιπτώσεις των αδικηµάτων
που συνδέονται µε τη χρήση υπολογιστών·
1.7 σηµειώνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν να
διαδραµατίσουν ρόλο όσον αφορά την προστασία του κοινού µε
την ευρύτερη έννοια·
1.8 αναγνωρίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για την διασφάλιση ισόρροπης ανάπτυξης
της κοινωνίας της γνώσεως και της πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ειδικότερα µετά την διεύρυνση, για την αύξηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής των περιφερειών, δήµων και διαµερισµάτων σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Οι περιφερειακές και τοπικές
αρχές διαθέτουν το µοναδικό προνόµιο να εξασφαλίζουν µε επιτυχία την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στις δράσεις της Κοινότητας
µε ιδιαίτερη έµφαση στις οµάδες µειονεκτικών ατόµων·
1.9 αναγνωρίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι
υπεύθυνες να αναπτύσσουν όχι µόνο υπηρεσίες ανοικτής γραµµής,
αλλά επίσης και τις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας
στα πλαίσια της δια βίου µάθησης (δεδοµένου ότι η ψηφιακή
κατάρτιση θεωρείται πλέον ως βασική δεξιότητα) και της ιατρικής
περίθαλψης. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δραστηριοποιούνται επίσης για την προαγωγή της ασφάλειας πληροφορίας,
αναπτύσσοντας υπηρεσίες ανοικτής γραµµής µε πολιτισµικό και
τουριστικό περιεχόµενο, βελτιώνοντας την πρόσβαση των υπηρεσιών ανοικτής γραµµής και βεβαίως αναπτύσσοντας τη διαλειτουργικότητα των διαδικασιών τόσο στο εσωτερικό τους όσο και µεταξύ
διαφόρων οργανώσεων γενικότερα. Πιστεύει συνεπώς ότι έχει
ζωτική σηµασία η διασφάλιση αποτελεσµατικής και ανεµπόδιστης
ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
2. Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1 ζητεί να τονισθεί η ανάγκη δραστήριας συµµετοχής των
υποψήφιων χωρών. Το διαδίκτυο δεν αναγνωρίζει πλέον τα παραδοσιακά σύνορα µεταξύ των κρατών και συνεπώς οι δράσεις που
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λαµβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα πρέπει να περιορίζονται
µόνο στην συµµετοχή των κρατών µελών της Ε.Ε. Οι επιπτώσεις
λόγω ελλείψεως συστηµάτων πληροφόρησης και ασφάλειας των
δικτύων στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές της Ευρώπης ενδέχεται να προκαλέσουν διεύρυνση του ψηφιακού χάσµατος µεταξύ
αυτών και των περισσότερο αναπτυγµένων και ασφαλών περιφερειών.
2.2 προτείνει να καταβληθούν προσπάθειες για να πεισθούν
περισσότερο οι βασικοί κατασκευαστές λογισµικού στον κόσµο και
να προβούν σε έρευνες για την ασφάλεια του δικτύου και των
πληροφοριών και για την άµεση εφαρµογή τους. Η ασφάλεια πρέπει
να καταστεί προτεραιότητα για τους φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προσβάσεως που λειτουργούν στην Ευρώπη
και να δηµιουργηθούν επίσης περισσότερες σχέσεις µε τις δραστηριότητες και σχετικές οργανώσεις εκτός Ε.Ε.
2.3 καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση των δυνατοτήτων που
διαθέτουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές για να επικοινωνούν
µε τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο. Επί παραδείγµατι, οι βιβλιοθήκες, τα δηµοτικά κέντρα και άλλοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχουν µεγάλες ευκαιρίες για την ευαισθητοποίηση
του κοινού και την πρόσβασή του στην πληροφόρηση. Οι δυνατότητες αυτές εξασφαλίζουν άµεση επαφή µε το κοινό συµπεριλαµβανοµένων των οµάδων µειονεκτικών ατόµων·
2.4 θεωρεί ότι πολλά από τα προβλήµατα που συνδέονται µε
την ασφαλή χρήση του διαδικτύου µπορούν να επιλυθούν σε τοπικό
επίπεδο, και ειδικότερα, µέσω εντατικής εκπαιδευτικής καθοδήγησης
για την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το θέµα αυτό. Οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές µπορούν να παράσχουν την
κατάλληλη καθοδήγηση για την καταπολέµηση των ανεπίκλητων
ηλεκτρονικών µηνυµάτων·
2.5 προτείνει όπως τα σχολεία, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών
τους καθηκόντων, προβούν στην ευαισθητοποίηση των νέων όσον
αφορά την ανάγκη για ασφάλεια στην κοινωνία της πληροφορίας·
2.6 προτείνει στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να κάνουν
χρήση των σχέσεων που διατηρούν µε τις οργανώσεις επιχειρήσεων
προκειµένου να τις ενθαρρύνουν να προβούν στη λήψη θετικών
µέτρων κατά των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων·
2.7 επιθυµεί επίσης να τονίσει µε έµφαση τη σηµασία της συνεργασίας στο εσωτερικό της ΕΕ, και ειδικότερα τον ρόλο των τοπικών
και περιφερειακών αρχών για την εξασφάλιση της εν λόγω συνεργασίας.

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για το Μέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τοµέα
(2004/C 318/09)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

Έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Το µέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τοµέα (COM (2003) 784 τελικό),
Έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2004 να ζητήσει τη γνωµοδότησή
της επί του θέµατος αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 265, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της 5ης Απριλίου 2004 να αναθέσει στην επιτροπή «Πολιτισµός και
εκπαίδευση» την επεξεργασία της σχετικής γνωµοδότησης,
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση που εξέδωσε σχετικά µε Ορισµένες νοµικές πτυχές που συνδέονται µε κινηµατογραφικά και λοιπά οπτικοακουστικά έργα (CdR 387/2001 fin) (1),
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση που εξέδωσε σχετικά µε την Τέταρτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 89/553/ΕΟΚ «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» (CdR 90/2003 fin) (2),
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση που εξέδωσε σχετικά µε την Ανακοίνωση σχετικά µε τους φραγµούς για την
επίτευξη ευρείας πρόσβασης σε νέες υπηρεσίες και εφαρµογές της κοινωνίας της πληροφορίας µέσω ανοικτών
πλατφορµών ψηφιακής τηλεόρασης και κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς και την Ανακοίνωση σχετικά µε τη
µετάβαση από τις αναλογικές στις ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές (από την ψηφιακή «µετάβαση» στην
«κατάργηση» της αναλογικής µετάδοσης) (CdR 308/2003 fin),
Έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CDR 67/2004 rev.1) που υιοθετήθηκε στις 5 Απριλίου 2004 από την
επιτροπή «Πολιτισµός και παιδεία» (Εισηγητής: ο κ. Dieter Schiffmann, µέλος του Κοινοβουλίου του κρατιδίου
της Ρηνανίας-Παλατινάτου (DE/SPE),
υιοθέτησε οµόφωνα κατά την 55η σύνοδο ολοµέλειάς της 16ης και 17ης Ιουνίου 2004 (συνεδρίαση της 17ης
Ιουνίου) την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1 αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο των οπτικοακουστικών
µέσων για την ανάπτυξη µιας πολυφωνικής κοινωνίας στην Ευρώπη,
την διαφύλαξη των τοπικών και περιφερειακών ταυτοτήτων και την
εξέλιξη των δηµοκρατικά νοµιµοποιούµενων δικαιωµάτων των
πολιτών·
1.2 τάσσεται υπέρ της προσαρµογής του νοµικού πλαισίου για
τα οπτικοακουστικά µέσα έτσι ώστε να καταστεί δυνατή και να
προωθηθεί η θετική περαιτέρω εξέλιξή τους για την εκπλήρωση του
κεφαλαιώδους ρόλου τους·
1.3 κατανοεί την ανάγκη να συµπεριληφθούν και άλλοι στόχοι
κοινού ενδιαφέροντος οι οποίοι σχετίζονται µε τη ρύθµιση του
οπτικοακουστικού τοµέα όπως ο ανταγωνισµός, η προστασία των
καταναλωτών ή το δικαίωµα στην τηλεπικοινωνία και εκφράζει την
ικανοποίησή της διότι η Επιτροπή συνέδεσε τα ανωτέρω µε την
κατάρτιση της ανακοίνωσής της για την περαιτέρω ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής ρυθµιστικής πολιτικής για τον συνολικό οπτικοακουστικό τοµέα·
(1) ΕΕ C 192 της 12.8.2002, σ. 15.
(2) ΕΕ C 256 της 24.10.2003, σ. 79.

1.4 θεωρεί ουσιαστικό ακριβώς τη χρονική στιγµή της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασαφηνιστεί το νοµικό πλαίσιο της οπτικοακουστικής πολιτικής και να προσδιορισθούν τα χρονικά στάδια της περαιτέρω ανάπτυξής του, προκειµένου να επιτευχθεί έγκαιρη και όσο το δυνατόν ευρύτερη ασφάλεια δικαίου για
τα εντασσόµενα κράτη·

1.5 προβλέπει ότι λόγω της τεχνολογικής καινοτοµίας όπως η
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, υφίστανται σηµαντικές ευκαιρίες για
την περαιτέρω ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τοµέα και τονίζει
την ανάγκη να ληφθεί τούτο υπόψη·

1.6 επικροτεί και υπογραµµίζει τις βασικές αρχές που ακολουθεί
η Επιτροπή για ένα κανονιστικό πλαίσιο στον οπτικοακουστικό
τοµέα·

1.7 συµµερίζεται επί της αρχής την θετική αξιολόγηση της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» ως ένα σταθερό και ασφαλές
νοµικό πλαίσιο για τις τηλεοπτικές υπηρεσίες στην Κοινότητα, το
οποίο διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των τηλεοπτικών υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κοινότητας και παραπέµπει στην σχετική
γνωµοδότησή της (CdR 90/2003 fin)·
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1.8 υπογραµµίζει τη σηµασία της θεµελιώδους αρχής της χώρας
προέλευσης για την εσωτερική αγορά στον οπτικοακουστικό τοµέα,
συµµερίζεται ωστόσο τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στο πλαίσιο
της διαβούλευσης, ό,τι δηλαδή οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί
λόγω της ποικιλίας των εθνικών νοµοθεσιών, ενδέχεται να επιλέγουν
το κράτος µέλος µε την πλέον φιλελεύθερη νοµοθεσία·
1.9 συµφωνεί µε την εκτίµηση της Επιτροπής ότι θα µπορούσε
να ζητηθεί εκ βάθρων επανεπεξεργασία της οδηγίας για την τηλεόραση µε σκοπό την τροποποίησή της·
1.10 ενόψει των ενδιάµεσων εξελίξεων και µεταβολών της οπτικοακουστικής αγοράς, συνηγορεί υπέρ της ανάληψης µιας πρωτοβουλίας από την Επιτροπή, προκειµένου η οδηγία για την τηλεόραση να µετεξελιχθεί ταχέως και κατά τρόπο συνολικό σε µια
συνεκτική ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την διάδοση οπτικοακουστικού
περιεχοµένου. Τούτη θα προβλέπει ένα αναβαθµισµένο κανονιστικό
πλαίσιο για τις υπηρεσίες που υπάγονται στην οδηγία για την
τηλεόραση και τις υπηρεσίες που υπόκεινται στην κοινωνία των
πληροφοριών·
1.11 θεωρεί ότι τα περαιτέρω ζητήµατα όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας για την τηλεόραση δεν πρέπει να ρυθµιστούν
µέσω ανακοινώσεων µε ποικίλες ερµηνείες αλλά µε την ταχεία
µετεξέλιξη της ίδιας της οδηγίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί ασφάλεια
δικαίου·
1.12 υπογραµµίζει τη σηµασία της τήρησης των κανόνων για
τον ανταγωνισµό στον τοµέα της οπτικοακουστικής πολιτικής·
1.13 επισηµαίνει την ευθύνη όσον αφορά τη διατήρηση και την
περαιτέρω ανάπτυξη της πολυφωνίας στην Ευρώπη, στα κράτη µέλη
και τις ευρωπαϊκές περιφέρειες·
1.14 τονίζει την ανάγκη ενός νοµικού πλαισίου για τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο
και για την πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες· ακόµη, λόγω της
απαίτησής για την διαµόρφωση ενός αναβαθµισµένου κανονιστικού
πλαισίου, εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να αµφισβητήσει τον διαχωρισµό µεταξύ υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και υπηρεσιών που υπόκεινται στην
οδηγία για την τηλεόραση χωρίς σύνορα·
1.15 υπογραµµίζει την ανάγκη συνεκτίµησης των συµφερόντων
των καταναλωτών κατά την µετάβαση από την αναλογική ραδιοτηλεοπτική µετάδοση στην ψηφιακή και παραπέµπει στη σχετική
γνωµοδότησή της (CdR 308/2003 fin)·
1.16 τονίζει την εξαιρετική σηµασία του δικαιώµατος στην
πληροφόρηση στο πλαίσιο των ατοµικών δικαιωµάτων των ευρωπαίων πολιτών και εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η Επιτροπή,
στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή στο
δικαίωµα στην πληροφόρηση ως ζητήµατος καίριας κοινωνικής
σηµασίας και βλέπει ότι θα αποτελέσει αντικείµενο περαιτέρω
εξέτασης·
1.17 υπογραµµίζει τον σηµαντικό ρόλο της περιφερειακής
προώθησης του κινηµατογράφου και τονίζει την άποψή της ότι η
τοπική και περιφερειακή οπτικοακουστική παραγωγή αποκτά
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ολοένα και µεγαλύτερη βαρύτητα και αποτελεί ένα αντίβαρο στις
παραγωγές σε εθνικό επίπεδο ή στις µη ευρωπαϊκές παραγωγές·
1.18 υπογραµµίζει την ανάγκη λήψης µέτρων προώθησης ευρωπαϊκών έργων και θεωρεί ότι η χρηµατοδότηση της παρουσίας
ευρωπαϊκών έργων ανεξάρτητων παραγωγών στα προγράµµατα
συµβάλλει σηµαντικά στην πολυµορφία του οπτικοακουστικού
τοπίου στην Ευρώπη, χρηµατοδότηση που ενδείκνυται ιδιαίτερα για
τη διαφύλαξη και προβολή της πολυµορφίας της ευρωπαϊκής
τοπικής και περιφερειακής κληρονοµιάς· ωστόσο, θεωρεί ότι µε τις
υφιστάµενες ποσοστώσεις ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητικά·
1.19 τονίζει την ανάγκη ισοσταθµισµένων κανόνων όσον αφορά
τους ποιοτικούς και ποσοτικούς κανόνες για τη διαφήµιση·
1.20 εκφράζει την ικανοποίησή της για την προθυµία της Επιτροπής να επανεξετάσει την περαιτέρω διαµόρφωση της σύστασης
για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·
1.21 θεωρεί ότι το δικαίωµα απάντησης αποτελεί σηµαντικό
στοιχείο της τήρησης των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της ελευθερίας έκφρασης και υποστηρίζει τη θέση να επεκταθεί το δικαίωµα
αυτό σε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης·
1.22 υποστηρίζει την θέση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση της σύστασης για την προστασία των ανηλίκων και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας µε κριτήρια τη γνώση των µέσων ενηµέρωσης, το δικαίωµα απάντησης και τα µέτρα κατά της παρότρυνσης
σε µίσος σε όλα τα µέσα επιγραµµικής ενηµέρωσης·
1.23 κατανοεί την ανάγκη διαµόρφωσης στα κράτη µέλη προτύπων συρρύθµισης και αυτορρύθµισης που θα πρέπει να περιλαµβάνουν τη δυνατότητα έκφρασης των τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, υποστηρίζει όµως την άποψη ότι πρέπει να καταρτισθεί
µελέτη για τα πρότυπα συρρύθµισης στα µέσα ενηµέρωσης, προκειµένου να ερευνηθούν οι συνέπειες και η συµφωνία τους µε το
ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο·
1.24 υπογραµµίζει την ανάγκη να διασφαλίσει γενικότερα η Κοινότητα το ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό πρότυπο και σε διεθνές
επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων του ΠΟΕ.

2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1 συνιστά την ταχεία και εκ βάθρων επανεπεξεργασία και
µετεξέλιξη της οδηγίας για την τηλεόραση προκειµένου να επιτευχθεί η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου ενόψει της διεύρυνσης και
η προσαρµογή στη συνεχιζόµενη τεχνολογική εξέλιξη·
2.2 συνιστά, κατά την µετεξέλιξη της οδηγίας για την τηλεόραση και του πλαισίου για τον οπτικοακουστικό τοµέα, να συνεκτιµηθεί και να υποστηριχθεί ο σηµαντικός ρόλος των οπτικοακουστικών µέσων και παραγωγών για την ανάπτυξη και την παρουσίαση
των τοπικών και περιφερειακών ταυτοτήτων. Και υπό την έννοια
αυτή, πρέπει να αναχαιτιστεί η υπερβολική συγκέντρωση του τοµέα
ή/και να αντισταθµιστεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
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2.3 συνιστά, ενόψει της προοδευτικής σύγκλισης των µέσων
ενηµέρωσης, να καταβληθούν προσπάθειες για τον ακριβέστερο
νοµικό προσδιορισµό του περιεχοµένου των παραγωγών,
ανεξάρτητα από τα χρησιµοποιούµενα τεχνικά µέσα·

αναγκαία πρόταση για τη γνώση των µέσων ενηµέρωσης να συµπεριλάβει όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας
έτσι ορισµένα «ελάχιστα όρια ενηµέρωσης και παρουσίας όλων
αυτών».

2.4 συνηγορεί υπέρ της διατήρησης στον βαθµό που ισχύουν
σήµερα, των ποιοτικών κανόνων διαφήµισης, ιδίως σε συνάρτηση µε
την προστασία των παιδιών και των νέων, το διαχωρισµό της διαφήµισης και του συντακτικού περιεχοµένου·

2.11 συνηγορεί υπέρ της διαφύλαξης του δικαιώµατος στην
ενηµέρωση, όσον αφορά και εκδηλώσεις για τις οποίες υφίστανται
αποκλειστικά δικαιώµατα καθώς και εκδηλώσεις καίριας κοινωνικής
σηµασίας· η ΕΤΠ υπογραµµίζει την θέση της ότι πρέπει να ρυθµιστεί κατά τρόπο ευέλικτο η ραδιοτηλεοπτική µετάδοση σηµαντικών
γεγονότων από την µη συνδροµητική τηλεόραση, µε συνεκτίµηση
των ιδιαιτεροτήτων των κρατών και να εξετασθεί η κατάρτιση καταλόγου σηµαντικών εκδηλώσεων. Ακόµη, προτείνει να δηµιουργηθεί
σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα δικαίωµα στην σύντοµη τηλεοπτική
παρουσίαση πληροφοριών γενικού ενδιαφέροντος·

2.5 προτείνει ωστόσο την επανεξέταση των ποσοτικών κανόνων
διαφήµισης, αφού συνεκτιµηθούν οι αυξανόµενες δυνατότητες επιλογής και διαχείρισης του χρήστη προκειµένου να δοθεί ένα δείγµα
µεγαλύτερης ευελιξίας για τον περιορισµό της γραφειοκρατίας, ήδη
πριν από τη διεύρυνση της ΕΕ·
2.6 συνιστά να εφαρµόζονται οι κανόνες διαφήµισης και στις
αποκαλούµενες νέες διαφηµιστικές τεχνικές όπως η χωρισµένη
οθόνη, η εικονική διαφήµιση και η διαλογική διαφήµιση και να εισαχθούν οι κατάλληλες διατάξεις που να καθιστούν σαφή το διαχωρισµό του συντακτικού και του διαφηµιστικού περιεχοµένου, έτσι
ώστε να διασαφηνισθεί νοµικά η χρήση των νέων διαφηµιστικών τεχνικών·
2.7 εκφράζει την ικανοποίησή της διότι στο πλαίσιο της οπτικοακουστικής πολιτικής και παράλληλα µε την οδηγία για την
τηλεόραση, εξετάζονται και άλλοι τοµείς που συνδέονται ολοένα
και στενότερα µε αυτήν όπως η πολιτική για τον ανταγωνισµό, την
προστασία του δηµιουργού, του καταναλωτή κτλ και συνιστά, κατά
την κατάρτιση νοµοθεσίας στο µέλλον, να συνεκτιµούνται σε µεγαλύτερο βαθµό οι σχετικοί αυτοί τοµείς·
2.8 υπογραµµίζει ότι ενόψει της ένταξης των δέκα νέων κρατών
µελών, θα πρέπει να επιδιωχθεί η διαφύλαξη των κανόνων για τη
συνεχή προστασία των ανηλίκων και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
στο σύνολο του οπτικοακουστικού τοµέα·
2.9 συνιστά, µε την ευκαιρία της αναγγελθείσας πρότασης για
επικαιροποίηση της σύστασης του Συµβουλίου για την προστασία
των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να ενισχυθούν οι
προσπάθειες για την διαµόρφωση αποτελεσµατικότερων µέσων
αυτορρύθµισης και συρρύθµισης, συµπεριλαµβανοµένης της εντατικότερης ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και συνεργασίας δικτύων,
ιδίως ενόψει του ψηφιακού και επιγραµµικού περιβάλλοντος·
2.10 συνιστά να προσδώσει η αναγγελθείσα πρόταση ιδιαίτερη
βαρύτητα στα µέτρα προώθησης της γνώσης των µέσων ενηµέρωσης, εφόσον η Επιτροπή δικαίως διαπιστώνει ότι «Το να γνωρίζουµε πού θα βρούµε πληροφορίες και πώς να τις ερµηνεύουµε
αποτελεί σήµερα µια ουσιώδη δεξιότητα». Συνιστά, επίσης, αυτή η

2.12 συνιστά, λόγω της θετικής εξέλιξης της αγοράς οπτικοακουστικού περιεχοµένου στην Ευρώπη, να διαµορφωθούν ισχυρές
θέσεις για την προώθηση των ευρωπαϊκών τηλεοπτικών και κινηµατογραφικών ταινιών ώστε οι ισχύουσες ποσοστώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας για την τηλεόραση να ενταχθούν σε ένα ισχυρότερο πλαίσιο στήριξης της παραγωγής και της
διανοµής από τα προγράµµατα χρηµατοδότησης· τονίζει επίσης την
άποψή της ότι κατά την αξιολόγηση των έργων αυτών, να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η διαφύλαξη του ευρωπαϊκού πολιτισµού
καθώς και οι περιφερειακές και οικονοµικές συνέπειές τους. Για το
σκοπό αυτό, θα θεσπιστεί ειδικό πρόγραµµα στήριξης, προσανατολισµένο στην περιφερειακού χαρακτήρα παραγωγή και διανοµή και/
ή την παραγωγή και διανοµή µε τη χρησιµοποίηση των διαφόρων
ευρωπαϊκών γλωσσών.
2.13 επαναλαµβάνει την πρότασή της ότι λόγω των απαιτούµενων επενδύσεων για τη µετάβαση στην ψηφιακή παραγωγή και
µετάδοση καθώς και λόγω του υψηλού µεριδίου ίδιων παραγωγών
των τοπικών και περιφερειακών τηλεοπτικών υπηρεσιών, θα πρέπει
να προωθηθεί η στήριξη της διάδοσης των τοπικών και περιφερειακών τηλεοπτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η πολιτιστική και περιφερειακή πολυµορφία στην µελλοντική ψηφιακή
τηλεόραση. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα
στην στήριξη επενδύσεων για την εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στις περιφερειακές οπτικοακουστικές υπηρεσίες.
2.14 επικροτεί το ό,τι στο πλαίσιο της τροποποίησης της οδηγίας για την τηλεόραση, η δηµόσια ραδιοτηλεόραση θα µπορεί να
συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο που ορίζεται
στο κάθε κράτος µέλος, επικροτώντας πάντα την παροχή στήριξης
στους δηµόσιους φορείς που διασφαλίζουν την περιφερειακή
κάλυψη.

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB
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Γνωµοδότηση της Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την «Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για
τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες για την περίοδο 2005-2010»
(2004/C 318/10)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες για την περίοδο 2005-2010 (COM(2004) 102 τελικό· 2004/0032 CNS),
έχοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου της ΕΕ, της 23ης Φεβρουαρίου 2004, σύµφωνα µε το άρθρο 265,
παράγραφος 1 της ΣΕΚ, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της ΕΤΠ για το θέµα αυτό,
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της, της 6ης Νοεµβρίου 2003, να αναθέσει στην επιτροπή «Εξωτερικές Σχέσεις» την κατάρτιση της σχετικής γνωµοδότησης,
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 63, παράγραφος 2 β),
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της, σχετικά µε την «Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη δηµιουργία
Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες» (COM(1999) 686 τελικό — 1999/0274 CNS, CdR 80/2000
τελικό (1)),
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της, σχετικά µε την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, της Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών:
Μετανάστευση, ένταξη και απασχόληση» (COM(2003) 336 τελικό, CdR 223/2003 τελικό (2)),
έχοντας υπόψη άλλες γνωµοδοτήσεις της σχετικά µε τους πρόσφυγες (CdR 90/2001 τελικό (3), CdR 214/2001
τελικό (4), CdR 93/2002 τελικό (5), CdR 249/2003 τελικό (6),
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης που υιοθέτησε η επιτροπή «Εξωτερικές σχέσεις» στις 4 Μαΐου 2004
(έγγρ. CdR 80/2004 rev.1), µε εισηγητή τον ∆ήµαρχο του Närpiö Gustav SKUTHÄLLA (FI/ELDR),
ΕΚΤΙΜΑ:
1)

ότι το Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες θα πρέπει, κατά τη δεύτερη φάση του, να αποτελέσει το
αποτελεσµατικότερο και σηµαντικότερο µέσο για την υλοποίηση των βασικών στόχων που έχουν τεθεί —
κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των κρατών µελών και εφαρµογή κοινής πολιτικής ασύλου σε όλα τα
κράτη µέλη,

2)

ότι για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί είναι απαραίτητο να χορηγηθούν στο ταµείο επαρκείς
πόροι καθ' όλη τη διάρκεια της φάσης εκτέλεσης προκειµένου να ληφθούν υπόψη η διεύρυνση της Κοινότητας και οι ανάγκες των νέων κρατών µελών·

κατά την 55η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 16ης και 17ης Ιουνίου 2004, (συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου)
υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Θέσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

βαθµό τα αποτελέσµατα της πρώτης φάσης και οι εκτιµήσεις των
διαφόρων φορέων,

Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1 επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής µε την επιφύλαξη των
τροπολογιών που ακολουθούν,
1.2 εκτιµά το έργο που επιτέλεσε η Επιτροπή σε συνεργασία µε
τα κράτη µέλη, τις περιφέρειες, τους δήµους, τις ενώσεις, τους
ίδιους τους πρόσφυγες καθώς και µε άλλους φορείς για την
επίτευξη των στόχων της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Ταµείου
για τους Πρόσφυγες,
1.3 εκτιµά το έργο της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη διατύπωση
της νέας πρότασης και θεωρεί ότι ελήφθησαν υπόψη σε µεγάλο
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ C 317 της 6.11.2000, σ. 4.
ΕΕ C 109 της 30.4.2004, σ. 46.
ΕΕ C 19 της 22.1.2002, σ. 20.
ΕΕ C 107 της 3.5.2002, σ. 85.
ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 44.
ΕΕ C 23 της 27.1.2004, σ. 30.

1.4 θεωρεί ορθή την πρόταση για την αρχή κατανοµής των
ευθυνών µεταξύ των κρατών µελών,

1.5 εκτιµά, ότι οι σταθεροί πόροι που διατίθενται για την τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εφαρµογή των προτεινόµενων
µέτρων στα κράτη µέλη αποτελούν την ελάχιστη δυνατή υποστήριξη προκειµένου να διασφαλιστεί σε όλα τα κράτη µέλη η συµµετοχή στο πρόγραµµα και η ανάπτυξη των συστηµάτων τους σε
ενιαία ευρωπαϊκή κλίµακα· επισηµαίνει επίσης ότι ιδιαίτερα οι
τοπικοί φορείς των κρατών µελών που συµµετείχαν στην πρώτη
φάση του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες χρειάζονται
περαιτέρω κατάρτιση και επιµόρφωση για την εκτέλεση υψηλού
επιπέδου σχεδίων,
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1.6 θεωρεί σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα άτοµα που
απολαύουν διεθνούς προστασίας στα κράτη µέλη θα έχουν πρόσβαση στις δράσεις του Ταµείου ανεξαρτήτως του εθνικού συστήµατος του κράτους υποδοχής· Θεωρεί δε εξίσου σηµαντικό, κατά
την εφαρµογή του προγράµµατος να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη οι
ανάγκες των ευάλωτων οµάδων προσφύγων. Σε όλες τις ευάλωτες
οµάδες υπάρχουν για παράδειγµα µη συνοδευόµενοι ανήλικοι,
γυναίκες µόνες ή ανύπαντρες µητέρες (γυναίκες που αντιµετωπίζουν
κινδύνους), θύµατα βασανισµών ή βιασµών, θύµατα σωµατεµπορίας
ή άλλων µορφών σεξουαλικών κακοποιήσεων, πρόσωπα τα οποία
χρήζουν ειδικής ιατρικής περίθαλψης,
1.7 υποστηρίζει τον τρόπο που προτείνει η Επιτροπή να εξεταστεί σφαιρικά η πολιτική ασύλου ούτως ώστε στις δράσεις του
Ταµείου αυτού να λαµβάνονται υπόψη οι τοπικές, περιφερειακές
και εθνικές συνθήκες, η στήριξη και η βελτίωση των συνθηκών των
αιτούντων άσυλο καθώς και η προώθηση της ένταξης και του επαναπατρισµού,
1.8 θεωρεί σηµαντική τη χρηµατοδότηση όχι µόνον των εθνικών
δράσεων αλλά και των κοινοτικών καθώς και των έκτακτων µέτρων.
Οι κοινοτικές δράσεις µπορούν να εξελιχθούν σε στρατηγικό ευρωπαϊκό µέσο σχεδιασµού και ανάπτυξης, εάν χρησιµοποιηθούν για
την ανάπτυξη εκτενών και αλληλοσυµπληρούµενων σχεδίων σε πολιτικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Απαιτείται η διάθεση
επαρκών πόρων στο Ταµείο για τις κοινοτικές δράσεις, λαµβανοµένης υπόψη της συµπληρωµατικότητάς τους και της διαφάνειας
της εφαρµογής τους,
1.9 επισηµαίνει, ότι τις συνέπειες της υποδοχής των αιτούντων
άσυλο και των προσφύγων υφίστανται πρωτίστως οι κοινότητες που
τους υποδέχονται σε τοπικό επίπεδο, και προτρέπει τις τοπικές και

περιφερειακές αρχές να συµµετέχουν στη λήψη των αποφάσεων σχετικά µε την υποδοχή και την ένταξη στις κοινότητές τους.
1.10. τονίζει ότι η προώθηση της ένταξης αποτελεί καθοριστικής σηµασίας παράγοντα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και
για τους πρόσφυγες που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ότι
η επιτυχία της είναι σηµαντική για την ισόρροπη ανάπτυξη µελλοντικά των τοπικών κοινοτήτων,
1.11. υπογραµµίζει το δικαίωµα όλων για εθελοντική, ασφαλή
και αξιοπρεπή επιστροφή στη χώρα καταγωγής,
1.12. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να βελτιώσει το
στρατηγικό σχεδιασµό του προγράµµατος µέσω πολυετούς προγραµµατισµού,
1.13. επισηµαίνει ότι ο στρατηγικός σχεδιασµός πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε διαφάνεια και µε πραγµατική σύµπραξη της Επιτροπής και των κρατών µελών, είτε πρόκειται για ενέργειες των
κρατών µελών, είτε για κοινοτικές δράσεις, είτε για έκτακτα µέτρα,
1.14. υπογραµµίζει ιδίως, ότι οι τοπικοί και περιφερειακοί
φορείς διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο όσον αφορά την ανάληψη
των ευθυνών για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και των
προσφύγων και για την υλοποίηση των µέτρων που προωθούν τον
επαναπατρισµό τους· για το λόγο αυτό, εκφράζει τη λύπη της που
η Επιτροπή στην πρότασή της δεν περιλαµβάνει την ευρεία διαβούλευση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών κατά το σχεδιασµό του προγράµµατος και κατά τη λήψη αποφάσεων για τη
χρηµατοδότησή του. Ειδικότερα, στην πρόταση δεν διασφαλίζεται η
δυνατότητα συµµετοχής στις κοινοτικές δράσεις των τοπικών και
των περιφερειακών φορέων ως πηγής βέλτιστων πρακτικών.

2. Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Σύσταση 1
Αιτιολογική σκέψη 4
Πρόταση της Επιτροπής

(4) Είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν οι προσπάθειες που
καταβάλλονται από τα κράτη µέλη για την παροχή στους
πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες κατάλληλων όρων υποδοχής και για την εφαρµογή αµερόληπτων και αποτελεσµατικών διαδικασιών ασύλου, µε σκοπό να προστατευθούν τα δικαιώµατα των ατόµων που χρειάζονται διεθνή
προστασία και να βελτιωθεί η λειτουργία των συστηµάτων
ασύλου.
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Τροπολογία της ΕΤΠ

(4) Είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν και να βελτιωθούν οι
προσπάθειες που καταβάλλονται από τα κράτη µέλη για
την παροχή στους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες
κατάλληλων όρων υποδοχής προκειµένου να ληφθούν
υπόψη οι ειδικές ανάγκες των πλέον ευάλωτων οµάδων
(όπως οι µη συνοδευόµενοι ανήλικοι, θύµατα βασανισµών
ή βιασµών, θύµατα σωµατεµπορίας ή άλλων µορφών
σεξουαλικών κακοποιήσεων, πρόσωπα τα οποία χρήζουν
ειδικής ιατρικής περίθαλψης και για την εφαρµογή αµερόληπτων και αποτελεσµατικών διαδικασιών ασύλου, µε
σκοπό να προστατευθούν τα δικαιώµατα των ατόµων που
χρειάζονται διεθνή προστασία και να βελτιωθεί η λειτουργία των συστηµάτων ασύλου.

Αιτιολογία

Είναι σηµαντικό να βελτιωθούν οι όροι υποδοχής, εφόσον δεν έχουν φτάσει ακόµη σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ιδιαίτερα όταν ο αριθµός των αιτούντων άσυλο είναι µεγάλος, και όταν τούτο δεν παρέχεται πάντα σε άτοµα ευάλωτων
οµάδων οπότε και δεν αναγνωρίζονται οι ειδικές τους ανάγκες. Ένας ορισµός για όσους εντάσσονται σε αυτή την
κατηγορία θα διευκολύνει την αναγνώριση των ευάλωτων ατόµων. Χάρη στις ενισχύσεις, στη µέριµνα και σε άλλες
ειδικές διατάξεις είναι δυνατή η παροχή ασύλου στα άτοµα αυτά κατά την στιγµή που το χρειάζονται, η διευκόλυνσή τους στην ένταξη και ο ενδεχόµενος επαναπατρισµός τους.
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Σύσταση 2
Αιτιολογική σκέψη 8
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

(8) Απαιτείται συγκεκριµένη βοήθεια για τη δηµιουργία ή τη
βελτίωση των όρων που επιτρέπουν στους πρόσφυγες και
στους εκτοπισθέντες οι οποίοι το επιθυµούν, να αποφασίσουν, έχοντας πλήρη συνείδηση της πραγµατικότητας, να
εγκαταλείψουν το έδαφος των κρατών µελών και να
επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.

(8) Απαιτείται συγκεκριµένη βοήθεια για τη δηµιουργία ή τη
βελτίωση των όρων που επιτρέπουν στους πρόσφυγες και
στους εκτοπισθέντες οι οποίοι το επιθυµούν, να αποφασίσουν, έχοντας πλήρη συνείδηση της πραγµατικότητας, να
εγκαταλείψουν το έδαφος των κρατών µελών και να
επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους µε κάθε ασφάλεια
και σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Το Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να υποστηρίζει την επιστροφή εάν δεν
εξασφαλιστεί ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ασφάλεια και µε σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Σύσταση 3
Αιτιολογική σκέψη 15
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

(15) Η εφαρµογή των ενεργειών από τα κράτη µέλη πρέπει να
παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για τις λεπτοµέρειες και την
ποιότητα εφαρµογής, για τα αποτελέσµατα των ενεργειών
και την αξιολόγησή τους καθώς και για τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση και τον έλεγχό της.

(15) Η εφαρµογή των ενεργειών από τα κράτη µέλη πρέπει να
παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για τις λεπτοµέρειες και την
ποιότητα εφαρµογής, για τα αποτελέσµατα των ενεργειών
και την διαφάνειά τους, ως προς την αξιολόγησή τους
καθώς και για τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση και
τον έλεγχό της.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή των ενεργειών πρέπει να είναι διαφανής.

Σύσταση 4
Άρθρο 4, σηµείο 1 δ) (νέο)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

δ) τον εκούσιο επαναπατρισµό των ατόµων στα οποία δεν έχει
παρασχεθεί η προστασία που αναφέρεται στα σηµεία 1, 2
και 3, εφόσον δεν έχουν αποκτήσει νέα ιθαγένεια ούτε
έχουν εγκαταλείψει το έδαφος του κράτους µέλους.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Είναι συνεπώς σκόπιµο στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος να λαµβάνεται υπόψη ο εκούσιος επαναπατρισµός
των ατόµων στα οποία έχει απαγορευτεί η διαδικασία ασύλου, και όχι µόνο των ατόµων των οποίων ακόµη εκκρεµεί η αίτηση.
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Σύσταση 5
Άρθρο 4, σηµείο 3
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

3. Οι ενέργειες λαµβάνουν υπόψη τα ζητήµατα που αφορούν
το φύλο καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες των πλέον
ευάλωτων ατόµων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
έχουν υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπες και µειωτικές
µεταχειρίσεις καθώς και το ύψιστο συµφέρον των παιδιών.
Οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 1, στοιχεία α), β) και
γ) ενέργειες µπορούν να αποτελέσουν το αντικείµενο συνδυασµένων σχεδίων.

3. Οι ενέργειες λαµβάνουν υπόψη τα ζητήµατα που αφορούν
το φύλο, το ύψιστο συµφέρον των παιδιών καθώς και τις
ιδιαίτερες ανάγκες των πλέον ευάλωτων ατόµων, κυρίως
των µη συνοδευόµενων ανηλίκων, των µόνων γυναικών και
ανύπαντρων µητέρων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
έχουν υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπες και µειωτικές
µεταχειρίσεις καθώς και το ύψιστο συµφέρον των παιδιών.
Οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 1, στοιχεία α), β) και
γ) ενέργειες µπορούν να αποτελέσουν το αντικείµενο συνδυασµένων σχεδίων.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Το ύψιστο συµφέρον των παιδιών ορίζεται σε διεθνείς συµβάσεις, και για το λόγο αυτό προτείνεται να προβάλλεται µε σαφήνεια στην παρούσα πρόταση. Ένας ορισµός για όσους εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία θα διευκολύνει την αναγνώριση των ευάλωτων ατόµων. Ο προτεινόµενος κατάλογος συµπίπτει για παράδειγµα µε τον κατάλογο που χρησιµοποιεί η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Σύσταση 6
Άρθρο 6
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Μπορούν να τύχουν της στήριξης του Ταµείου οι ενέργειες
που αφορούν την ένταξη στην κοινωνία του κράτους µέλους
διαµονής των ατόµων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), καθώς και των µελών της οικογενείας τους
και ιδίως

Μπορούν να τύχουν της στήριξης του Ταµείου οι ενέργειες
που αφορούν την ένταξη στην κοινωνία του κράτους µέλους
διαµονής των ατόµων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), καθώς και των µελών της οικογενείας τους
και ιδίως για παράδειγµα

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Οι δείκτες σχετικά µε την ένταξη δεν έχουν καθοριστεί οµοιόµορφα ούτε µε ενιαία κριτήρια. Για το λόγο αυτό
πρέπει να επισηµανθεί ότι οι ενέργειες που αναφέρονται είναι µόνο παραδείγµατα που προωθούν την ένταξη.

Σύσταση 7
Άρθρο 6 3η παύλα (νέο)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

— ενέργειες, που αποσκοπούν στην εκµάθηση της γλώσσας
και του πολιτισµού των χωρών υποδοχής

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η γλώσσα αποτελεί σηµαντικό µέσο για την ενεργό ένταξη στην τοπική κοινωνία και κοινότητα, και η σηµασία
της πρέπει να τονιστεί. Η γλώσσα διδάσκεται µε πολλούς τρόπους και συνδέεται άµεσα µε τον πολιτισµό, και η
υποστήριξή της δεν πρέπει να περιοριστεί µόνο στην εκπαίδευση.
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Σύσταση 8
Άρθρο 6, 6η παύλα
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

— οι ενέργειες που αποβλέπουν στην ένταξη αυτών των ατόµων, στις οποίες συµµετέχουν τοπικές αρχές, ευρωπαίοι
πολίτες ή οργανώσεις ενώσεων προσφύγων, για παράδειγµα µέσω εθελοντισµού, χορηγίας, συµµετοχής κοινωνικοεπαγγελµατικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων

— οι ενέργειες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών που
αποβλέπουν στην ένταξη αυτών των ατόµων, στις οποίες
συµµετέχουν τοπικές αρχές, ευρωπαίοι πολίτες ή οργανώσεις ενώσεων προσφύγων, για παράδειγµα µέσω εθελοντισµού, χορηγίας, συµµετοχής κοινωνικοεπαγγελµατικών ή
συνδικαλιστικών οργανώσεων

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Τα µέσα των τοπικών και των περιφερειακών αρχών που συνδέονται µε την ένταξη αφορούν κυρίως την οργάνωση
των δηµόσιων υπηρεσιών. Στην οργάνωση των υπηρεσιών αυτών πρέπει να ληφθούν υπόψη η πρόσβαση, ο µη
αποκλεισµός των προσφύγων καθώς και οι ειδικές τους ανάγκες. Κατά συνέπεια ο καθοριστικής σηµασίας ρόλος
τους πρέπει να διαχωριστεί από άλλες τοπικές δράσεις. Με τροπολογία αυτή αποσαφηνίζεται η αρχική διατύπωση
του κειµένου το οποίο χωρίζεται σε δύο µέρη (συστάσεις 8 και 9).
Σύσταση 9
Άρθρο 6, 7η παύλα (νέο)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

— οι ενέργειες που αποβλέπουν στην ένταξη των ατόµων
αυτών και στην προώθηση του διαλόγου µε τις τοπικές
κοινωνίες. Στις ενέργειες αυτές συµµετέχουν οργανώσεις
των προσφύγων και οργανώσεις των ευρωπαίων πολιτών,
για παράδειγµα, µέσω δράσεων εθελοντισµού, χορηγίας,
κοινωνικοεπαγγελµατικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η έννοια της ένταξης έχει διττή σηµασία, αφενός ένταξη στην κοινότητα και γενικότερα ένταξη στην κοινωνία των
πολιτών και αφετέρου, ένταξη του ατόµου µέσω του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης πράγµα που θέλει να
επισηµάνει η τροπολογία. Εξάλλου πρέπει να τονιστεί και η ίδια ευθύνη των προσφύγων για την ένταξή τους στη
νέα κοινότητα.
Σύσταση 10
Άρθρο 8 σηµείο 2 (νέο) (το υφιστάµενο 2 µεταφέρεται στη θέση 3)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

2. Οι επιλέξιµες ενέργειες πρέπει να διασφαλίζουν ειδικότερα
σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο τη δηµιουργία βέλτιστων πρακτικών.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Φαίνεται ότι η πρόταση για τον καθορισµό των κοινοτικών δράσεων που θα λάβουν ενισχύσεις συµπεριλαµβάνει
και την ενίσχυση από φορείς της κεντρικής διοίκησης ή από ευρωπαϊκούς φορείς. Συχνά ωστόσο οι βέλτιστες
πρακτικές και τα καινοτόµα πειραµατικά σχέδια ξεκινούν και εφαρµόζονται σε τοπικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό
πρέπει να διασφαλιστεί ότι στην εφαρµογή των σχεδίων θα συµµετέχουν οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς.
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Σύσταση 11
Άρθρο 9 σηµείο 2 δ)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

δ) τα έξοδα προσωπικού και διοίκησης που συνεπάγεται η
υποδοχή των σχετικών ατόµων και η εφαρµογή των έκτακτων µέτρων·

δ) τα έξοδα προσωπικού και διοίκησης που συνεπάγεται η
υποδοχή των σχετικών ατόµων, οι αποφάσεις που αφορούν
το δικαίωµα διαµονής των ατόµων αυτών και η εφαρµογή
των έκτακτων µέτρων

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Με τη σηµερινή διατύπωση δεν είναι σαφές εάν στη λήψη των αποφάσεων για το δικαίωµα διαµονής των ατόµων
αυτών συµπεριλαµβάνονται και δράσεις που επιδέχονται ενισχύσεων. Ωστόσο η λήψη των αποφάσεων αποτελεί
καθοριστικής σηµασίας στοιχείο για την εφαρµογή των έκτακτων µέτρων και των επακόλουθων δαπανών.

Σύσταση 12
Άρθρο 12, σηµείο 4
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

4. Οι Αρµόδιες Αρχές πρέπει κυρίως να εκπληρώνουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

4. Οι Αρµόδιες Αρχές πρέπει κυρίως να εκπληρώνουν µε
διαφάνεια τα ακόλουθα καθήκοντα:

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η εκπλήρωση των καθηκόντων πρέπει να γίνεται µε διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

Σύσταση 13
Άρθρο 12, σηµείο 4 α)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

α) διαβούλευση µε τους σχετικούς εταίρους µε σκοπό την
κατάρτιση του πολυετούς προγραµµατισµού, (όπως µη
κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές αρχές, αρµόδιοι διεθνείς
οργανισµοί, κοινωνικοί εταίρου κ.λ.π. …)

α) διαβούλευση µε τους σχετικούς εταίρους µε σκοπό την
κατάρτιση του πολυετούς προγραµµατισµού, όπως οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές, αλλά και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, αρµόδιοι διεθνείς οργανισµοί, κοινωνικοί
εταίροι κ.λ.π. …)

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και την ανάληψη ευθυνών σφαιρικού χαρακτήρα, οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές διαδραµατίζουν καθοριστικής σηµασίας ρόλο για την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες. Ειδικότερα τα κράτη µέλη δεν µπορούν να προβούν στη χάραξη ή στην άσκηση πολιτικής για την υποδοχή
προσφύγων ή των αιτούντων άσυλο χωρίς τη συνεργασία των αρχών αυτών. Στην απόφαση πρέπει να διασφαλιστεί
ότι οι αρµόδιες αρχές θα προβούν στην προετοιµασία του προγράµµατος σε συνεργασία µε τις τοπικές και τις
περιφερειακές αρχές.
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Σύσταση 14
Άρθρο 12, εδάφιο 4, σηµείο γ)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

διοργάνωση των διαδικασιών επιλογής και ανάθεσης των
συγχρηµατοδοτήσεων από το Ταµείο, τηρουµένων των αρχών
της διαφάνειας, της ισότητας µεταχείρισης και της µη
σώρευσης

διοργάνωση των διαδικασιών επιλογής και ανάθεσης των
συγχρηµατοδοτήσεων από το Ταµείο, τηρουµένων των αρχών
της διαφάνειας, της ισότητας µεταχείρισης και της µη
σώρευσης καθώς µε τη συνεκτίµηση της κατάστασης και των
αναγκών που υφίστανται στο συγκεκριµένο κράτος µέλος.
Επιπλέον, κατά την επιλογή των σχεδίων θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η αποτελεσµατικότητα του κόστους, εφόσον
ληφθούν ταυτόχρονα υπόψη κριτήρια όπως ο αριθµός των
ενδιαφερόµενων προσώπων, η επαγγελµατική τους πείρα και
κατάρτιση, η αξιοπιστία των οργανώσεων ή των ενδεχοµένως
συνεργαζόµενων οργανώσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηµατοδότησης

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Το άρθρο 9, εδάφιο 3 της Απόφασης του Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους πρόσφυγες (ΕΕ L 252 της 6.10.2000, σ. 12 επ.) [ΕΤΠ I] έχει επιβεβαιωθεί στην πράξη
και εποµένως θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο ΕΤΠ ΙΙ. Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει, ιδιαίτερα κατά την επιλογή
των σχεδίων, να εφαρµόζουν και στο µέλλον κριτήρια όπως η κατάσταση που επικρατεί στην περιφέρεια ή στην
οργανωτική οντότητα αλλά και η ανάγκες που υφίστανται. Σε αυτό µπορούν να ανταποκριθούν οι περιφερειακές
και τοπικές συντονιστικές αρχές, όχι όµως εξωτερικοί εµπειρογνώµονες.
Σύσταση 15
Άρθρο 22, εδάφιο 2
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

2. Προχρηµατοδότηση η οποία αντιπροσωπεύει το 50 % του
ποσού που προβλέπεται στην ετήσια απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο
καταβάλλεται στο κράτος µέλος εντός 60 ηµερών από τη
θέσπιση της εν λόγω απόφασης συγχρηµατοδότησης.

2. Προχρηµατοδότηση η οποία αντιπροσωπεύει το 50 %70 %
του ποσού που προβλέπεται στην ετήσια απόφαση της
Επιτροπής σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο
καταβάλλεται στο κράτος µέλος εντός 60 ηµερών από τη
θέσπιση της εν λόγω απόφασης συγχρηµατοδότησης.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Προκειµένου να µην επιβαρυνθούν υπερβολικά οι κρατικοί προϋπολογισµοί αλλά και οι πόροι που διαθέτουν οι
συµµετέχοντες εταίροι (ΜΚΟ, κ.ά), θα πρέπει, στο πλαίσιο των πληρωµών προς τα κράτη µέλη, να ισχύουν λιγότερο αυστηρά κριτήρια για την προχρηµατοδότηση.
Βρυξέλλες 17 Ιουνίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB

