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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

56Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 29ΗΣ ΚΑΙ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα Ενδιάµεση αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας:
— Ανακοίνωση της Επιτροπής — Ενίσχυση της υλοποίησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση
— Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές των
κρατών µελών για την απασχόληση
— Σύσταση σύστασης του Συµβουλίου για την υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης των κρατών
µελών
(2005/C 43/01)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την «Ενδιάµεση αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας»: Ανακοίνωση της Επιτροπής
για την ενίσχυση της υλοποίησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, την πρόταση απόφασης του
Συµβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές των κρατών µελών για την απασχόληση
και την σύσταση σύστασης του Συµβουλίου για την υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών,
COM(2004) 239 τελικό- 2004/0082 (CNS)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004 και του Συµβουλίου, της
16ης Απριλίου, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της ΕΤΠ για το θέµα αυτό σύµφωνα µε τα άρθρα 265 και 128 της
ΣΕΚ·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προέδρου της, της 5ης Απριλίου 2004, να αναθέσει στην επιτροπή
«Οικονοµική και κοινωνική πολιτική» την επεξεργασία της σχετικής γνωµοδότησης·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το σχέδιο γνωµοδότησής της (CdR 152/2004 rev 1) που υιοθετήθηκε στις 6 Ιουλίου
2004 από την επιτροπή «Οικονοµική και κοινωνική πολιτική» (εισηγήτρια: η κα Pauliina Haijanen, µέλος του
περιφερειακού συµβουλίου της Ν∆ Φινλανδίας, Πρώτη αντιπρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου της Laitila (FIN/
EPP)·
κατά την 56η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 29ης και 30ης Σεπτεµβρίου 2004 (συνεδρίαση της 29ης
Σεπτεµβρίου 2004) υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Οι γενικοί στόχοι της στρατηγικής της Λισσαβώνας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.1.
Εκτιµά, ότι για την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας πρέπει πρωτίστως να βελτιωθεί η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα. ∆εν θα πρέπει να εφαρµοστούν νέες µέθοδοι και να
τεθούν νέοι στόχοι, αλλά να δοθεί έµφαση σε προηγούµενες αποφάσεις για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.
1.2.
Θεωρεί σηµαντικό, για τη βιωσιµότητα των δηµόσιων
οικονοµικών να υπάρχει υγιής µακροοικονοµία και οικονοµική πολιτική µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη όπως έχει τεθεί στη στρατηγική
της Λισσαβώνας.

1.3. Θεωρεί σηµαντικό, η οικονοµική πολιτική, η πολιτική
απασχόλησης, η κοινωνική πολιτική, η περιβαλλοντική πολιτική
καθώς και η εκπαιδευτική πολιτική και η πολιτική έρευνας να εξεταστούν στη στρατηγική της Λισσαβώνας µε ολοκληρωµένο τρόπο ως
συµπληρωµατικά στοιχεία που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα,
την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Πρέπει να
εµβαθυνθεί περαιτέρω ο διάλογος για την κοινωνική προστασία, τις
κατευθυντήριες γραµµές για την οικονοµική πολιτική και για την
εξέλιξη της απασχόλησης.
1.4. Εκτιµά, ότι οι διαρθρωτικές καινοτοµίες, η ενίσχυση της
έρευνας και της καινοτοµίας, η προώθηση του επιχειρηµατικού
πνεύµατος καθώς και η ανάπτυξη της εκπαίδευσης αποτελούν καθοριστικής σηµασίας παράγοντες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, την προώθηση των επενδύσεων καθώς και για τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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1.5.
Θεωρεί δε, ότι η γήρανση του πληθυσµού επιφέρει σηµαντικές προκλήσεις στη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών και
στην ανάπτυξη των υπηρεσιών και τούτο προϋποθέτει τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων για την παράταση της διάρκειας του επαγγελµατικού βίου και την υποστήριξη της παραµονής στην εργασία.
1.6.
Εκτιµά ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο και έχουν συγκεκριµένα καθήκοντα για την
υλοποίηση και την ενίσχυση της εφαρµογής της στρατηγικής της
Λισσαβώνας, αλλά το δυναµικό αυτό δεν αξιοποιείται επαρκώς.
2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Ενδιάµεση αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2.1.
Θεωρεί απαραίτητο, κατά την εφαρµογή της στρατηγικής
της Λισσαβώνας να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην αλληλεπίδραση των διαφόρων βαθµίδων διοίκησης που εµπλέκονται στην
εφαρµογή και στην ανάπτυξη των µηχανισµών διαχείρισης κατά
τρόπον ώστε να είναι δυνατή η δηµιουργία εταιρικών σχέσεων
καθώς και η αποτελεσµατική συµµετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας.
2.2.
Συµφωνεί µε τους στόχους που έθεσε το Εαρινό Συµβούλιο για την ενδιάµεση αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας
και προτείνει στην εν λόγω εξέταση να περιλαµβάνεται σοβαρή
αξιολόγηση για την εφαρµογή της διακυβέρνησης καθώς και η προστιθέµενη αξία που παρέχει η αποκεντρωµένη διοίκηση στην υλοποίηση της στρατηγικής.
2.3.
Εκτιµά ότι για την εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου συντονισµού θα πρέπει χρησιµοποιηθεί αποκεντρωµένου τύπου προσέγγιση ώστε οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς να έχουν πραγµατικά
τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές. Αυτές δε οι στρατηγικές πρέπει να είναι τα επιµέρους
τµήµατα της εθνικής στρατηγικής. Στα εθνικά σχέδια δράσης των
κρατών µελών θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένη εικόνα του τρόπου µε τον οποίο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν συµµετάσχει στην εκπόνηση των σχεδίων αυτών καθώς και του τρόπου
µε τον οποίο θα συµβάλουν την υλοποίησή τους.
2.4.
Επισηµαίνει ότι η ανοικτή µέθοδος συντονισµού θα πρέπει
να απλοποιηθεί ούτως ώστε, πέρα από τις λεπτοµέρειες των στόχων
και τους δείκτες απόδοσης, να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις στοχοθετηµένες κατευθυντήριες γραµµές της στρατηγικής και στο πως
θα εφαρµοστούν συγκεκριµένα και αποτελεσµατικά.
2.5.
Θεωρεί σηµαντικό, τα νέα χρηµατοδοτικά πλαίσια της
Ένωσης και η δράση των διαρθρωτικών ταµείων να συνδεθούν στε-
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νότερα από ό,τι σήµερα µε την υλοποίηση της στρατηγικής της
Λισσαβώνας.
Αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής για την απασχόληση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2.6. Συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι δεν πρέπει να
αλλάξουν οι κατευθυντήριες γραµµές αλλά να δοθεί έµφαση στην
αποτελεσµατική εφαρµογή των υφιστάµενων κατευθυντήριων
γραµµών.
2.7. Κρίνει ιδιαίτερα σηµαντικό, σε ορισµένες περιπτώσεις, να
δοθούν στα κράτη µέλη πέρα από τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις,
κοινές συστάσεις σύµφωνα µε τις συστάσεις της οµάδας εργασίας
Wim Kok. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να καταστεί σαφέστερη η σχέση αυτών των κοινών συστάσεων µε τους γενικούς στόχους που τέθηκαν το 2003.
2.8. Εκτιµά ότι η απαίτηση, που υπάρχει στις κατευθυντήριες
γραµµές που υιοθετήθηκαν το 2003, να υποστηριχθεί η συµµετοχή
των τοπικών και των περιφερειακών φορέων για την ανάπτυξη και
την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών, δεν έχει γίνει επαρκώς
σεβαστή.
2.9. Κρίνει απαραίτητο, η διακυβέρνηση να τεθεί περισσότερο
στο προσκήνιο της στρατηγικής για την απασχόληση και να αξιολογηθεί κριτικά η υλοποίηση της διακυβέρνησης στην κοινή έκθεση
για την απασχόληση του 2005.
2.10. Συµφωνεί µε τις συστάσεις της Επιτροπής που αφορούν
τον επαγγελµατικό βίο, αλλά εκτιµά ότι στην πολιτική για την
απασχόληση θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην
προώθηση προσφοράς εργατικού δυναµικού µε την παροχή κινήτρων στις γυναίκες, στους ηλικιωµένους, στους νέους στους ανάπηρους και στους µετανάστες καθώς και µε την προαγωγή της επαγγελµατικής ικανότητας και της υγείας όλου του πληθυσµού.
2.11. Θεωρεί ότι οι νέες διαρθρωτικές δοµές της αγοράς εργασίας και η ανάπτυξη των φορολογικών συστηµάτων πρέπει να πραγµατοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχυθεί η εργασία και η
παραµονή στην αγορά εργασίας.
2.12. Θεωρεί σηµαντικό να υποστηρίζονται οι ευκαιρίες για
την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας των νέων κρατών µελών µε την
ενίσχυση της ικανότητας δράσης των τοπικών και των περιφερειακών αρχών καθώς και µε την υποστήριξη της συνεργασίας και
την ανταλλαγή εµπειριών των τοπικών και των περιφερειακών αρχών
παλαιών και νέων κρατών µελών.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου 2004
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα «Οι µεθοριακοί εργαζόµενοι — Απολογισµός
µετά από δέκα χρόνια λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς: Προβλήµατα και προοπτικές»
(2005/C 43/02)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση της 10ης Φεβρουαρίου 2004 του Προεδρείου της, να αναθέσει, µε βάση το
άρθρο 265 εδάφιο 5 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στην επιτροπή «Οικονοµική και
Κοινωνική Πολιτική» την επεξεργασία γνωµοδότησης µε θέµα «Μεθοριακοί εργαζόµενοι — Απολογισµός µετά από
δέκα χρόνια λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς: Προβλήµατα και προοπτικές»·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ενοποιηµένη έκδοση των Συνθηκών για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης
Μαρτίου 1957 και ιδιαίτερα τον τίτλο III: Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, κεφάλαιο 1: οι εργαζόµενοι, άρθρα 39 και 42, κεφάλαιο 2: το δικαίωµα εγκαταστάσεως, άρθρο 43·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διατάξεις για τον συντονισµό των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως οι οποίες
αποτελούν µέρος της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και αναµένεται να συµβάλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών εργασίας·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 118/97 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 2ας ∆εκεµβρίου 1996 για τροποποίηση και ενηµέρωση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρµογής των
συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους
που διακινούνται εντός της Κοινότητας, και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, όπως θα τροποποιηθεί·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.1612/68 του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 σχετικά µε
την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζοµένων εντός της Κοινότητας·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου σχετικά µε την προβληµατική των µεθοριακών
εργαζοµένων, την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών στον τοµέα της ιατρικής περίθαλψης και άλλων υπηρεσιών
καθώς και τις αποφάσεις στον τοµέα του εργατικού δικαίου και της επαγγελµατικής επανένταξης·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Σύνοδο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απασχόληση, κοινωνική πολιτική, υγεία
και προστασία των καταναλωτών) της 1ης ∆εκεµβρίου 2003, και ιδιαίτερα το σηµείο 3, της ηµερήσιας διάταξης
το οποίο προέβλεπε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον συντονισµό των συστηµάτων της κοινωνικής ασφάλισης (αναθεώρηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την κοινή θέση του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2004 ενόψει της έκδοσης κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 13ης ∆εκεµβρίου 2002 στην Κοπεγχάγη
ενόψει της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 των χωρών Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,
Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία και Κύπρο και του άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της 16ης και 17ης Απριλίου 2003 στην Αθήνα για την υπογραφή των συµφωνιών προσχώρησης και
την Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις ευρωπαϊκές συµφωνίες που συνάφθηκαν µε τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής
Ευρώπης και συγκεκριµένα τον ∆εκέµβριο του 1991 µε την Ουγγαρία και την Πολωνία, τον Φεβρουάριο 1995
µε τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία, τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας και τη Σλοβακία, τον Φεβρουάριο 1998 µε την
Εσθονία τη Λετονία και τη Λιθουανία και τον Φεβρουάριο 1999 µε τη Σλοβενία καθώς και τις συµφωνίες
σύνδεσης που συνάφθηκαν το 1964 µε την Τουρκία, το 1971 µε τη Μάλτα και το 1973 µε την Κύπρο·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις προοπτικές ένταξης που συγκεκριµενοποιήθηκαν µε βάση τα «Κριτήρια της Κοπεγχάγης»
τα οποία θέσπισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο 1993·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνάφθηκε στο Μάαστριχ στις 7 Φεβρουαρίου
1992 («Συνθήκη του Μάαστριχ») στην οποία προβλέπεται ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα µπορεί να υποβάλει αίτηση
για να γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση που εξέδωσε η επιτροπή «Οικονοµική και Κοινωνική Πολιτική» στις 30 Απριλίου 2004 (CdR 95/2004 rev.1) (Εισηγητής: ο κ. Karl-Heinz Lambertz, Πρωθυπουργός της γερµανόφωνης κοινότητας του Βελγίου, (B/SPE)
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Εκτιµώντας τους ακόλουθους λόγους:
1.

Σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΟΚ 1408/71 ως µεθοριακός εργαζόµενος χαρακτηρίζεται ο εργαζόµενος,
µισθωτός ή ελεύθερος επαγγελµατίας ο οποίος κατοικεί σε ένα κράτος µέλος και εργάζεται σε άλλο και ο
οποίος επιστρέφει καταρχήν καθηµερινά ή τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα στον τόπο κατοικίας του.

2.

Η ελεύθερη διακίνηση των µισθωτών εργαζοµένων και η ίση µεταχείρισή τους στα πλαίσια των συνθηκών
εργασίας και απασχόλησης (αµοιβές, προστασία από την απόλυση, επανένταξη στην εργασία, φορολογικές
και κοινωνικές διευκολύνσεις) ρυθµίζεται κυρίως στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68.

3.

Η αρχή της ίσης µεταχείρισης ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους µεθοριακούς εργαζόµενους
(και τους διακινούµενους εργαζόµενους), οι οποίοι εργάζονται και κατοικούν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

4.

Όσον αφορά την κοινωνική προστασία ισχύουν κυρίως ο κανονισµός ΕΟΚ αριθ. 1408/71 και η αντίστοιχη οδηγία εφαρµογής αριθ. 574/72. Στόχος των εγγράφων αυτών είναι να εναρµονίσουν τα συστήµατα κοινωνικής ασφαλίσεως στα κράτη µέλη.

5.

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς αυτούς οι µεθοριακοί εργαζόµενοι υπόκεινται καταρχήν στις διατάξεις και
τους κανονισµούς της χώρας στην οποία εργάζονται.

6.

Η πρόσφατη προσχώρηση των 10 κρατών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης θα οδηγήσει σε µια νέα
κατάσταση όσον αφορά τη µετανάστευση (διακινούµενοι εργαζόµενοι) και το φαινόµενο των µεθοριακών
εργαζοµένων και αφετέρου θα έχει επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

7.

Ιδιαίτερα εκτεθειµένες στις συνέπειες της διεύρυνσης είναι κυρίως οι ανατολικές παραµεθόριες περιοχές
των ευρωπαϊκών χωρών όπως της Αυστρίας και της Γερµανίας. Οι χώρες αυτές συνορεύουν άµεσα µε τη
Σλοβενία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας και πρέπει, σε µία
πρώτη φάση να αναµένουν αύξηση του αριθµού των µεθοριακών εργαζοµένων. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της
διεύρυνσης µπορεί να οδηγήσουν στη ρύθµιση των έως σήµερα παράνοµων µεταναστευτικών ρευµάτων
καθώς και στην καλύτερη διευθέτησή τους ώστε να µην περιορίζονται µόνο στις παραµεθόριες περιοχές
αλλά να προσανατολίζονται περισσότερο προς περιοχές στις οποίες υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναµικού.

8.

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιφέρει για κάθε µεθοριακό εργαζόµενο στην ΕΕ εµπόδια διοικητικού, νοµικού ή φορολογικού χαρακτήρα στην κινητικότητα, επιπροσθέτως εκείνων που υπάρχουν ήδη.

Υιοθέτησε οµόφωνα κατά την 56η σύνοδο ολοµέλειάς της 29ης και 30ής Σεπτεµβρίου 2004 (συνεδρίαση της 29ης Σεπτεµβρίου) την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Οι θέσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.1 διαπιστώνει, ότι
1.1.1
η έννοια του όρου του µεθοριακού εργαζόµενου στις
παραµεθόριες περιοχές αντικατοπτρίζει διαφορετικές πραγµατικότητες, ανάλογα µε τη χώρα εργασίας ή κατοικίας, τα κριτήρια της
φορολογικής ή κοινωνικής νοµοθεσίας ή του καθεστώτος των εργαζοµένων καθώς και από το αν πρόκειται για ενεργό ή µη ενεργό
εργαζόµενο. Επίσης διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει γενικά αποδεκτός
ορισµός της έννοιας αυτής ο οποίος να αντικατοπτρίζει τόσο τη
φορολογική όσο και την νοµική και κοινωνική συνιστώσα·
1.1.2
σε τελική ανάλυση δεν υπάρχει κοινοτικός συντονισµός
των φορολογικών συµφωνιών αλλά ούτε και συντονισµός µεταξύ
φορολογικών και κοινωνικών συµφωνιών στο πλαίσιο της επαγγελµατικής δραστηριότητας των µεθοριακών εργαζοµένων σε τελική
ανάλυση δεν υπάρχει κοινοτικός συντονισµός των φορολογικών
συµφωνιών, αλλά ούτε και συντονισµός µεταξύ φορολογικών και
κοινωνικών συµφωνιών στο πλαίσιο της επαγγελµατικής δραστηριότητας των µεθοριακών εργαζοµένων, παρά τη σηµαντική πρόοδο
που έχει επιτευχθεί, στο κοινωνικό πλαίσιο, µε τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71 «περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής
ασφαλίσεως στους µισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακι-

νούνται εντός της Κοινότητας» και τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
574/72 περί του τρόπου εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1408/71.

1.1.3 δεν έχουν οριστεί σε κοινοτικό επίπεδο οι όροι της
χορήγησης παροχών καθώς και ότι δεν υπάρχουν κοινοί ορισµοί
όσον αφορά την έννοια της ανικανότητας για εργασία, την εκτίµηση
του βαθµού της αναπηρίας ή των υφιστάµενων διαφορών σχετικά
µε το σύστηµα υπολογισµού των περιόδων ασφάλισης·

1.1.4 µολονότι διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση µεθοριακών
εργαζοµένων σύµφωνα µε την αρχή της ισότητας όσων ζουν και
εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, η αρχή αυτή δεν εφαρµόζεται πάντα σωστά στην πράξη παρότι υπάρχει ορισµός της
αρχής αυτής, ως προς τους όρους απασχόλησης και εργασίας, στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68·

1.1.5 ορισµένες πρακτικές που έχουν καθιερωθεί σε εθνικό
επίπεδο εµποδίζουν τη διασφάλιση της ελευθερίας διακίνησης των
µεθοριακών και διακινούµενων εργαζοµένων και ότι το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο δικαιώνει τους µεθοριακούς εργαζοµένους που έχουν
θιγεί από διακρίσεις λόγω κρατικών αποφάσεων και κανονισµών µε
βάση τα άρθρα 39, 42 και 43 της Συνθήκης ΕΟΚ και ότι κατ' αυτό
τον τρόπο καταγράφει ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκαιο·
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1.1.6
ο κανονισµός 1408/71 έχει καταστεί εξαιρετικά εκτεταµένος, πολύπλοκος και ασαφής λόγω των συµπληρώσεων που
προστέθηκαν κατά τη διάρκεια των χρόνων προκειµένου να ληφθεί
υπόψη η εξέλιξη στις εθνικές νοµικές διατάξεις, να βελτιωθούν
ορισµένες άλλες διατάξεις, να καλυφθούν κενά και να ρυθµιστεί το
ασφαλιστικό ή νοµικό καθεστώς ορισµένων κατηγοριών προσώπων·
1.1.7
λόγω της έλλειψης εναρµονισµένων εθνικών στοιχείων δεν
υπάρχει ασφαλές στατιστικό υλικό σχετικά µε τη γενική κατάσταση
των µεθοριακών εργαζοµένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
1.1.8
σύµφωνα µε εκτιµήσεις λιγότερο από το 0,50 % των
εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µεθοριακοί εργαζόµενοι·
1.1.9
δεν υπάρχει διορατική κοινοτική προσέγγιση σχετικά µε
τα αναµενόµενα ειδικά και πρόσθετα προβλήµατα των µεθοριακών
εργαζοµένων που θα προκύψουν στα νέα κράτη µέλη ενώ η προσέγγιση αυτή πρέπει να είναι κάτι ποιο ουσιαστικό από την απλή
πληροφόρηση που προσφέρουν οι υπηρεσίες EURES·

1.2 εκφράζει τη γνώµη, ότι
1.2.1
η πρόοδος που σηµειώνεται στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση
πρέπει να µεταφράζεται και σε πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση
της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, και ότι αυτό πρέπει να
ανακηρυχθεί σε κοινό στόχο όλων των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
1.2.2
είναι σηµαντικό το ερώτηµα για ποιο λόγο στην Ευρώπη
υπάρχουν ακόµη τόσο λίγοι µεθοριακοί εργαζόµενοι µετά την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την καθιέρωση του ενιαίου
νοµίσµατος. Μία πτυχή που θα ήταν σκόπιµο να ενισχυθεί για τον
σκοπό αυτό είναι η πρόσβαση των αναζητούντων εργασία και των
επιχειρηµατιών σε µια υπηρεσία παροχής πληροφοριών και συµβουλών, η οποία θα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κινητικότητας
του εργατικού δυναµικού και στη διαφάνεια της αγοράς εργασίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
1.2.3
εξασθενίζει το όραµα της Ενωµένης Ευρώπης κυρίως στις
παραµεθόριες περιφέρειες οι οποίες πρέπει να είναι ο πρόδροµος
και η κινητήρια δύναµη της διαδικασίας ολοκλήρωσης·
1.2.4
µε την προσχώρηση των 10 κρατών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης το ζήτηµα των µεθοριακών και των διακινούµενων εργαζοµένων θα λάβει διαφορετικές διαστάσεις και ότι
εποµένως είναι επειγόντως απαραίτητο να ενισχυθεί η διορατική
αντιµετώπιση της αναµενόµενης εξέλιξης γενικά αλλά ιδιαίτερα στις
σηµερινές ανατολικές παραµεθόριες περιφέρειες και ότι εποµένως
είναι επειγόντως απαραίτητο να ενισχυθεί η διορατική αντιµετώπιση
της αναµενόµενης εξέλιξης·

1.3 επιδοκιµάζει
1.3.1
την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
εξάλειψη των εµποδίων στον τοµέα της κινητικότητας των εργαζοµένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διασφάλιση όλων
των ασφαλιστικών δικαιωµάτων κάθε πολίτη καθώς επίσης και την
υιοθέτηση των αναθεωρηµένων κανονισµών 1408/71 και του κανονισµού 883/04, η οποία θα πρέπει να προσφέρει βελτιώσεις για
τους µεθοριακούς εργαζόµενους όσον αφορά τις παροχές σε περίπτωση ασθένειας και τα οικογενειακά επιδόµατα·
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1.3.2 τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης
στα κράτη µέλη που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία
είναι προς το συµφέρον κάθε ευρωπαίου πολίτη αλλά και της οικοδόµησης µιας κοινωνικής Ευρώπης·
1.3.3 την απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση των διακινούµενων
εργαζοµένων αριθ. 189 της 18ης Ιουνίου 2003 για την αντικατάσταση, από την ευρωπαϊκή ασφαλιστική ταυτότητα, των εντύπων
που απαιτούνται στο πλαίσιο της εφαρµογής των κανονισµών αριθ.
1408/71 και 574/72 για την παροχή υπηρεσιών σε περίπτωση
προσωρινής διαµονής σε άλλο κράτος µέλος από το κράτος µέλος
που είναι αρµόδιο ή το κράτος µέλος στο οποίο έχει ο εργαζόµενος
τη µόνιµη κατοικία του·
1.3.4 την κοινή θέση του Συµβουλίου της 8ης Ιανουαρίου
2004 σχετικά µε την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον συντονισµό των συστηµάτων
κοινωνικής ασφάλισης·

1.4 εκτιµά, ότι
1.4.1 οι βελτιωτικές αυτές προτάσεις δεν θα µπορούν να εξαλείψουν όλα τα εµπόδια, ακόµη και µετά από την υλοποίησή τους·
1.4.2 µε την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προκύψουν
πιο εκτεταµένα προβλήµατα στο θέµα των µεθοριακών εργαζοµένων
αλλά και νέες ευκαιρίες·
1.4.3 δεν θα πρέπει να επαφίεται η ανάπτυξη µιας κοινωνικής
νοµοθεσίας ευρωπαϊκού επιπέδου κατά κύριο λόγο στο Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο αλλά θα πρέπει να λαµβάνονται ενεργά µέτρα για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των µεθοριακών εργαζοµένων·
1.4.4 ειδικά οι παραµεθόριες περιοχές εξαρτώνται, όσον αφορά
την οικονοµική τους ανάπτυξη, σε µεγάλο βαθµό από τη διασυνοριακή αγορά εργασίας και αυτό ισχύει ιδιαίτερα και για τις νέες
παραµεθόριες περιοχές που θα προκύψουν µετά τη διεύρυνση της
Ένωσης·

2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2.1 συνιστά στην Επιτροπή να µεριµνήσει ώστε να διαβιβάζονται οι πληροφορίες σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
µεθοριακοί εργαζόµενοι σε ένα από τα υφιστάµενα όργανα όπως
π.χ. η διοικητική επιτροπή για την κοινωνική ασφάλεια των διακινούµενων εργαζοµένων που προβλέπεται από τον κανονισµό
1408/71 ή η ειδική επιτροπή για την επίτευξη στενότερης συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας και της απασχόλησης εργαζοµένων που προβλέπεται στον
κανονισµό ΕΟΚ 1612/68·
2.2 προτείνει, το όργανο που θα αναλάβει τη δραστηριότητα
αυτή
2.2.1 να συγκεντρώνει και να διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες από και προς όλες τις αρµόδιες πολιτικές αρχές και θεσµούς,
όπως π.χ πληροφορίες που αφορούν:
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2.2.1.1
τοµείς δράσης των κρατών µελών της ΕΕ, των χωρών
ΕΖΕΣ και ΕΟΧ καθώς και των χωρών µε τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει διµερείς συµφωνίες στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η αρχή
της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων·
2.2.1.2

τη συµφωνία BENELUX·

2.2.1.3
µελών·

τις προσπάθειες που καταβάλλονται µεταξύ κρατών

2.2.1.4
τις κοινοτικές συµφωνίες και ρυθµίσεις καθώς και τις
εµπειρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα της Γενικής
∆ιεύθυνσης V·
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2.2.5 την επεξεργασία προτάσεων σχετικά µε την απλούστευση
και την ολοκλήρωση των σχετικών κανονισµών·
2.2.5.1 τη σύσταση περιφερειακών, διασυνοριακών υπηρεσιών
επίλυσης προβληµάτων των µεθοριακών εργαζοµένων, οι οποίες να
έχουν τη δυνατότητα να συγκροτούν µε δική τους πρωτοβουλία
προσωρινές οµάδες εργασίας για την επίλυση συγκεκριµένων επίκαιρων προβληµάτων µε στόχο την εξάλειψη των εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι µεθοριακοί εργαζόµενοι στις παραµεθόριες περιοχές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
2.3 προτείνει ώστε αυτές οι διασυνοριακές υπηρεσίες επίλυσης
προβληµάτων των µεθοριακών εργαζοµένων·

2.2.1.5
πληροφορίες της Οµάδας Εργασίας των Μεθοριακών
Ευρωπαϊκών Περιοχών·

2.3.1 να εντάσσονται είτε στις τοπικές αρχές που αναπτύσσουν
διασυνοριακή δραστηριότητα είτε στα υφιστάµενα γραφεία EURES·

2.2.1.6
καθώς και πληροφορίες των παραγόντων και οργανισµών, αρµόδιων για θέµατα µεθοριακών εργαζοµένων, που µε τη
δράση τους συµβάλλουν στην εξάλειψη των εµποδίων όσον αφορά
τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων·

2.3.2 να αναλύουν την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε παραµεθόρια περιοχή και να καταρτίζουν κατάλογο συγκεκριµένων
προβληµάτων

2.2.2
να εξετάζει, πώς, µε βάση τις υφιστάµενες συµφωνίες, θα
µπορούσαν να αξιοποιηθούν οι εµπειρίες αυτές για την εξάλειψη
των προβληµάτων όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον καλύττερο συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στα κράτη µέλη
ώστε, λαµβανοµένης υπόψη και της διεύρυνσης της ΕΕ, να
προωθηθεί αποτελεσµατικότερα η οικοδόµηση µιας κοινωνικής
Ευρώπης.
2.2.3
Συγχρόνως, προκειµένου να µην υπάρχουν υπερκαλύψεις
µε τις δραστηριότητες υφιστάµενων αρχών, όπως παραδείγµατος
χάρη το Γραφείο για θέµατα µετανάστευσης ή το γραφείο Σέγκεν,
συνιστά:

2.3.3 να εξετάζουν τις εθνικές ή διµερείς ρυθµίσεις κανονισµούς, συµφωνίες ή νοµοσχέδια που βρίσκονται στο στάδιο της
επεξεργασίας ως προς τη συµβατότητά τους µε το καθεστώς των
µεθοριακών εργαζοµένων.
2.3.4 να ενηµερώνουν ενδεχοµένως τις αρµόδιες εθνικές ή διακρατικές αρχές σχετικά µε τις αρνητικές συνέπειες που απορρέουν
από την εφαρµογή αυτών των εθνικών ή διακρατικών κανονισµών,
συµφωνικών και νοµοσχεδίων όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των µεθοριακών εργαζοµένων, και να προτείνουν λύσεις
στους αρµόδιους εταίρους τους·

2.2.3.1
την προώθηση της ροής των πληροφοριών καθώς και τη
συνεργασία µεταξύ όλων των παραγόντων µε όσο το δυνατό πιο
συντονισµένο τρόπο·

2.3.5 σε περίπτωση συγκεκριµένων προβληµάτων µεταξύ των
ενδιαφερόµενων κρατών µελών, (π.χ. όσον αφορά τις συµφωνίες
σχετικά µε τη διπλή φορολόγηση, την ασφάλειας περίθαλψης ή τα
επιδόµατα για τα τέκνα των µεθοριακών εργαζοµένων,) να επιδιώκουν τη διµερή συνεργασία των ειδικών υπαλλήλων των αρµόδιων
υπουργείων στους οποίους θα πρέπει να προσφέρουν την υποστήριξη εµπειρογνωµόνων τοπικού ή περιφερειακού επιπέδου·

2.2.3.2
την προώθηση ενός κοινοτικού συστήµατος συγκέντρωσης στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε τον αριθµό των µεθοριακών εργαζοµένων·

2.3.6 να υποβάλουν στα αρµόδια υπουργεία εντός σύντοµης
προθεσµίας διµερή πρότυπα λύσεων τόσο σε διοικητικό όσο και σε
νοµοθετικό επίπεδο και συµµετέχουν στην υλοποίησή τους·

2.2.3.3
την επεξεργασία πρότασης σχετικά µε τον ορισµό σε
κοινοτικό επίπεδο της έννοιας των άµεσων και έµµεσων µεθοριακών
εργαζοµένων και διακινούµενων εργαζοµένων υπό το πρίσµα της
κοινωνικής και φορολογικής νοµοθεσίας·

2.3.7

2.2.4
την επεξεργασία προτάσεων για τη βελτίωση της ενηµέρωσης και της κατάρτισης των αρµόδιων υπαλλήλων στις δηµόσιες
υπηρεσίες στον τοµέα των µεθοριακών εργαζοµένων·

να διοικούνται και να υποστηρίζονται µε επαγγελµατισµό·

2.4 προτείνει να διασφαλίζεται η διάθεση των απαραίτητων
πόρων µέσω κοινοτικής χρηµατοδότησης, δεδοµένου ότι έχει διευρυνθεί το πεδίο εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι τοπικές
αρχές ή τα υφιστάµενα γραφεία EURES που έχουν την φροντίδα
αυτών των περιφερειακών διασυνοριακών υπηρεσιών επίλυσης
προβληµάτων των µεθοριακών εργαζοµένων.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου 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 Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών — Αύξηση της απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και καθυστέρηση
της εξόδου από την αγορά εργασίας»
(2005/C 43/03)
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 «Αύξηση της απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και καθυστέρηση της εξόδου από την αγορά εργασίας» (COM(2004)146 τελικό)
Έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2004 να ζητήσει σχετική γνωµοδότηση, σύµφωνα
µε το άρθρο 265, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της 27ης Ιανουαρίου 2004, να αναθέσει την επεξεργασία σχετικής
γνωµοδότησης στην επιτροπή «Οικονοµική και Κοινωνική Πολιτική»
Έχοντας υπόψη την οικεία γνωµοδότησή της για την Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών η οποία
ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Στοκχόλµη «αύξηση της συµµετοχής του εργατικού δυναµικού και
προώθηση της παράτασης του ενεργού επαγγελµατικού βίου» (Cdr 94/2002 fin) (1)
Έχοντας υπόψη την Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Έκθεση που ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη
Στοκχόλµη: «Αύξηση της συµµετοχής του εργατικού δυναµικού και προώθηση της παράτασης του ενεργού επαγγελµατικού βίου» (COM(2002) 9 τελικό)
Έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα «Υποστήριξη εθνικών στρατηγικών για ασφαλείς και
βιώσιµες συντάξεις, µέσω µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης» (COM(2001) 362 τελικό)
Έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης, 2001
Έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης, 2002
Έχοντας υπόψη την Έκθεση της Επιτροπής στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο «Προώθηση της στρατηγικής της
Λισσαβώνας µεταρρυθµίσεις για τη διευρυµένη Ένωση» (COM(2004)29)
Έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής µε θέµα «Οι στόχοι της Στοκχόλµης και της Βαρκελώνης:
Αύξηση της απασχόλησης των ηλικιωµένων εργαζοµένων και καθυστέρηση της εξόδου από την αγορά εργασίας»
(SEC(2003) 429)
Έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής οµάδας για την απασχόληση υπό τη διεύθυνση του κ. Wim Kok, µε
θέµα «Απασχόληση, απασχόληση, απασχόληση: δηµιουργία περισσοτέρων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη»,
Νοέµβριος 2003
Έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση 2003-2004 µε θέµα «Οι πολιτικές απασχόλησης στην ΕΕ και τα κράτη µέλη»,
2004
Έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 151/2004 rev 1) που υιοθετήθηκε από την επιτροπή «Οικονοµική και Κοινωνική Πολιτική» στις 6 Ιουλίου 2004 µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Alvaro Ancisi, ∆ηµοτικού Συµβούλου Ραβέννας (IT/PPE),
Λαµβάνοντας υπόψη
1.

ότι η γήρανση του ενεργού πληθυσµού και η συµµετοχή των εργαζόµενων µεγαλύτερης ηλικίας στην
αγορά εργασίας αποτελούν τοµείς στους οποίους πρέπει να αναληφθούν συγκεκριµένες δράσεις κατά προτεραιότητα προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ανάπτυξης της βιώσιµης οικονοµίας και της κοινωνικής συνοχής που ορίστηκαν στη στρατηγική της Λισσαβώνας το 2000·

2.

ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης του 2001 προσδιόρισε ως στόχο της Κοινότητας για το
2010 να αυξηθεί κατά 50 % ο µέσος όρος απασχόλησης για τις ηλικίες µεταξύ 55 και 64 ετών·

(1) ΕΕ C 287 της 22.11.2002, σελ. 1.
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3.

ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης του 2002 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι είναι απαραίτητο
να αυξηθεί σταδιακά κατά πέντε χρόνια περίπου το όριο ηλικίας µετά το οποίο θα εξέρχονται από την
ενεργό ζωή οι εργαζόµενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.

ότι παρά την θετική εξέλιξη των τελευταίων ετών, η ΕΕ δεν έχει ακόµη επιτύχει τους δύο αυτούς στόχους
και ότι κινδυνεύει µην επιτύχει το στόχο του 70 % απασχόλησης που ορίστηκε στη Λισσαβώνα·

5.

ότι παραµένουν έντονες ανισότητες µεταξύ των κρατών µελών, και τούτο παρά τον αυξανόµενο αριθµό των
κρατών µελών που εφαρµόζουν ίδιες εθνικές στρατηγικές, ειδικότερα όσον αφορά την µεταρρύθµιση των
συντάξεων·

6.

ότι η διαφορά φύλου στη συµµετοχή στην αγορά εργασίας είναι ένα από τα κρίσιµα σηµεία και ότι το
ποσοστό γυναικείας απασχόλησης στην ηλικία των 55-64 ετών είναι σήµερα κατά µέσο όρο 30 % περίπου·

7.

ότι η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσµού έχει ως αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι ηλικίας 50 και άνω να αποτελούν το υψηλότερο ποσοστό του εργατικού δυναµικού και ότι χαµηλότερο ποσοστό νέων εισέρχεται
στην αγορά εργασίας·

8.

ότι η ανάπτυξη της συµµετοχής στην αγορά εργασίας των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας έχει θεµελιώδη σηµασία για την υποστήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης και των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας·

9.

ότι η επιµήκυνση της διάρκειας ζωής παρέχει µεγαλύτερες ευκαιρίες υλοποίησης των ατοµικών δυνατοτήτων κατά τη διάρκεια της ζωής και ότι η παράταση του ενεργού βίου επιτρέπει την καλύτερη ανάπτυξη
των ανθρώπινων δυνατοτήτων.
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κατά την 56η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 29ης και 30ής Σεπτεµβρίου 2004 (συνεδρίαση της 29ης
Σεπτεµβρίου) υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση
1. Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.1 συµµερίζεται την ανησυχία της Επιτροπής ότι χωρίς την
ανάληψη αποτελεσµατικών δράσεων στον τοµέα της απασχόλησης
του ηλικιωµένου πληθυσµού υπάρχει κίνδυνος να µην επιτευχθούν
οι στόχοι της ΕΕ για την απασχόληση·
1.2 συµφωνεί µε την ανάλυση των ειδικών όρων που πρέπει να
κυριαρχήσουν στην αγορά εργασίας για να καταστεί δυνατή η
παράταση του επαγγελµατικού βίου, όπως η παροχή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών κινήτρων, η εξασφάλιση καλών όρων
υγείας και ασφάλειας στην αγορά, η δηµιουργία ελαστικότερων
µορφών οργάνωσης της εργασίας, η µόνιµη πρόσβαση στην κατάρτιση, η εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών στον τοµέα της
αγοράς εργασίας, η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας·
1.3 επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί πως τα κράτη
µέλη πρέπει να υιοθετήσουν ριζικά µέτρα και να προσδιορίσουν στο
πλαίσιο της γήρανσης του ενεργού πληθυσµού µια σφαιρική πολιτική που δεν θα προβλέπει µόνο την µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων αλλά θα προωθεί και την πρόσβαση όλων στην
κατάρτιση και τις πολιτικές ενεργού βίου στην αγορά εργασίας ανεξαρτήτως ηλικίας και να προβλέπει πάντοτε όρους µακροχρόνιας
εργασίας για όλη την επαγγελµατική ζωή έτσι ώστε να υποβοηθείται η µονιµότητα της εργασίας·
1.4 κρίνει ότι έχει σηµασία να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
αναγκαία αύξηση µέσω της υιοθέτησης ειδικών στρατηγικών, της
απασχόλησης των γυναικών για τις ηλικίες µεταξύ 55 και 64 ετών·
1.5 είναι πεπεισµένη ότι οι κοινωνικοί εταίροι διαδραµατίζουν
καθοριστικό ρόλο, όσον αφορά την υιοθέτηση στρατηγικών για την
παράταση του ενεργού επαγγελµατικού βίου και συµβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας της επαγγελµατικής ζωής·

1.6 είναι πεπεισµένη ότι οι πολιτικές και οι δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συµβάλλουν στην υποστήριξη και διάδοση των
στρατηγικών για την παράταση του ενεργού επαγγελµατικού βίου.

2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΩΝ

2.1 τονίζει ότι η απασχόληση των εργαζοµένων µεγαλύτερης
ηλικίας πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί φυσικό τµήµα του κόσµου
της εργασίας. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τη στρατηγική διαχείριση
των ανθρώπινων πόρων, είναι προτιµότερο να γίνεται λόγος για διαχείριση διαφορετικών ηλικιακών οµάδων ή για διαφοροποιηµένη
διαχείριση παρά να ξεχωρίζονται οι εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας ως ειδική οµάδα. Όλα τα άτοµα που συµµετέχουν στην αγορά
εργασίας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συµφιλιώνουν τις επαγγελµατικές µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις σε όλα τα στάδια του
επαγγελµατικού τους βίου
2.2 συµφωνεί ότι οι στρατηγικές που προτείνονται κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή για να ευνοηθεί η ριζική πολιτιστική
µεταρρύθµιση που αξιοποιεί το ανθρώπινο κεφάλαιο καθ' όλη τη
διάρκεια της ζωής προωθεί την παράταση του ενεργού επαγγελµατικού βίου, αποφεύγει τον αποκλεισµό των ηλικιωµένων και αυξάνει
το ποσοστό απασχόλησής τους, που αποτελεί βασικό παράγοντα
της προσφοράς εργασίας µπροστά στην προβλεπόµενη µείωση του
ενεργού πληθυσµού·
2.3 θεωρεί ωστόσο ότι αυτά δεν επαρκούν για την αξιοποίηση
των δυνατοτήτων του ηλικιωµένου πληθυσµού, αλλά ότι χρειάζεται
επίσης να αναγνωριστεί η σηµαντική συµβολή των ηλικιωµένων
στις δραστηριότητες εθελούσιου και ανεπίσηµου χαρακτήρα που
είναι κοινωνικώς χρήσιµες. Είναι σκόπιµο συνεπώς να αναγνωριστεί
ότι όλες οι εργασιακές δραστηριότητες, είτε οικονοµικού είτε κοινωνικού χαρακτήρα, έχουν µεγάλη σηµασία για την οικονοµία, την
ατοµική ευηµερία και για την κοινωνική συνοχή σε τοπικό επίπεδο·
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2.4 συµφωνεί, µε την Επιτροπή ότι για να ευνοηθεί η απασχόληση των εργαζόµενων µεγαλύτερης ηλικίας έχει θεµελιώδη
σηµασία να ενθαρρυνθεί καθ' όλη τη διάρκεια του ενεργού βίου η
υιοθέτηση στρατηγικών για την ανάπτυξη καλών όρων υγείας και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας, ελαστικών µορφών οργάνωσης της
εργασίας, µόνιµη πρόσβαση στην κατάρτιση, υιοθέτηση πολιτικών
για το εργατικό δυναµικό στην αγορά εργασίας προκειµένου να
εξασφαλισθεί η απασχόληση σε όλες τις φάσεις του ενεργού βίου·
2.5 θεωρεί ωστόσο ότι για να ευνοηθεί η µονιµότητα, να καθυστερήσει η έξοδος, να διευκολυνθεί η επάνοδος στον κόσµο της
εργασίας των ηλικιωµένων γυναικών και για να αυξηθεί το ποσοστό
γυναικείας απασχόλησης δεν επαρκούν µόνο οι καθορισµένες
δράσεις αλλά είναι απαραίτητο να εφαρµοστούν στρατηγικές οι
οποίες επιτρέπουν στις γυναίκες καθ' όλη τη διάρκεια του ενεργού
βίου τους να συµφιλιώνουν την εργασιακή µε την οικιακή και
οικογενειακή απασχόληση·
2.6 συνιστά, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την Επιτροπή δεν
υφίσταται καµία εµπειρική απόδειξη ότι οι νέοι εργαζόµενοι και οι
εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας είναι εναλλάξιµοι, να δοκιµασθούν στο πλαίσιο των συγκεκριµένων στρατηγικών σύµφωνα αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών µε βάση την ελαστική οργάνωση
της εργασίας που θα ευνοεί τη σταδιακή έξοδο των ηλικιωµένων
από τον κόσµο εργασίας και θα αξιοποιεί την εµπειρία και τις επαγγελµατικές τους ικανότητες υπέρ των νέων·
2.7 Επαναλαµβάνει την άποψη της Επιτροπής ότι οι εργαζόµενοι
µεγαλύτερης ηλικίας µπορούν επίσης να ωφεληθούν από την εκ
νέου ενσωµάτωσή τους στην αγορά εργασίας µέσω αξιόλογων
προγραµµάτων που χρηµατοδοτεί το ΕΚΤ. Η βέλτιστη πρακτική έχει
δείξει ότι τα πρώην διοικητικά στελέχη µεγαλύτερης ηλικίας έχουν
τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να εκσυγχρονίσουν τις
δεξιότητές τους για να εξασφαλίσουν την απασχόληση µέσα στις
οργανώσεις που αντιµετωπίζουν ελλείψεις διοικητικών δεξιοτήτων
στην τοπική αγορά εργασίας.
2.8 τονίζει τη σηµασία που έχει η εφαρµογή των εδαφικών
προγραµµάτων για την απασχόληση µε τη συµµετοχή των κοινωνικών φορέων για την υποστήριξη των ευκαιριών πρόσβασης στη
δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, στην ενίσχυση των πολιτικών
για τον ενεργό επαγγελµατικό βίο της αγοράς εργασίας ειδικότερα
όσον αφορά τον προσανατολισµό και την παροχή απασχόλησης
στους ηλικιωµένους ανέργους· στον εντοπισµό δράσεων που να
ενσωµατώνουν από άποψης ευηµερίας και κοινωνικής συνοχής τις
πολιτικές εργασίας· στην προώθηση της συµµετοχής των ηλικιωµένων στην ενεργό κοινωνική ζωή·
2.9 Στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, η Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει ότι κεντρικό ρόλο διαδραµατίζουν οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές, επισηµαίνοντας ειδικότερα ότι είναι απαραίτητο να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στις δραστηριότητες και τα
προγράµµατα ειδικής αρµοδιότητας ή ενδιαφέροντός τους, που
επιτρέπουν να αποφεύγεται η επικίνδυνη διχοτόµηση µεταξύ των
ηλικιωµένων εργαζόµενων που είναι οικονοµικώς παραγωγικοί και
των ηλικιωµένων κοινωνικώς αποκλεισµένων·
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2.9.1 τονίζει, ειδικότερα ότι έχει σηµασία να αναγνωριστούν οι
αρµοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την
προώθηση πρωτοβουλιών κοινωνικώς χρήσιµης εργασίας των ηλικιωµένων (όπως η µη ανταµειβόµενη εθελούσια εργασία ή µερικώς
ανταµειβόµενη που παρέχεται από τους ηλικιωµένους για την κοινότητά τους, πολιτική θητεία κλπ.). Η εν λόγω τυπολογία εργασίας
µεγάλης κοινωνικής σηµασίας, εκτός του ότι αποκτά µεγάλη
σηµασία όσον αφορά την αλληλεγγύη, ενισχύει την ένταξη και
τονώνει την ενεργό κοινωνική συµµετοχή των ηλικιωµένων, ευνοεί
τις σχέσεις µεταξύ των γενεών κλπ., µπορεί επίσης να συνοδευτεί
και µε προγράµµατα σταδιακής εξόδου από την αγορά εργασίας ή
να εξασφαλίσει µορφές νέας απασχόλησης για όσους εξέρχονται·
2.9.2 επισηµαίνει ότι ο στόχος της αύξησης του ποσοστού
απασχόλησης των γυναικών ηλικίας µεταξύ 55 και 64 ετών πρέπει
οπωσδήποτε να προβλέπει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στην πρόληψη των υπηρεσιών περίθαλψης και συνδροµής για τα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας
(ανήλικοι ή µη αυτοδύναµοι ενήλικες), δεδοµένου ότι η προσδιοριζόµενη ηλικιακή δέσµευση, βάσει των σηµερινών δηµογραφικών
τάσεων, έχει να επωµισθεί σηµαντικότατες οικογενειακές ευθύνες.
Επίσης, όπως ακριβώς η Επιτροπή συνιστά στο έγγραφό της την
εξασφάλιση παρεµβάσεων µόνιµης κατάρτισης και ελαστικής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια επαγγελµατικού βίου, έτσι πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στη χάραξη στρατηγικών για την κατάρτιση, την οργάνωση και τις εκπαιδευτικές κοινωνικές και βοηθητικές
υπηρεσίες που επιτρέπουν στις γυναίκες να συµφιλιώνουν καθ' όλη
τη διάρκεια του ενεργού βίου τους τα επαγγελµατικά µε τα οικογενειακά τους καθήκοντα·
2.9.3 φρονεί ότι έχει θεµελιώδη σηµασία η προαγωγή όχι µόνο
εθνικών προληπτικών και συνταξιοδοτικών στρατηγικών, αλλά και
εδαφικών προγραµµάτων για την απασχόληση που υπευθυνοποιούν
τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και επιτρέπουν να υιοθετούνται στρατηγικές στις οποίες συµµετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι.
Τα εν λόγω προγράµµατα να παρέχουν τη δυνατότητα να δοκιµάζονται καινοτόµες πολιτικές για τον µη αποκλεισµό των ηλικιωµένων, την αύξηση της απασχολισιµότητάς τους, την οικονοµική και
κοινωνική αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Μόνο στο επίπεδο
των εδαφικών προγραµµάτων που πρέπει να υποστηριχθούν µε
κονδύλια της ΕΕ, είναι δυνατόν πράγµατι να ενσωµατωθεί η πολυπλοκότητα των οικονοµικών και κοινωνικών πτυχών που συνεπάγεται η σταδιακή παράταση του ενεργού βίου του πληθυσµού αφενός,
και η µείωση του ενεργού πληθυσµού, αφετέρου.
Τέλος, η Επιτροπή των Περιφερειών,

2.10 τονίζει και πάλι τη σηµασία που έχει η ανταλλαγή ορθών
πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών, ειδικότερα η ανταλλαγή
τοπικών και περιφερειακών ανταλλαγών και η επέκταση των πρωτοβουλιών και των προγραµµάτων κοινοτικής δράσης µε σκοπό όχι
µόνον την παρακίνηση των κρατών µελών να επισπεύσουν την εφαρµογή πολιτικών µεταρρύθµισης των συστηµάτων συνταξιοδότησης
και υγείας, αλλά και για την υποστήριξη κοινωνικών και οικονοµικών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο µε σκοπό την αύξηση της απασχόλησης των ηλικιωµένων εργαζόµενων.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου 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 και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Πρόληψη της εγκληµατικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
(2005/C 43/04)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2004 προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την «Πρόληψη της εγκληµατικότητας στην ΕΕ» (COM(2004) 165 τελικό)
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεµβρίου 2003, να ζητήσει τη γνωµοδότησή της
για το θέµα αυτό βάσει του άρθρου 265, παράγραφος 1, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προεδρείου της, της 1ης Ιουλίου 2003, να αναθέσει στην επιτροπή «Συνταγµατικά θέµατα και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση» την προετοιµασία των σχετικών εργασιών
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 1994 για την κοινή
εγκληµατικότητα στα µεγάλα αστικά κέντρα και τις διασυνδέσεις της µε το οργανωµένο έγκληµα (1) και της
17ης Νοεµβρίου 1998 για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (2)
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Πρόγραµµα δράσης για την πρόληψη του οργανωµένου εγκλήµατος του 1997 (3)
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρόγραµµα δράσης της Βιέννης, της 3ης ∆εκεµβρίου 1998, για την εφαρµογή των
διατάξεων της Συνθήκης του Άµστερνταµ στα θέµατα της ελευθερίας, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης, καθώς και
του προγράµµατος δράσης της Βιέννης (4)
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σύσταση 1531 (2001) της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης
σχετικά µε την ασφάλεια και την πρόληψη της εγκληµατικότητας στις πόλεις: δηµιουργία ευρωπαϊκού
παρατηρητηρίου, καθώς και το ψήφισµα 180 (2004) της ∆ιάσκεψης των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του
Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε την τοπική αστυνοµία στην Ευρώπη
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Η
πρόληψη της εγκληµατικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγγραφο προβληµατισµού για τους κοινούς προσανατολισµούς και προτάσεις υπέρ της κοινοτικής δηµοσιονοµικής υποστήριξης» (5)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότησή της, της 20ής Νοεµβρίου 2003, µε θέµα «Η τοπική και περιφερειακή
διάσταση στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» (CdR 61/2003 fin (6))
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 355/2003 rev. 2) της 2ας Ιουλίου 2004 της επιτροπής
«Συνταγµατικά θέµατα και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση» (Εισηγήτρια η κα Mercedes BRESSO Πρόεδρος της Επαρχίας του Τουρίνου (IT-PSE), συνεισηγητής ο κ. Michel DELABARRE, πρώην υπουργός – ∆ήµαρχος
∆ουνκέρκης)
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ:
1)

ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στις 24 Ιανουαρίου 1994 ψήφισµα για την κοινή εγκληµατικότητα στα µεγάλα αστικά κέντρα και τις διασυνδέσεις της µε το οργανωµένο έγκληµα και το ψήφισµα της
17ης Νοεµβρίου 1998 για τους προσανατολισµούς και τα µέτρα πρόληψης του οργανωµένου εγκλήµατος
ενόψει της χάραξης µίας σφαιρικής στρατηγικής για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος

2)

ότι το πλαίσιο αναφοράς στο οποίο πρέπει να ενταχθούν οι δράσεις πρόληψης καθορίζεται από τους κανόνες της συνθήκης για τη θέσπιση χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, οι οποίοι έθεσαν τις
βάσεις για µία πραγµατική ευρωπαϊκή δηµόσια τάξη µε την οποία οι τρεις στόχοι είναι στενά συνδεδεµένοι,
η οποία θα πρέπει επίσης να συνδεθεί µε το Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων

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

ΕΕ αριθ. C 20 της 24.1.1994
ΕΕ αριθ. C 379 της 7.12.1998
ΕΕ αριθ. C 251 της 15.8.1997
ΕΕ αριθ. C 19 της 23.1.1999
COM (2000) 786 τελικό της 29.11.2000
ΕΕ C 73 της 23.3.2004, σελ. 41
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3)

ότι το άρθρο 29 της Συνθήκης θεσπίζει ότι ο στόχος της Ένωσης στο πεδίο αυτό πρέπει να επιτευχθεί µε
πρόληψη της εγκληµατικότητας, οργανωµένης ή µη, και την καταπολέµηση του φαινοµένου αυτού

4)

ότι το σχέδιο δράσης της Βιέννης του 1997 ζητούσε, πέντε έτη µετά την έναρξη της ισχύος της συνθήκης
του Άµστερνταµ, τη θέσπιση µέτρων πρόληψης της εγκληµατικότητας

5)

ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 κατέληξε στο συµπέρασµα
ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν µέτρα πρόληψης της εγκληµατικότητας, να υπάρξει ανταλλαγή ορθών πρακτικών και να ενισχυθούν το δίκτυο των εθνικών αρχές οι οποίες είναι αρµόδιες για την πρόληψη της εγκληµατικότητας και η συνεργασία εξειδικευµένων εθνικών του τοµέα, διευκρινίζοντας ότι οι προτεραιότητες
για τη συνεργασία αυτή µπορεί να είναι κυρίως η εγκληµατικότητα των νέων, η εγκληµατικότητα των
πόλεων, και η εγκληµατικότητα που συνδέεται µε τα ναρκωτικά. Προέβλεπε να εξεταστεί για το σκοπό
αυτό η δυνατότητα θέσπισης προγράµµατος χρηµατοδοτούµενου από την Κοινότητα

6)

ότι διάφορα σεµινάρια και διασκέψεις για την πρόληψη της εγκληµατικότητας, ιδιαίτερα της Στοκχόλµης,
της Σαραγόσας και των Βρυξελλών το 1996, του Noordwijk το 1997, του Λονδίνου το 1998, και του
Αλγκάρβε το 2000, ζητούσαν την ανάπτυξη στο εσωτερικό της ΕΕ ενός δικτύου που θα ενισχύσει τη
συνεργασία στα θέµατα της πρόληψης της εγκληµατικότητας

7)

ότι σηµαντικό στάδιο στην ιστορία των διαφόρων διασκέψεων που προωθήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση αντιπροσωπεύει η διάσκεψη υψηλού επιπέδου του Αλγκάρβε της 4ης και 5 ης Μαΐου 2000, κατά
την οποία θεσπίστηκε το πρόγραµµα Ιπποκράτης και κυρίως τέθηκαν οι βάσεις για την ανακοίνωση της
Επιτροπής της 29ης Νοεµβρίου 2000·

8)

ότι στην εν λόγω ανακοίνωση προσδιορίστηκαν τα στοιχεία µίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πρόληψη:
εξάσθηνηση των παραγόντων που διευκολύνουν την ολίσθηση στην εγκληµατικότητα και την υποτροπή,
αποτροπή του µηχανισµού δηµιουργίας θυµάτων, η µείωση του αισθήµατος της ανασφάλειας, προώθηση
και διάδοση ενός πνεύµατος νοµιµότητας και ενός πνεύµατος της προληπτικής διαχείρισης των συγκρούσεων, και τέλος πρόληψη µέσω δράσεων «ορθής διακυβέρνησης»

9)

ότι οι πολιτικές πρέπει να στηρίζονται σε µια πολυκλαδική προσέγγιση µε συνδυασµό προληπτικών
δράσεων, µέτρων ασφαλείας και συνοδευτικές πολιτικές κοινωνικού και εκπαιδευτικού τύπου και επί τόπoυ
συµπράξεις στα πλαίσια των οποίων ανατίθεται βασικός ρόλος στις τοπικές αρχές

10)

ότι, επιπλέον, ως προς αυτές τις αρχές και τους στόχους είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για ένα «ευρωπαϊκό πρότυπο» πρόληψης της εγκληµατικότητας στα πλαίσια του οποίου η δράση της ΕΕ, χωρίς να υποκαθιστά τα εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά επίπεδα, µπορεί να προσφέρει ουσιαστική προστιθέµενη αξία
«ολοκληρώνοντας την πυραµίδα ευθυνών»

11)

ότι το αίσθηµα ανασφάλειας αυξήθηκε στην Ευρώπη, αργά µεν αλλά σταθερά, την περίοδο 1996-2002

12)

ότι είναι αναγκαίο να ενεργοποιηθεί το σύνολο της κοινωνίας για την ανάπτυξη της σύµπραξης των
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δηµόσιων αρχών, µη κυβερνητικών οργανισµών, ιδιωτικού τοµέα και
πολιτών, δεδοµένου ότι τα αίτια της εγκληµατικότητας είναι πολυάριθµα και, για το λόγο αυτό, πρέπει να
αντιµετωπιστούν µε µέτρα που υιοθετούνται από διαφορετικές οµάδες της κοινωνίας, σε συνεργασία µε
τους επί τόπου παράγοντες που διαθέτουν διαφορετικές εµπειρίες και αρµοδιότητες, συµπεριλαµβανοµένης
της κοινωνίας των πολιτών

13)

ότι το µεγαλύτερο µέρος των εγκληµατικών πράξεων που διαπράττονται κατά των πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συντελούνται στις αστικές περιοχές και, για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα
στις κατάλληλες πολιτικές ενσωµάτωσης σε αστικό επίπεδο

υιοθέτησε κατά τη σύνοδο ολοµέλειας της 29ης και 30ής Σεπτεµβρίου 2004 (συνεδρίασης της
29ης Σεπτεµβρίου 2004) την παρακάτω γνωµοδότηση κατά πλειοψηφία.
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1. Η θέση της Επιτροπής των Περιφερειών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.1 Κρίνει θετικά το γεγονός ότι προωθήθηκε µία διαδικασία
επαλήθευσης των δραστηριοτήτων του δικτύου σε συνάρτηση µε τη
νέα ώθηση των πολιτικών πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση
µε το φαινόµενο του µη οργανωµένου εγκλήµατος – που προσδιορίζεται ως µαζική εγκληµατικότητα – και ότι προσδιορίστηκαν
ως προτεραιότητες τα πλαίσια της εγκληµατικότητας των νέων, της
εγκληµατικότητας στις αστικές περιοχές και της εγκληµατικότητας
που σχετίζεται µε τα ναρκωτικά καθώς και της εγκληµατικότητας
κατά των γυναικών και άλλων µειονεκτικών οµάδων, όπως των παιδιών, των νέων, των ηλικιωµένων και των µεταναστών.

1.2 Υπενθυµίζει ότι οι πολιτικές πρόληψης του εγκλήµατος
αποτελούν για τα κράτη µέλη ένα πλαίσιο στο οποίο η Ευρωπαϊκή
Ένωση µπορεί αποτελεσµατικά να συµβάλει στη δηµιουργία πραγµατικής «προστιθέµενης αξίας» στις δράσεις που αναλαµβάνονται σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο.

1.3 Υπογραµµίζει την αναγκαιότητα να θεωρηθούν τα µέτρα
πρόληψης του εγκλήµατος ως πρωτοβουλίες που δεν αφορούν
αποκλειστικά το φαινόµενο της εγκληµατικότητας µε τη στενή
έννοια, αλλά και την πρόληψη του συνόλου των αντικοινωνικών
συµπεριφορών και την άρση των αιτιών που τις παράγουν καθώς
και τη µείωση του αισθήµατος φόβου και ανασφάλειας των
πολιτών.

1.4 Επισηµαίνει, ωστόσο, µε ανησυχία ότι τα προτεινόµενα
µέτρα περιορίζονται στην αντιµετώπιση µε συγκεκριµένο τρόπο των
τεχνικών πτυχών όπως, π.χ., ακριβέστερος ορισµός του τύπων
αδικηµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν, χωρίς να υπάρχουν
αναφορές και προτάσεις για ό,τι σχετίζεται µε την κοινωνική
παροχή της πρόληψης.

1.5 Παρατηρεί ότι η πρόληψη του εγκλήµατος – εννοούµενη
ως το σύνολο των πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην πρόληψη
των αντικοινωνικών συµπεριφορών, στην άρση των αιτιών που τις
παράγουν και στη µείωση του αισθήµατος φόβου και ανασφάλειας
των πολιτών – αφορά εγκαρσίως πολλούς τοµείς των δηµόσιων
πολιτικών: κοινωνικές υποθέσεις, εκπαίδευση, πολεοδοµία, ένταξη,
µετανάστευση, ανάπτυξη της συµµετοχής των πολιτών.

1.6 Κρίνει ότι η Επιτροπή οφείλει να αναγνωρίσει τις σχέσεις
αλληλεξάρτησης των φαινοµένων της εγκληµατικότητας και της
αντικοινωνικότητας και των διαδικασιών κοινωνικού αποκλεισµού
που οφείλονται στις οικονοµικές και τεχνολογικές µεταβολές των
σύγχρονων κοινωνιών. Όµως, κρίνει ότι την προσέγγιση αυτή πρέπει
να ακολουθήσουν συγκεκριµένες δεσµεύσεις όσον αφορά το συντονισµό των πολιτικών.

1.7 Εκφράζει την ευχή να υπογραµµιστεί ο κεντρικός ρόλος
των περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά την υποστήριξη
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των πολιτικών πρόληψης του εγκλήµατος από τα κράτη µέλη όπως
και το γεγονός ότι η Επιτροπή µελετά τη σκοπιµότητα ενεργοποίησης όλων των κοινωνικών παραγόντων. Ωστόσο, πρέπει οι διαβεβαιώσεις αυτές να µεταφραστούν σε συγκεκριµένη λειτουργία του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Πρόληψης του Εγκλήµατος παρέχοντας χώρο
και ρόλο στους παράγοντες αυτούς που σήµερα είναι παραµεληµένοι.

1.8 ∆ιαπιστώνει µε ανησυχία ότι το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
Πρόληψης του Εγκλήµατος αποτελεί αποκλειστικά άτυπο χώρο
ανταλλαγής απόψεων και εµπειριών και δεν διαθέτει κριτήρια και
στόχους εργασίας κυρίως λόγω της διαρθρωτικής του αδυναµίας.

2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών

2.1 Εφιστά την προσοχή στις ιδιαιτερότητες του προβλήµατος
της αντίληψης της ανασφάλειας, οι οποίες εξαρτώνται από
παραµέτρους που αναµφιβόλως συνδέονται µε την εγκληµατικότητα
(ο πραγµατικός κίνδυνος να υποστεί κανείς αδίκηµα), αλλά επίσης
και σε πολλά άλλα κοινωνικά, ψυχολογικά, και πολιτιστικά στοιχεία
όπως η ηλικία, το φύλο, η περιορισµένη εµπιστοσύνη στη δράση
των θεσµών, η επισφαλής ή περιθωριακή κοινωνική κατάσταση του
συγκεκριµένου ατόµου, η αντίληψη ότι υπάρχει κρίση στην κοινωνία και στις αξίες, ο ρόλος των µαζικών µέσων επικοινωνίας, η
υποβάθµιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

2.2 Ζητά από την Επιτροπή να προβλέψει στο πλαίσιο των υφισταµένων προγραµµάτων ειδικά µέτρα µε στόχο την ανάπτυξη πολιτικών ασφαλείας οι οποίες ολοκληρώνουν µέτρα τα οποία υιοθετούνται σε κοινωνικό επίπεδο στον τοµέα της πολεοδοµίας και της
εκπαίδευσης, αλλά και την ανάπτυξη της συµµετοχής και του
αισθήµατος της κοινότητας των πολιτών, έχοντας επίγνωση ότι η
παρέµβαση µε σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των ατόµων
σηµαίνει προσπάθεια για την πρόληψη του εγκλήµατος, αλλά και
για τον κατευνασµό της κοινωνίας καθώς και για την αντιµετώπιση
των αντιλήψεων και των φόβων των πολιτών.

2.3 Υπογραµµίζει τη σηµασία του ρόλου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσον αφορά την παρακολούθηση των φαινοµένων της εγκληµατικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την αξιολόγηση των πολιτικών και των εθνικών, περιφερειακών, και τοπικών εµπειριών, την
υποστήριξη της ανταλλαγής µεταξύ των κρατών µελών κάθε γνώσης
και ορθής πρακτικής στα θέµατα της πρόληψης του εγκλήµατος
και της ασφάλειας στα αστικά κέντρα.

2.4 Ζητά από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εφαρµογή
στην πράξη των µέσων που διαθέτει λαµβάνει τη µορφή εγκάρσιας
και διακλαδικής δράση µε σκοπό την πραγµατική πρόληψη της
εγκληµατικότητας στα αστικά κέντρα: οι πολιτικές πρέπει να εστιαστούν σε θέµατα όπως, για παράδειγµα, η διαχείριση των δηµόσιων
χώρων, των συγκοινωνιών ή των µειονοτικών συνοικιών.
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2.5 Ζητά από την Επιτροπή να περιληφθεί στον προϋπολογισµό
2005 η κατά προτεραιότητα εφαρµογή των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών και να ενισχυθεί σε θεσµικό επίπεδο η παρουσία
των κοινοτήτων και των περιφερειών.
2.6 Επισηµαίνει προς το σκοπό αυτό τη σηµασία του ρόλου
που διαδραµατίζει το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για την Ασφάλεια
Αστικών Κέντρων (FESU) όσον αφορά την προώθηση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο των γνώσεων στα θέµατα της πρόληψης της εγκληµατικότητας και της ασφάλειας στα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στο
επίπεδο της αξιολόγησης των δηµόσιων πολιτικών και της διάδοσης
των ορθών πρακτικών.
2.7 Επισηµαίνει τη σκοπιµότητα πρόβλεψης ενός Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου της ασφάλειας στα αστικά κέντρα – ελαφράς
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διάρθρωσης - προκειµένου να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
κράτη µέλη ένα κοινό σύστηµα συλλογής, συστηµατοποίησης και
επεξεργασίας των δεδοµένων του αισθήµατος ανασφάλειας,
προώθησης και συντονισµού των ερευνών, κατάρτισης του περιεχοµένου των πολιτικών για την ασφάλεια, τόσο στους άλλους
τοµείς αρµοδιότητας της ΕΕ, όσο και για τη συγκρότηση περιφερειακών και τοπικών συµπράξεων.
2.8 Ζητεί, τέλος, από την Επιτροπή να έχει πάντοτε υπόψη
κατά την χάραξη των πολιτικών πρόληψης ότι είναι σηµαντικό οι εν
λόγω πολιτικές να ανταποκρίνονται στο στόχο της ασφάλειας των
πολιτών και, ταυτόχρονα, µην οδηγήσουν στην πράξη σε παραβίαση
των θεµελιωδών δικαιωµάτων.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου 2004
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για το «Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας, καθώς και για το σχέδιο οδηγίας για την τροποποίηση της
οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής περί της διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών
µελών και των δηµοσίων επιχειρήσεων και για το σχέδιο κοινοτικής πλαισίωσης των κρατικών ενισχύσεων υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας»
(2005/C 43/05)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 της
συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για την
παροχή δηµόσιας υπηρεσίας καθώς και το σχέδιο οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 80/723/CEE της
Επιτροπής περί της διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών και των δηµοσίων επιχειρήσεων και το σχέδιο κοινοτικής πλαισίωσης των κρατικών ενισχύσεων υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή
δηµόσιας υπηρεσίας·
Έχοντας υπόψη την από 19ης Μαρτίου 2004 επιστολή του κ. Mario Monti, µέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αρµόδιου για την πολιτική του ανταγωνισµού, µε την οποία ζητούσε τη γνώµη της, σύµφωνα µε το άρθρο 265,
παράγραφος 1, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της, της 26ης Μαΐου 2004, να αναθέσει στην επιτροπή «Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή» την εκπόνηση σχετικής γνωµοδότησης·
Έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σχετικά µε τις υπηρεσίες
γενικού οικονοµικού συµφέροντος, καθώς και τα άρθρα 2, 5, 73, 81, 86, 87, 88 και 295 ΕΚ·
Έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, που αφορά την πρόσβαση
στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος·
Έχοντας υπόψη το άρθρο ΙΙΙ-6 του σχεδίου συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης·
Έχοντας υπόψη το Λευκό Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (COM(2004) 374 τελικό)·
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Έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου (στο εξής ∆ΕΚ) της 24ης Ιουλίου 2003, C-280/00
(υπόθεση «Altmark Trans»)·
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της, της 20ής Νοεµβρίου 2003, µε θέµα το Πράσινο Βιβλίο για τις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη (COM(2003) 270 τελικό, CdR 149/2003 fin) (1)·
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της Επιτροπής: Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην
Ευρώπη (COM(2000) 580 τελικό – CdR 470/2000 fin) (2)·
Έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 155/2004) της επιτροπής οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής
της 6ης Ιουλίου 2004 (εισηγητής: ο κ. Claudio MARTINI, Πρόεδρος της περιφέρειας της Τοσκάνης (ΙΤ-PSE))·
Εκτιµώντας ότι, σύµφωνα µε την απόφαση Altmark Trans, οι αντισταθµίσεις που καταβάλλονται για την παροχή
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις και, συνεπώς, δεν υπόκεινται στην υποχρέωση πρότερης κοινοποίησης και στην έγκριση της Επιτροπής, υπό τον όρο µόνον ότι πληρούνται τέσσερις προϋποθέσεις:
— Η δικαιούχος επιχείρηση πρέπει να είναι επιφορτισµένη µε την εκπλήρωση σαφώς καθορισµένης υποχρέωσης
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας·
— Οι παράµετροι βάσει των οποίων υπολογίζεται η αντιστάθµιση πρέπει να έχουν προσδιοριστεί προηγουµένως
αντικειµενικά και µε διαφάνεια·
— Η αντιστάθµιση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το κόστος της εκπλήρωσης της υποχρέωσης παροχής δηµόσιας
υπηρεσίας, µείον τα έσοδα από την παροχή της υπηρεσίας (η αντιστάθµιση επιτρέπεται, πάντως, να περιλαµβάνει και εύλογο κέρδος)·
— Τέταρτον, όταν η επιλογή της επιχειρήσεως στην οποία πρόκειται να ανατεθεί η εκπλήρωση υποχρέωσης
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας σε συγκεκριµένη περίπτωση δεν πραγµατοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας
σύναψης δηµοσίας σύµβασης, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής του υποψηφίου που είναι σε θέση
να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες µε το χαµηλότερο για το κοινωνικό σύνολο κόστος, το επίπεδο της απαραίτητης αντιστάθµισης πρέπει να καθορίζεται βάσει ανάλυσης των δαπανών στις οποίες θα προέβαινε µια
µέση επιχείρηση, µε χρηστή διαχείριση και κατάλληλα εξοπλισµένη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά µε την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας, προκειµένου να εκπληρώσει τις εν λόγω υποχρεώσεις, λαµβάνοντας
υπόψη τα σχετικά έσοδα και ένα εύλογο κέρδος από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.
Εκτιµώντας µεταξύ άλλων, ότι το ∆ΕΚ διαπίστωσε ότι, παρά τα λοιπά κριτήρια που διατυπώνονται στην απόφαση
Altmark Trans, η καταβολή αντιστάθµισης οπωσδήποτε δεν αποτελεί κοινοποιητέα µορφή κρατικής ενίσχυσης
όταν η δικαιούχος επιχείρηση επιλέγεται µέσω ανοικτού και διαφανούς δηµόσιου διαγωνισµού. ∆ιαφορετικά,
πρέπει να αποδειχτεί ότι η εν λόγω αντιστάθµιση δεν συνιστά κρατική ενίσχυση εφόσον ο δικαιούχος είναι σε θέση
να αποδείξει ότι ο δικαιούχος της δηµόσιας αντιστάθµισης δεν λαµβάνει περισσότερα από το καθαρό πρόσθετο
κόστος, µετά από την αφαίρεση των εσόδων, το οποίο θα προξενούσε η παροχή της υπηρεσίας έναντι προσιτής
τιµής σε οιαδήποτε επιχείρηση µε χρηστή διαχείριση και µε προσωπικό εύλογα επαρκές αριθµητικά·
Εκτιµώντας ότι, σύµφωνα µε την απόφαση Altmark Trans, όλες οι λοιπές µορφές αντιστάθµισης εξακολουθούν
να συνιστούν κρατική ενίσχυση και, ως εκ τούτου, εµπίπτουν στον κανόνα της πρότερης κοινοποίησης·
υιοθέτησε οµόφωνα, κατά την 56η σύνοδο ολοµέλειας της 29ης και 30ής Σεπτεµβρίου 2004 (συνεδρίαση της 29ης Σεπτεµβρίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Γενικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Σχετικά µε την απόφαση Altmark Trans

της δηµοκρατικής υπευθυνότητας κατά τη διαχείριση των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.1 Φρονεί ότι η παρέµβαση του κοινοτικού δικαστή ήταν
αναγκαία και είχε ιδιαίτερη επίδραση, πόσο µάλλον που ο κοινοτικός νοµοθέτης δεν κατέστη δυνατόν να καθορίσει κανόνες ικανούς
να προσφέρουν κατάλληλη νοµική ασφάλεια όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος·
1.2 Εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι τα δύο
πρώτα κριτήρια της απόφασης Altmark Trans - δηλαδή η υποχρέωση σαφούς καθορισµού της αποστολής δηµόσιας υπηρεσίας
που ανατίθεται στον δικαιούχο της ενίσχυσης και ο εκ των προτέρων αντικειµενικός και διαφανής προσδιορισµός των παραµέτρων
βάσει των οποίων υπολογίζονται οι αντισταθµιστικές πληρωµές υποχρεώνουν τις τοπικές αρχές να καταβάλλουν προσπάθειες για
τον καθορισµό των συµβάσεων δηµόσιας υπηρεσίας. Οι προσπάθειες αυτές θα συµβάλουν ασφαλώς σε αύξηση της διαφάνειας και
(1) ΕΕ αριθ. C 73 της 23.3.2004, σελ. 7.
(2) ΕΕ αριθ. C 19 της 22.1.2002, σελ. 8.

1.3 ∆ιαπιστώνει ότι οι δηµόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος ενδέχεται να αντιµετωπίζουν δυσχέρειες για την κατανόηση δικαιούχος του τετάρτου
κριτηρίου της απόφασης Altmark Trans, το οποίο προβλέπει ότι
«όταν η επιλογή της επιχειρήσεως στην οποία πρόκειται να ανατεθεί η εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δηµόσιας υπηρεσίας σε
συγκεκριµένη περίπτωση δεν πραγµατοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας συνάψεως δηµοσίας συµβάσεως […], το επίπεδο της απαραίτητης αντισταθµίσεως πρέπει να καθορίζεται βάσει αναλύσεως
των δαπανών στις οποίες θα προέβαινε µια µέση επιχείρηση, µε
χρηστή διαχείριση και κατάλληλα εξοπλισµένη µε […] µέσα προς
ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά µε την παροχή δηµόσιας
υπηρεσίας, προκειµένου να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις,
λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά έσοδα και ένα εύλογο κέρδος από
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών»·
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1.4 Εκφράζει απορίες σχετικά µε τον οικονοµικό ορισµό της
έννοιας της επιχείρησης«µε χρηστή διαχείριση και κατάλληλα
εξοπλισµένη µε […] µέσα προς ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά µε την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας». Η απορία αυτή είναι
ιδιαίτερα σηµαντική, πόσο µάλλον που στην απόφαση της
3ης Ιουλίου 2003 για τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-83/01, C93/01 και 94/01 («Chronopost SA»), το ∆ΕΚ έκρινε ότι µία επιχείρηση επιφορτισµένη µε τη διαχείριση υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος ενδέχεται να βρίσκεται «σε κατάσταση πολύ
διαφορετική από αυτή της ενεργούσας υπό συνήθεις συνθήκες της
αγοράς ιδιωτικής επιχείρησης» (σηµείο 33)·

1.5 Φρονεί, ως εκ τούτου, ότι η απόφαση του ∆ΕΚ, και ειδικότερα το τρίτο και το τέταρτο κριτήριο, απαιτεί τη θέσπιση κοινοτικών κανονιστικών διατάξεων προκειµένου να προσδιοριστούν
σαφώς οι επιχειρήσεις οι επιφορτισµένες µε την εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, οι οποίες οφείλουν να
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της απόφασης Altmark Trans·
Συγχαίρει την Επιτροπή για το γεγονός ότι έλαβε ταχέως την πρωτοβουλία να προτείνει τέτοιες ρυθµιστικές δράσεις·

1.6 Ανησυχεί για το γεγονός ότι το ∆ΕΚ υιοθέτησε µια τόσο
ευρεία ερµηνεία της έννοιας της ενδεχόµενης ανάθεσης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ώστε ακόµη και οι επιχειρήσεις οι επιφορτισµένες µε υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας σε αυστηρά
περιορισµένο τοπικό επίπεδο ενδέχεται να υπάγονται στις διατάξεις
του άρθρου 87, παράγραφος 1·

1.7 Κρίνει ότι η απουσία κοινοποίησης αντισταθµιστικών
πληρωµών συµβατών µε τα κριτήρια «Altmark Trans» αντιπροσωπεύει µεσοπρόθεσµα -από τη στιγµή που θα έχει δοθεί ο ορισµός
των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας- µια ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου που βαρύνει τις τοπικές διοικήσεις, αλλά ότι η ελάφρυνση αυτή δεν εγγυάται, ωστόσο, την πλήρη νοµική ασφάλεια:
πράγµατι, πρέπει να προβλεφθούν οι περιπτώσεις όπου µια δηµόσια
αρχή θα έχει καλόπιστα θεωρήσει ότι δεν οφείλει να κοινοποιήσει
µια ενίσχυση, επειδή αυτή πληροί τα κριτήρια Altmark Trans,
αλλά όπου, εκ των υστέρων, µια ανταγωνίστρια επιχείρηση θα
προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα επιτύχει το χαρακτηρισµό της
ενίσχυσης αυτής ως παράνοµης. Ποιοι θα είναι οι µηχανισµοί επιστροφής στην περίπτωση αυτή;

Σχετικά µε τη µεθοδολογία της Επιτροπής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.8 Επισηµαίνει ότι, µε βάση το Πράσινο Βιβλίο, ελήφθησαν
πλήθος συµβολές, οι οποίες αξιολογούνται στο έγγραφο
SEC(2004) 326 της 29ης Μαρτίου 2004, και οι οποίες κατέστησαν σαφή την µεγάλη ζήτηση για ασφάλεια και σταθεροποίηση του
νοµικού πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούν οι υπηρεσίες
γενικού οικονοµικού συµφέροντος (στο εξής ΥΓΟΣ)·

1.9 Εκτιµά ότι, στο πλαίσιο των µελλοντικών προπαρασκευαστικών εργασιών, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει καλύτερα
την αλληλεπίδραση των νοµοθεσιών για τον ανταγωνισµό, τις δηµόσιες συµβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις, από την άποψη της
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εφαρµογής τους ούτως ώστε να µπορέσει το άνοιγµα της παροχής
υπηρεσιών σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών – εάν κριθεί
αναγκαίο – να πραγµατοποιηθεί οµαλά και αποτελεσµατικά·
1.10 Παρατηρεί ότι η ΕΤΠ οφείλει να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειµένου να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη συνεκτίµηση
της έννοιας του δηµοσίου συµφέροντος όσον αφορά την οργάνωση
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (στο εξής ΥΚΩ), καθώς και της
ιδιαιτερότητάς τους και της ευθύνης των τοπικών αρχών στον
τοµέα αυτόν. Οι ΥΚΩ αντιπροσωπεύουν συστατικό στοιχείο του
ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και πρέπει να εξευρεθεί µια ισορροπία σχετικά µε το δικαίωµα της εκάστοτε αρχής να διαχειρίζεται
απευθείας τις υπηρεσίες και της απαιτήσεις της νοµολογίας του
∆ΕΚ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και την προσφυγή σε διαδικασίες του ανταγωνισµού·
1.11 Επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε την διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά
µε το σχέδιο απόφασης για την εξαίρεση των µικρής κλίµακας
δηµοσίων χρηµατοδοτήσεων και µε το σχέδιο οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής περί της διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των Κρατών Μελών και των
δηµοσίων επιχειρήσεων·
1.12 Τονίζει ότι η διαβούλευση αυτή θα αποτελέσει προηγούµενο, δεδοµένου ότι είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή ζητά τη
γνώµη της ΕΤΠ για έναν τοµέα που εξαρτάται από το κεφάλαιο της
συνθήκης ΕΚ που αφορά τους κανόνες του ανταγωνισµού (άρθρα
81 έως 93)·
1.13 Κρίνει ότι η διαβούλευση αυτή συνιστά µια πρώτη εφαρµογή των αρχών που διακήρυξε η Επιτροπή στα έγγραφα µε θέµα
τη συνέχεια της Λευκής Βίβλου για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση (1) και ότι ανταποκρίνεται στην ανάγκη µεγαλύτερης
συµµετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λειτουργία
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων της Ένωσης, ειδικότερα δε
όσον αφορά τα διαβήµατα που ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ της λήψεως
αποφάσεως·
1.14 Φρονεί ότι ο διάλογος που ξεκίνησε θα πρέπει, πλέον, να
συνεχιστεί και στα πλαίσια του προβληµατισµού σχετικά µε την
πλαισίωση εκ µέρους της Επιτροπής για τις µεγάλης κλίµακας
χρηµατοδοτήσεις της δηµόσιας υπηρεσίας·
1.15 Εκφράζει την απορία της σχετικά µε την παράλληλη διεξαγωγή του προβληµατισµού που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του
2004, σχετικά µε τις προτάσεις της Επιτροπής που απορρέουν
άµεσα από την απόφαση «Altmark Trans» και εκείνου που πραγµατοποιείται στα πλαίσια του Λευκού Βιβλίου για τις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας (2), που δηµοσιεύτηκε στις 12 Μαΐου 2004.
Πράγµατι, στο Λευκό Βιβλίο αναφέρεται ότι η Επιτροπή προτίθεται
να υιοθετήσει σειρά µέτρων για τη διασαφήνιση και την απλούστευση του νοµικού πλαισίου που αφορά τη χρηµατοδότηση των
υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας έως τον Ιούλιο του 2005, ενώ
τα περισσότερα στοιχεία της δέσµης αυτής έχουν ήδη υποβληθεί
για διαβούλευση υπό τη µορφή σχεδίων.
(1) Βλ: γνωµοδότηση της ΕΤΠ της 2ας Ιουλίου 2003 µε θέµα Η συνέχεια
της Λευκής Βίβλου για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση (εισηγητής: ο
κ. Michel Delebarre (ΕΣΚ/F): COM(2001) 428 τελικό,
COM(2002) 704 τελικό, COM(2002) 705 τελικό, COM(2002) 709
τελικό, COM(2002) 713 τελικό, COM(2002) 718 τελικό,
COM(2002) 719 τελικό, COM(2002) 725 τελικό/2.
(2) COM(2004) 374 τελικό
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Σχετικά µε τις εργασίες της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.16 Εκφράζει την ικανοποίησή της για το άρθρο ΙΙΙ-6 (1)
του σχεδίου συνταγµατικής συνθήκης που προβλέπει ότι «Ευρωπαϊκός νόµος καθορίζει τις εν λόγω αρχές και προϋποθέσεις [τις σχετικές µε τη θέση και το ρόλο των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος] χωρίς να θίγεται η αρµοδιότητα των κρατών µελών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος, να παρέχουν, να
παραγγέλλουν και να χρηµατοδοτούν τις εν λόγω υπηρεσίες» (2).
Για το λόγο αυτό, η ΕΤΠ εκφράζει την ικανοποίησή της που η
συνθήκη δίδει τη δυνατότητα έκδοσης κοινών κανονιστικών
πράξεων όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού συµφέροντος, χάρη σε
µια αυτόνοµη νοµική βάση, εφόσον το άρθρο ΙΙΙ-6 είναι µια γενική
ρήτρα εφαρµογής που δεν συνδέεται µε το περιορισµένο πλαίσιο
των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισµού.

2. Παρατηρήσεις σχετικά µε το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86
της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις µε τη µορφή
αντισταθµίσεων για την υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2.1 Επισηµαίνει ότι στόχος της πρότασης απόφασης είναι ο
καθορισµός µιας ισορροπίας µεταξύ των κανόνων του ανταγωνισµού και της άσκησης των υποχρεώσεων ΥΓΟΣ. Η πρόταση καθορίζει τις περιπτώσεις αντισταθµίσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια
Altmark Trans, αλλά που µπορούν να εξαιρεθούν από τους κανόνες του ανταγωνισµού (άρθρα 87 και 88 ΣΕΚ), στο µέτρο που οι
κρατικές ενισχύσεις καλύπτουν τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας
υπηρεσίας και δεν προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού.
2.2 ∆ιαπιστώνει ότι, καθόσον στόχος της απόφασης είναι ο
προσδιορισµός κρατικών ενισχύσεων που θα εξαιρούνται από τις
διατάξεις του άρθρου 88 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η επιλογή του άρθρου 86, παράγραφος 3, ως
νοµικής βάσης, καθώς και η επιλογή της απόφασης ως ρυθµιστικής
πράξης είναι κατάλληλες. Ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις είναι εκείνες
που είναι δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων, αλλά που δεν υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες του ανταγωνισµού, ως προµηθευτές ΥΓΟΣ που δεν ενδέχεται να έχουν επίδραση επί των συναλλαγών.
2.3 Επικροτεί την εξαίρεση από την κοινοποίηση για τη χρηµατοδότηση των δηµοσίων υπηρεσιών που παρέχονται από τα νοσοκοµεία και τις κοινωνικές στέγες, για τους εξής λόγους:
— το υψηλό κόστος ανά µονάδα που παρουσιάζουν οι παροχές
αυτές, το οποίο συνδέεται µε τη φύση των επενδύσεων σε υποδοµές και σε ακίνητα, και το γεγονός ότι η ενίσχυση ανταποκρίνεται τελικά σε στόχους ανακατανοµής των εισοδηµάτων και
αλληλεγγύης, χωρίς να παρεµβαίνει σε ανταγωνιστικό πλαίσιο·
— τη διοικητική αδυναµία των υπηρεσιών της Επιτροπής να διαχειρίζεται τον αριθµό των τοπικών κοινοποιήσεων που θα της
υποβάλλονταν εάν δεν υπήρχε µηχανισµός εξαίρεσης·
(1) Στα πλαίσια της αλλαγής αρίθµησης του σχεδίου συνταγµατικής
συνθήκης που υπέβαλε η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη µε το έγγραφο
CIG 87/1/04 στις 13 Οκτωβρίου 2004, το άρθρο ΙΙΙ-6 καθίσταται
άρθρο ΙΙΙ-122.
(2) Βλ. έγγραφο της Προεδρίας 76/04 της 13ης Μαΐου 2004.
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2.4 Εκτιµά, εντούτοις, ότι η εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής
των κανόνων του ανταγωνισµού, και συνεπώς η εξαίρεση από την
υποχρέωση κοινοποίησης, θα έπρεπε να επεκταθεί και στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που αφορούν τις κύριες αρµοδιότητες των
δηµοσίων αρχών και ειδικότερα, πέραν της κοινωνικής στέγης και
των δηµοσίων νοσοκοµείων, στην εκπαίδευση και τις κοινωνικές
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, δεδοµένου ότι οι υπηρεσίες αυτές
αναλαµβάνουν λειτουργήµατα κοινωνικής ασφάλειας και κοινωνικής
ένταξης και ότι η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στον πληθυσµό δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από την αγορά. Ο έλεγχος της
Επιτροπής θα έπρεπε να περιοριστεί στις περιπτώσεις προφανούς
κατάχρησης της διακριτικής εξουσίας στα πλαίσια του προσδιορισµού των υπηρεσιών αυτών·

2.5 Καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει, εκτός των προτάσεων
που υπεβλήθησαν προς το παρόν για διαβούλευση, και κυρίως µε
βάση τη νοµολογία του ∆ΕΚ, όχι µόνον ποιες είναι οι υπηρεσίες
που θεωρούνται ότι δεν παρουσιάζουν οικονοµικό χαρακτήρα και,
ως εκ τούτου, θα έπρεπε να εξαιρεθούν από την υποχρέωση κοινοποίησης, αλλά και το πεδίο δραστηριοτήτων που, αν και εν µέρει
έχουν οικονοµικό χαρακτήρα, η ιδιαιτερότητά τους θα αναγνωριστεί
ως έκφραση κοινής ωφελείας και θα µπορούσαν να αξιώσουν την
τροποποίηση των κανόνων, κατ' εφαρµογή του άρθρου 86.2 της
ΣΕΚ. Η ανακοίνωση που αναγγέλλει η Επιτροπή για το καλοκαίρι
του 2005 για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγείας θα
µπορούσε να αποτελέσει την ευκαιρία για την έναρξη ενός σφαιρικού προβληµατισµού σχετικά µε αυτές τις ιδιαιτερότητες κοινής
ωφελείας στο πλαίσιο των ίδιων των οικονοµικών δραστηριοτήτων·

2.6 ∆ιαπιστώνει ότι οι οριακές τιµές θα πρέπει να ορισθούν σε
επίπεδο το οποίο να επιτρέπει στην Επιτροπή να επικεντρώνει στο
µέλλον τον έλεγχο µεµονωµένων περιπτώσεων σε ειδικές περιπτώσεις που έχουν εξαιρετική οικονοµική σηµασία. Οι οριακές τιµές
θα πρέπει, εποµένως, να λαµβάνουν υπόψη οργανισµούς που
προσφέρουν παραδοσιακά υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα κράτη
µέλη, καθώς και το κόστος που προκύπτει κατά την άσκηση των
δραστηριοτήτων τους. Το πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης θα µπορούσε, κατ' αρχήν, να επεκταθεί στις επιχειρήσεις των
οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών χωρίς φόρο, για το σύνολο των
δραστηριοτήτων τους, δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσόν των
50 εκατ. € και για τις οποίες το ετήσιο ποσόν της αντιστάθµισης
για την υπηρεσία είναι κατώτερο των 15 εκατ. €. Αυτό σηµαίνει ότι
θα πρέπει να προσαρµοστεί αναλόγως η οδηγία περί διαφάνειας·

2.7 Εκφράζει απορίες σχετικά µε την εξαίρεση που προτείνεται
στο άρθρο 1 iv), για την αντιστάθµιση για τις θαλάσσιες µεταφορές
προς τα νησιά που καλύπτονται από τοµεακή ρύθµιση, και εφόσον
η ετήσια κίνηση δεν υπερβαίνει τους 100 000 επιβάτες:

— λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν οι θαλάσσιες µεταφορές στο εσωτερικό των κρατών µελών (θαλάσσια ακτοπλοΐα),
µήπως θα ήταν σκοπιµότερο να υιοθετηθεί διαφορετική πράξη,
βάσει του άρθρου 73 της συνθήκης;
— ακόµη και εάν γίνει δεκτή η αρχή της εξαίρεσης που προτείνεται
στο άρθρο 1 iv), ο όγκος της ετήσιας κίνησης αφορά τη
σύνδεση ή τον όγκο που εξυπηρετεί η επιχείρηση που επιφορτίζεται µε υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας;
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2.8 Φρονεί ότι, στην περίπτωση όπου η αντιστάθµιση πληροί
τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 5 της πρότασης απόφασης, η αναγκαιότητα της πρότερης κοινοποίησης δεν είναι προφανής.
2.9 ∆ιαπιστώνει ότι η έννοια της αντιστάθµισης που ορίζεται
στο άρθρο 5 επιδέχεται εσφαλµένες ερµηνείες, δεδοµένου ότι ο
όρος «αντιστάθµιση» αναφέρεται αποκλειστικά στις µεταβιβάσεις
κονδυλίων µεταξύ της δηµόσιας αρχής και της επιχείρησης που επιφορτίζεται µε υποχρέωση ΥΓΟΣ, οι οποίες προορίζονται για την
κάλυψη των διαρθρωτικών ή των συγκυριακών ελλειµµάτων
εκµετάλλευσης. Θα έπρεπε, εντούτοις, να περιλαµβάνονται και οι
δαπάνες για ακίνητα και οι αποσβέσεις των τιµολογίων εκµετάλλευσης.
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3.2 ∆εν εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής να καταργηθεί το
άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γ), δεδοµένου ότι η κατάργηση
αυτή οδηγεί σε διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της υποχρέωσης
τήρησης χωριστών λογιστικών βιβλίων, ακόµη και στις επιχειρήσεις
που είναι δικαιούχοι αντισταθµίσεων, είτε βάσει των κριτηρίων
Altmark Trans, είτε βάσει των εξαιρέσεων που προτείνει η Επιτροπή.
4. Σχέδιο κοινοτικής πλαισίωσης των κρατικών ενισχύσεων
υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2.10 Φρονεί ότι το άρθρο 6, µέσω της υποχρέωσης τήρησης
χωριστών λογιστικών βιβλίων, ενδέχεται να προξενεί πρόσθετες
δαπάνες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πεδίο
εξαίρεσης της παρούσας απόφασης. Θα έπρεπε, εποµένως, να εξετασθεί το ενδεχόµενο κατάργησης της υποχρέωσης αυτής·

4.1 ∆ιαπιστώνει ότι το σχέδιο κοινοτικής πλαισίωσης, στο
σηµείο 5, ορίζει ότι «οι διατάξεις [του] εφαρµόζονται χωρίς να
θίγονται οι ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τις δηµόσιες συµβάσεις». Παρόµοια αναφορά γίνεται και στην αιτιολογική σκέψη 22
του σχεδίου απόφασης.

2.11 ∆ιαπιστώνει ότι το άρθρο 7 προβλέπει τη διάθεση στην
Επιτροπή πληροφοριών σχετικά µε τις λεπτοµέρειες καθορισµού
των αντισταθµίσεων. Η διάθεση των πληροφοριών αυτών φαίνεται
υπερβολικά καταναγκαστική από άποψη προθεσµιών. Επιπλέον, η
υποχρέωση των δηµοσίων αρχών να θεσπίσουν κανόνες για τον προσδιορισµό των αντισταθµίσεων ή να δηµιουργήσουν τράπεζα
δεδοµένων για όλες τις αντισταθµίσεις, φαίνεται εξαιρετικά γραφειοκρατικό µέτρο.

Όσον αφορά την επιλογή της επιχείρησης που επιφορτίζεται µε την
παροχή δηµόσιας υπηρεσίας, οι αναφορές αυτές πρέπει να εκλαµβάνονται υπό την έννοια ότι, όταν η επιλογή της επιχείρησης γίνεται
µε βάση πρόσκληση υποβολής προσφορών διαφανή και χωρίς
διακρίσεις, τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει υπεραντιστάθµιση και,
εποµένως, ότι η ενίσχυση είναι νόµιµη.

3. Παρατηρήσεις σχετικά µε το σχέδιο οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής περί της
διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των Κρατών
Μελών και των δηµοσίων επιχειρήσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

3.1 Φρονεί ότι η απόφαση Altmark Trans παράγει αποτελέσµατα στο επίπεδο των υποχρεώσεων διαφάνειας, τα οποία καθιστούν εν µέρει αναποτελεσµατική την ισχύουσα οδηγία, δεδοµένου
ότι δεν είναι πλέον δυνατόν να εξακριβωθεί εάν οι αντισταθµίσεις
χρησιµοποιούνται πράγµατι για την κάλυψη των υποχρεώσεων
δηµόσιας υπηρεσίας και όχι, επίσης, για την κάλυψη του κόστους
επικερδών δραστηριοτήτων. ∆εδοµένου ότι η νοµολογία του ∆ΕΚ
επιτρέπει να µην θεωρούνται οι αντισταθµίσεις ως κρατικές ενισχύσεις, η οδηγία στερείται από τη δυνατότητα εξακρίβωσης της
διαφάνειας για όλες τις επιχειρήσεις ΥΓΟΣ που είναι δικαιούχοι
αντισταθµίσεων µη χαρακτηριζόµενων ως ενισχύσεων. Εποµένως,
υφίσταται ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας, µε αντικατάσταση της
έννοιας της κρατικής ενίσχυσης από την έννοια της αντιστάθµισης
για την υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας·

Ωστόσο, η προσφυγή σε διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την επιλογή της επιχείρησης στην οποία θα ανατεθεί
υποχρέωση δηµόσιας υπηρεσίας, συνιστά απλώς µία επιλογή και όχι
υποχρέωση προκειµένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις νοµιµότητας της ενίσχυσης.
4.2 Εκφράζει την απορία της σχετικά µε την πρόταση στις
παραµέτρους υπολογισµού (σηµείο 10, 5ο εδάφιο), να είναι δυνατόν «να ληφθούν κυρίως υπόψη οι ειδικές δαπάνες που θα αναλάβουν οι επιχειρήσεις στις περιφέρειες που αφορούν τα άρθρα
87.3 α) και 87.3 γ) της ΣΕΚ».
Μία τέτοια πρόταση φαίνεται πιθανόν να προκαλέσει άσκοπη
σύγχυση, δεδοµένου ότι ο στόχος του σχεδίου πλαισίωσης πρέπει
πάντοτε να είναι να λαµβάνονται υπόψη οι «ειδικές δαπάνες που
βαρύνουν» µια επιχείρηση επιφορτισµένη µε υποχρέωση παροχής
δηµόσιας υπηρεσίας, δηλαδή ανεξάρτητα από τον τόπο της έδρας
της.
Εξάλλου, η προτεινόµενη διατύπωση ενδέχεται να δώσει την εντύπωση ότι οι αντισταθµίσεις για την υποχρέωση παροχής δηµόσιας
υπηρεσίας τείνουν να εξοµοιωθούν µε τις κρατικές ενισχύσεις για
περιφερειακούς σκοπούς.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου 2004
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB

C 43/18

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18.2.2005

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα την «Πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά»
(2005/C 43/06)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την «Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» COM (2004) 2 τελικό -2004/0001 (COD)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Συµβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2004 να ζητήσει τη γνωµοδότηση
της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά µε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 265, παράγραφο 1 και τα άρθρα
71 και 80 της Συνθήκης ΕΚ·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προέδρου της, της 5ης Απριλίου 2004 να αναθέσει την επεξεργασία της
γνωµοδότησης στην επιτροπή Οικονοµικής και Κοινωνικής Πολιτικής·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε θέµα
«Μια στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών» (COM(2000) 888 τελικό)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότησή της για την Ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα «Μια στρατηγική για την
εσωτερική αγορά υπηρεσιών», CDR 134/200, της 13ης Ιουνίου 2001 (1)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε θέµα «Η κατάσταση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών» (COM(2002) 441 τελικό)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 154/2004 rev.1) που υιοθέτησε η επιτροπή Οικονοµικής
και κοινωνικής πολιτικής στις 6 Ιουλίου 2004 (Εισηγητής: ο κ. Schröter, Πρόεδρος της επιτροπής Ευρωπαϊκών
και Οµοσπονδιακών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Θουριγγίας (DE/PPE)·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι υπηρεσίες διαδραµατίζουν αποφασιστικό ρόλο για την οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το σηµαντικό δυναµικό ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τοµέα των υπηρεσιών δεν ήταν δυνατόν να αξιοποιηθεί πλήρως µέχρι σήµερα λόγω πολυάριθµων εµποδίων που παρακωλύουν
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά·
υιοθέτησε κατά την 56η σύνοδο ολοµέλειας της 29ης και 30ής Σεπτεµβρίου 2004 (συνεδρίαση της
30ής Σεπτεµβρίου) την ακόλουθη γνωµοδότηση:
Παρατηρήσεις και συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

δέκα χρόνια µετά την υποτιθέµενη ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς, εξακολουθεί να υπάρχει µεγάλη απόσταση µεταξύ του
οράµατος µιας ολοκληρωµένης οικονοµικής Ευρώπης και της πραγµατικότητας την οποία βιώνουν οι ευρωπαίοι πολίτες και πάροχοι
υπηρεσιών·

1. Θέσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.1 εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η Επιτροπή υπέβαλε
πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, µε σκοπό
τη µείωση των φραγµών που αντίκεινται στην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες·
1.2 τονίζει ότι για την επίτευξη των στόχων που έθεσε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη διάσκεψη της Λισαβόνας, που συνίστανται στο να καταστεί η Ευρώπη µέχρι το 2010 η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία στον κόσµο που να στηρίζεται στη
γνώση, είναι απαραίτητη η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς για
τις υπηρεσίες·
1.3 παραπέµπει στην έκθεσή σχετικά µε την «κατάσταση της
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών» όπου συνάγεται το συµπέρασµα ότι
(1) ΕΕ C 357 της 14.12.2001, σελ. 65

1.4 υποστηρίζει το στόχο της δηµιουργίας ενός γενικού
νοµικού πλαισίου που θα καταργεί τους υφιστάµενους φραγµούς
στην ελεύθερη εγκατάσταση των παρόχων υπηρεσιών και στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στα κράτη µέλη. Πρέπει να δοθεί
στους παρόχους υπηρεσιών και στους αποδέκτες, η απαραίτητη
ασφάλεια δικαίου την οποία χρειάζονται για την ουσιαστική άσκηση
των δύο θεµελιωδών ελευθεριών που είναι η ελεύθερη εγκατάσταση
και η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών·

1.5 θεωρεί ορθό ότι καταρχήν η οδηγία θέτει ως βάση την
αρχή της χώρας καταγωγής. Τούτο σηµαίνει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών υπόκεινται µόνον στις διατάξεις του κράτους µέλους όπου
είναι εγκατεστηµένοι. Η αρχή αυτή έχει ως αφετηρία ένα εναρµονισµένο επίπεδο προστασίας στα κράτη µέλη και ότι οι κανόνες
προστασίας της υγείας και των καταναλωτών καθώς και οι υπόλοιπες προδιαγραφές ασφάλειας είναι σε γενικές γραµµές συγκρίσιµα.
Πρόκειται συνεπώς για τη µεταφορά στον τοµέα των υπηρεσιών,
της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης που ισχύει στην ελεύθερη
κυκλοφορίας των αγαθών και αποτελεί έναν από τους πυλώνες της
ενιαίας αγοράς·
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1.6 θεωρεί σηµαντικό να δοθεί στους παρόχους υπηρεσιών η
δυνατότητα να εισέλθουν µε τους γνωστούς τους όρους στις
αγορές άλλων κρατών µελών·
1.7 επισηµαίνει, ωστόσο, ότι το περιεχόµενο και το πεδίο εφαρµογής της αρχής της χώρας καταγωγής δεν καθορίζονται σαφώς
στην προτεινόµενη οδηγία. Η εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα, ιδίως στις κοινωνικές και τις υγειονοµικές υπηρεσίες. Ο έλεγχος αυτών των υπηρεσιών πρέπει σε κάθε περίπτωση να πραγµατοποιείται από τις
αρχές του κράτους µέλους προορισµού σύµφωνα µε τους νόµους
του κράτους µέλους αυτού·
1.8 θεωρεί καταρχήν ουσιαστικές τις προτάσεις για τη διοικητική απλούστευση. Η προβλεπόµενη διοικητική απλούστευση καθώς
και η ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών αποτελούν απαραίτητα
µέτρα για τη δηµιουργία µιας ελεύθερης αγοράς υπηρεσιών·
1.9 θεωρεί εξαιρετικά σηµαντικό να προβλέπει η οδηγία την
αµοιβαία πληροφόρηση και επικοινωνία, προκειµένου αφενός να
δοθεί ουσιαστική πρόσβαση στους παρόχους υπηρεσιών σε µια
κοινή αγορά και, αφετέρου, να είναι σε θέση οι αποδέκτες των υπηρεσιών να απολαµβάνουν χωρίς κινδύνους, υπηρεσίες σε όλη την
επικράτεια της Ένωσης·
1.10 εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η πρόταση οδηγίας
βασίζεται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και στήριξη των κρατών
µελών και µεταξύ άλλων προβλέπει µια κοινή εξέταση των υφιστάµενων κανόνων όσον αφορά την συµβατότητα µε τον στόχο της
ελεύθερης αγοράς υπηρεσιών.

2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2.1 στηρίζει την οριζόντια προσέγγιση της πρότασης οδηγίας.
Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται δυνατόν να αποφευχθεί η θέσπιση
λεπτοµερών κανόνων ή ακόµη η εναρµόνιση του συνόλου των σχετικών ρυθµίσεων στα κράτη µέλη·
2.2 ωστόσο τονίζει ότι η οριζόντια αυτή προσέγγιση ενέχει τον
κίνδυνο επικαλύψεων µε υφιστάµενους τοµεακούς κοινοτικούς
κανόνες·
2.3 συνεπώς, εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η οδηγία
προβλέπει ορισµένες γενικές εξαιρέσεις στο πεδίο εφαρµογής της,
προκειµένου να αποφευχθούν τέτοιου είδους επικαλύψεις. Οι
εξαιρέσεις αυτές αφορούν χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
και δίκτυα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας που περιλαµβάνονται στη
δέσµη «Τηλεπικοινωνίες» καθώς και υπηρεσίες στον τοµέα των µεταφορών. Ρητά αποκλείεται ο τοµέας της φορολογίας καθώς και όλοι
οι τοµείς που σχετίζονται µε την άσκηση δηµοσίας εξουσίας·
2.4 επισηµαίνει ωστόσο ότι η οδηγία θα εφαρµοστεί καταρχήν
µε τρόπο σωρευτικό, παράλληλα µε άλλες κοινοτικές νοµικές
πράξεις·
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2.5 κατά συνέπεια, εκφράζει το φόβο µήπως µε τον τρόπο
αυτό οι υφιστάµενοι τοµεακοί κανόνες µπορούν να παρακάµπτονται. Στην πράξη, η πρόταση οδηγίας θα εφαρµόζεται πάντοτε στις
περιπτώσεις που οι ειδικές διατάξεις δεν περιλαµβάνουν κανένα
ρητό κανόνα. Σε περίπτωση αµφιβολιών, ισχύει ότι οι υφιστάµενοι
τοµεακοί κανόνες ρυθµίζουν πλήρως τα σχετικά ζητήµατα και ότι
ορισµένες µεµονωµένες περιπτώσεις σκοπίµως δεν ρυθµίστηκαν·

2.6 ζητεί, κατά συνέπεια, να αποκλεισθεί ρητά η σωρευτική
εφαρµογή της οδηγίας στους τοµείς που υφίστανται ειδικοί τελικοί
νοµικοί και τοµεακοί κανόνες. Θα πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο ότι θα δηµιουργήσει η οδηγία νέους και συµπληρωµατικούς
κανόνες·

2.7 αναγνωρίζει ότι µε τις προτεινόµενες γενικές εξαιρέσεις
στην αρχή της χώρας καταγωγής, θα πρέπει να διασφαλισθεί η
συνέπεια µε τις υφιστάµενες νοµικές πράξεις. Εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρµογής της αρχής της χώρας καταγωγής όλοι οι τοµείς
υπηρεσιών για τους οποίους ισχύουν ειδικές τοµεακές ρυθµίσεις ή
σχεδιάζεται να ισχύσουν. Για παράδειγµα: ταχυδροµικές υπηρεσίες,
εφοδιασµός σε φυσικό αέριο και ύδωρ, απόσπαση των εργαζοµένων,
µεταφορά αποβλήτων, αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων
ή συστήµατα χορήγησης άδειας για την αποζηµίωση δαπανών νοσοκοµειακής περίθαλψης·

2.8 τονίζει ότι, η εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής
µπορεί να είναι επιζήµια για τους έντιµους επιχειρηµατίες και καταναλωτές, δεδοµένου ότι επιτρέπει την παρέκκλιση από υψηλά
εθνικά πρότυπα όσον αφορά τα επαγγελµατικά προσόντα ή την
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Εποµένως, θα πρέπει να
αποτραπεί η χρήση της αρχής της χώρας καταγωγής όταν επιδιώκεται σαφώς η παρέκκλιση από εθνικά πρότυπα που επιβάλλονται σε
κάθε οικονοµική δραστηριότητα·

2.9 επισηµαίνει ότι στην πρόταση οδηγίας δεν γίνεται η παραµικρή µνεία στην υπό εξέταση πρόταση οδηγίας περί των όρων
εργασίας των προσωρινά απασχολουµένων µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (COM 2002/149)·

2.10 διαπιστώνει ωστόσο ότι η οδηγία αποκλείει την δυνατότητα εφαρµογής στους τοµείς αυτούς αλλά προβλέπει εν µέρει
συµπληρωµατικούς κανόνες που ισχύουν ανταγωνιστικά. Τούτο
αφορά ιδίως τους ακόλουθους τοµείς: αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων µέσω κανόνων για την υποχρέωση επαγγελµατικής
ασφάλισης και την εµπορική επικοινωνία, την απόσπαση των εργαζοµένων µέσω πρόσθετων διαδικασιών που υπερβαίνουν την
ρύθµιση της καθαρά διοικητικής διαδικασίας καθώς και την αποζηµίωση των δαπανών διεκπεραίωσης µέσω πρόσθετων διαδικασιών·

2.11 εκφράζει το φόβο µήπως τούτο οδηγήσει σε πληθώρα
ανταγωνιστικών διατάξεων και σε έλλειψη διαφάνειας·
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2.12 ζητεί, κατά συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας οι οποίες
θα µπορούσαν να περιληφθούν σε υφιστάµενες ή προβλεπόµενες
ειδικές ρυθµίσεις, να περιληφθούν και στις εν λόγω ειδικές ρυθµίσεις. Με τον τρόπο αυτό, στις περαιτέρω συνοµιλίες θα αποφευχθεί
η ανάγκη ειδικής εξέτασης για ορισµένους τοµείς σε συνάρτηση µε
την εν λόγω οδηγία. Όπως προκύπτει από τις µέχρι σήµερα διαπραγµατεύσεις, ο κίνδυνος αυτός έχει διαφανεί σε ορισµένα θέµατα·

2.13 διαπιστώνει το πρόβληµα ανταγωνισµού µε τους ειδικούς
κανόνες, κυρίως όσον αφορά τις προτεινόµενες διατάξεις στο
ζήτηµα της απόσπασης των εργαζοµένων·

2.14 επισηµαίνει ότι η οδηγία στην περίπτωση αυτή, επιπλέον
από τους κανόνες όσον αφορά τη διαδικασία και την αρµοδιότητα
(µε βάση την αρχή της χώρας καταγωγής, αρµόδιο θεωρείται το
κράτος µέλος απόσπασης), προβλέπει και άλλους κανόνες που συνδέονται άµεσα µε την ισχύουσα «Οδηγία σχετικά µε την απόσπαση
εργαζοµένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών» και, κατά συνέπεια,
την συµπληρώνουν και ισχύουν ανταγωνιστικά µε αυτήν. Θεσπίζονται και καθορίζονται τα επιτρεπόµενα µέτρα για τον έλεγχο και
την εποπτεία των διαφόρων κρατών µελών. Στο άρθρο 17(5)
προβλέπεται καταρχήν ότι η οδηγία σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων εξαιρείται από την εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής. Η ΕΟΚΕ είναι όµως πεπεισµένη ότι η απαγόρευση της επιβολής υποχρεώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 24 της πρότασης
οδηγίας καθιστά ανυπόστατη την εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο
17(5). ∆ιότι δεν διευκρινίζεται µε ποιο τρόπο το κράτος µέλος
καταγωγής θα λάβει γνώση ενδεχόµενων παραβάσεων στη χώρα
υποδοχής η οποία δεν έχει πλέον το δικαίωµα να εφαρµόζει
οποιονδήποτε έλεγχο ή να πραγµατοποιεί έρευνες. Ακόµη και αν
υποθέσουµε ότι αυτό είναι εφικτό, παραµένει άγνωστο µε ποιο
τρόπο η χώρα καταγωγής θα µπορούσε να δραστηριοποιηθεί σε
ξένο κράτος, στο οποίο δεν διαθέτει κυρίαρχα δικαιώµατα·

2.15 επισηµαίνει ότι υφίσταται εν µέρει ο κίνδυνος να µειωθεί
η αποτελεσµατικότητα ενός ουσιαστικού ελέγχου και ότι οι κανόνες
που περιλαµβάνονται στην πρόταση οδηγίας µπορούν να επηρεάσουν έµµεσα τον τοµέα που καλύπτεται από την «Οδηγία σχετικά
µε την απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών»·

2.16 συνεπώς, κρίνει κατάλληλο να ρυθµισθούν στην εν λόγω
οδηγία οι ανάλογες διαδικασίες εποπτείας και ελέγχου σύµφωνα µε
την «Οδηγία σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο
παροχής υπηρεσιών» στο βαθµό που τούτο κρίνεται αναγκαίο·
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επιδιωκόµενος µε τον τρόπο αυτό στόχος της ανάπτυξης της κοινής
εσωτερικής αγοράς µε τη διασφάλιση ενός χώρου χωρίς εσωτερικά
σύνορα και για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, θα µειώσει σηµαντικά τα περιθώρια ελιγµών των αρµόδιων αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αντίστοιχα·

2.19 εκφράζει σαφώς την ικανοποίησή της διότι η Επιτροπή,
στις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι σήµερα, διασαφήνισε ότι η οδηγία δεν αφορά ουδόλως τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δεν σχεδιάζει ελευθέρωση ούτε
κατάργηση των µονοπωλίων·

2.20 διαπιστώνει ότι οι θέσεις αυτές δεν έχουν εκφραστεί µέχρι
σήµερα στην οδηγία·

2.21 απαιτεί, κατά συνέπεια, να διορθωθεί αυτή η παράλειψη
και να αποκλεισθούν καταρχήν οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας από
το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας (και όχι µόνον µερικώς λόγω της
εφαρµογής της αρχής της χώρας καταγωγής), προκειµένου να αποφευχθούν όλες οι πιθανές συζητήσεις στην µετέπειτα εφαρµογή της
και να µην καταστεί αναγκαία η βραχυπρόθεσµη εναρµόνιση του
τοµέα µέσω κοινοτικών κανόνων. Η θέση αυτή συµπίπτει µε εκείνη
της Επιτροπής όπως εκφράζεται στο πρόσφατο Λευκό Βιβλίο για
τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας·

2.22 τονίζει ότι στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στους ευαίσθητους τοµείς της υγείας και της κοινωνικής
ασφάλισης·

2.23 προτείνει να αποκλεισθεί ρητώς ο τοµέας των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Τούτο συνάδει και µε την πρόθεση που εξέφρασε η Επιτροπή στο πρόσφατο
Λευκό Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ενόψει της ιδιαίτερης σηµασίας και των ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικής πρόνοιας, ότι θα υποβάλει το 2005 ανακοίνωση που θα
αφορά αποκλειστικά τις εν λόγω υπηρεσίες·

2.24 διαπιστώνει, ωστόσο, ότι µε την πρόταση οδηγίας θα διαµορφωθούν και σε αυτόν τον τοµέα νέοι κανόνες που θα δρουν
ανταγωνιστικά µε τους υφιστάµενους·

2.25 προτείνει, συνεπώς, να ρυθµισθούν στις αντίστοιχες
ειδικές διατάξεις οι προσαρµογές που ενδεχοµένως είναι απαραίτητες, στο βαθµό που κρίνονται πραγµατικά απαραίτητες για την
εφαρµογή της νοµολογίας του Ε∆. Εποµένως, οι διατάξεις του
άρθρου 23 θα πρέπει να διαγραφούν από την οδηγία·

2.17 θεωρεί ότι δεν διασαφηνίζεται επαρκώς στην οδηγία σε
ποιο βαθµό θα πρέπει τούτη να ισχύει στον ιδιαίτερα ευαίσθητο
τοµέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Αναγνωρίζεται ότι το
ζήτηµα αφορά τις εθνικές, περιφερειακές ή ακόµη και τοπικές
αρχές, οι οποίες είναι αρµόδιες να προσδιορίζουν τις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας, να τις οργανώνουν, χρηµατοδοτούν και εποπτεύουν·

2.26 εξάλλου, κρίνει σκόπιµο εάν για λόγους µεγαλύτερης
σαφήνειας στην οδηγία εκεί όπου γίνεται αναφορά σε άλλες διατάξεις, να κατονοµάζονται τούτες σαφώς και στον τίτλο·

2.18 επισηµαίνει ότι η συµπερίληψη των υπηρεσιών κοινής
ωφελείας στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες και ο

2.27 υπογραµµίζει την ιδιαίτερη σηµασία των τοπικών και
περιφερειακών οργανισµών και αρχών για την εφαρµογή της πρότασης οδηγίας. Τούτο αποτελεί σηµαντική πρόκληση για αυτές·
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2.28 θεωρεί ότι οι συνέπειες που θα έχει η εφαρµογή της οδηγίας στους τοπικούς και περιφερειακούς οργανισµούς και αρχές,
δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη. Η οδηγία εφαρµόζεται µεν στα
κράτη µέλη αλλά εναπόκειται κυρίως στις τοπικές και περιφερειακές
αρχές να φροντίσουν για την πρακτική εφαρµογή στο πλαίσιο της
διοικητικής εκτέλεσης·

2.29 επισηµαίνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα µπορούσαν αρχικά
να παρουσιαστούν προβλήµατα όσον αφορά τις αρµοδιότητες στις
περιπτώσεις όπου η εφαρµογή της οδηγίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο απαιτεί νέες δοµές, µια ενιαία διοικητική διαδικασία
ή εγκάρσια συνεργασία. Ρυθµίσεις όπως εκείνες που ορίζουν ότι «η
άδεια πρέπει να επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβαση
στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, ή να τους επιτρέπει να την
ασκήσουν σε όλη την εθνική επικράτεια» (άρθρο 10, παράγρ. 4) ή
ότι στο ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης διεκπεραιώνεται το σύνολο των
διαδικασιών και διατυπώσεων που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στις αντίστοιχες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (άρθρο
6), δεν συµβιβάζονται µε τις συνταγµατικές αρχές κρατών µε οµοσπονδιακή δοµή. Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι σύµφωνα µε την συνταγµατική Συνθήκη, η Ένωση σέβεται την εθνική ταυτότητα των
κρατών µελών, η οποία εκφράζεται µέσω των θεµελιωδών πολιτικών
και συνταγµατικών δοµών τους.

2.30 φοβάται ότι το σύνολο των εθνικών διαδικασιών έγκρισης
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και ότι προκειµένου να
διατηρηθούν οι διαδικασίες αυτές, θα πρέπει να αναθεωρηθούν,
ενδεχοµένως να καταργηθούν, πάντως όµως οπωσδήποτε να απλουστευτούν. Ωστόσο, παρόµοιες εκτεταµένες παρεµβάσεις στο διαδικαστικό δίκαιο των κρατών µελών είναι υπερβολικές. Συνεπώς, θα
πρέπει να ορισθεί ότι µόνο οι διαδικασίες έγκρισης που αφορούν
άµεσα οικονοµικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται για πρώτη
φορά, θα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Αντιθέτως,
θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής διαδικασίες που
δεν αφορούν οικονοµικές δραστηριότητες και οι οποίες προβλέπονται από την νοµοθεσία µε σκοπό την προάσπιση απαιτήσεων
γενικού συµφέροντος·

2.31 εκφράζει το φόβο µήπως η εφαρµογή της οδηγίας σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έρθει σε σύγκρουση µε τα σχέδια
απορρύθµισης και τις προσπάθειες διοικητικής απλοποίησης·

2.32 επισηµαίνει ότι η εφαρµογή της οδηγίας στο τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο συνδέεται µε ένα µη προβλέψιµο πρόσθετο
κόστος σε προσωπικό και βεβαίως σε πόρους. Τούτο αφορά κυρίως
την διασυνοριακή συνεργασία, την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφόρησης, τον προσδιορισµό και το συντονισµό των ενιαίων κέντρων
εξυπηρέτησης, την αξιολόγηση των υφιστάµενων νοµικών κανόνων
ως προς τη συµβατότητά τους µε τους στόχους της οδηγίας καθώς
και την µετέπειτα αµοιβαία αξιολόγηση σε όλα τα κράτη µέλη των
εν λόγω µέτρων·

2.33 διαπιστώνει ότι η Επιτροπή δεν προβαίνει σε καµία αναφορά για το κόστος γενικά, ούτε για τις δαπάνες ειδικότερα. Η
Επιτροπή εκτιµά σε περίπου 3,4 εκατ. ευρώ τις οικονοµικές µόνον
επιπτώσεις·
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2.34 ζητεί να πραγµατοποιηθεί η κατάλληλη εκτίµηση όσον
αφορά και τις επιπτώσεις και σε κάθε κράτος µέλος·

2.35 θεωρεί απαραίτητο να προβλεφθεί στήριξη ή αντιστάθµιση για µια µεταβατική περίοδο. Μόνον µε µια τέτοια βοήθεια
προς το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα καταστεί γενικά δυνατόν, να δροµολογηθεί ταχέως η προβλεπόµενη απλοποίηση των
διακρατικών διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αποφευχθεί
η υπερφόρτωση των τοπικών και περιφερειακών αρχών·

2.36 θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να ανακύψουν
προβλήµατα καθηµερινής φύσεως στις τοπικές και περιφερειακές
αρχές. Για παράδειγµα, οι γλωσσικοί φραγµοί κατά την επικοινωνία
µεταξύ των αρχών και των παρόχων υπηρεσιών από άλλα κράτη
µέλη ή κατά την αναγνώριση των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή
άλλων εγγράφων που πρέπει να προσκοµίσει ένας πάροχος υπηρεσιών σε ένα άλλο κράτος µέλος και σε µια ξένη γλώσσα. Τούτο
ισχύει και στον τοµέα της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης διαδικασιών·

2.37 κρίνει απαραίτητο, συνεπώς, ότι και αυτά τα πρακτικά
προβλήµατα, τουλάχιστον κατά τη µεταβατική περίοδο, πρέπει να
ληφθούν επαρκώς υπόψη. Για παράδειγµα, θα πρέπει τουλάχιστον
να µην απαιτείται η προσκόµιση επικυρωµένης µετάφρασης·

2.38 θεωρεί πιθανόν να εµφανιστούν προβλήµατα σε σχέση µε
τα σχεδιαζόµενα µέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και κυρίως του ελέγχου και της αξιολόγησης των παρόχων
υπηρεσιών. Λόγω της αρχής της χώρας καταγωγής εκφράζεται ο
φόβος µήπως οι δυνατότητες προσφυγής κατά µη αξιόπιστων παρόχων υπηρεσιών, εγκατεστηµένων σε άλλο κράτος µέλος, περιορίζονται στην αµοιβαία παροχή διασυνοριακής διοικητικής βοήθειας.
Τούτο περικλείει τον κίνδυνο άσκοπων καθυστερήσεων·

2.39 εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η οδηγία στο πλαίσιο αυτό προβλέπει εκτεταµένους κανόνες για την αµοιβαία παροχή
βοήθειας, µε τους οποίους είναι δυνατόν να αντιµετωπισθούν οι
προαναφερθέντες κίνδυνοι·

2.40 ζητεί από την Επιτροπή, παράλληλα µε την επιτροπή που
θα συσταθεί, να λάβει κατάλληλα υπόψη τα συµφέροντα των
τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά τη θέσπιση των απαραίτητων πρόσθετων µέτρων όσον αφορά τον έλεγχο. Εάν κατά την µετέπειτα εφαρµογή της οδηγίας όσον αφορά την άσκηση του ελέγχου,
παρουσιασθούν νέα προβλήµατα, τα οποία δεν µπορούν να προβλεφθούν σήµερα, θα πρέπει να επιλυθούν κατά τρόπο ανάλογο και
εφικτό·

2.41 επισηµαίνει ότι οι επαγγελµατικές ενώσεις ενδέχεται να
αντιµετωπίσουν προβλήµατα παρόµοια µε εκείνα των κρατικών
διοικήσεων. Τούτο αφορά, ιδικότερα, τον έλεγχο των παρόχων υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένοι στην επικράτειά τους αλλά
δραστηριοποιούνται σε άλλο κράτος µέλος. Στο βαθµό που οι
επαγγελµατικές οργανώσεις διεκπεραιώνουν κρατικές λειτουργίες,
αντιµετωπίζουν τις ίδιες δυσχέρειες µε εκείνες που ενδέχεται να
αντιµετωπίσουν οι αρχές των κρατών µελών κατά την εφαρµογή της
οδηγίας·
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2.42 υπογραµµίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί κατά την εφαρµογή της οδηγίας ότι οι επαγγελµατικές οργανώσεις θα µπορούν
να ασκούν τα σηµερινά καθήκοντά τους χωρίς περιορισµούς. Οι
υφιστάµενες υποχρεώσεις των µελών προβλέπουν ότι οι πάροχοι
υπηρεσιών που σχεδιάζουν να εγκατασταθούν σε άλλο κράτος
µέλος, οφείλουν να απευθύνονται άµεσα στις επιτόπου αρµόδιες
επαγγελµατικές οργανώσεις. Όσον αφορά τη δηµιουργία και τον
καθορισµό των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης, είναι σηµαντικό να
ληφθούν υπόψη οι υφιστάµενες αρµοδιότητες και περιγραφές καθηκόντων·
2.43 σηµειώνει στο πλαίσιο αυτό τις νέες προκλήσεις και καθήκοντα που αναλαµβάνουν οι επαγγελµατικές οργανώσεις, ιδίως ως
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ενδεχόµενα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης ή στην επεξεργασία νέων
ευρωπαϊκών κωδίκων δεοντολογίας·
2.44 καλεί τα κράτη µέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές
και όλα τα υπόλοιπα εµπλεκόµενα µέρη να προετοιµαστούν για τις
προκλήσεις που απορρέουν από την οδηγία·
2.45 προτρέπει να αποφευχθούν οι αµυντικές αντιδράσεις και
να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δίνονται στους παρόχους υπηρεσιών και στους πολίτες σε καθένα από τα κράτη µέλη καθώς και
στο σύνολο της κοινής εσωτερικής αγοράς.

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεµβρίου 2004
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την «Συνέχεια της
διαδικασίας προβληµατισµού υψηλού επιπέδου για την κινητικότητα των ασθενών και τις µελλοντικές
εξελίξεις υγειονοµικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και 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 την ανάπτυξη ποιοτικής, προσιτής και βιώσιµης υγειονοµικής περίθαλψης και µακροχρόνιας περίθαλψης: στήριξη των εθνικών
στρατηγικών µέσω της “ανοικτής µεθόδου συντονισµού”»
(2005/C 43/07)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την «Συνέχεια της διαδικασίας προβληµατισµού υψηλού
επιπέδου για την κινητικότητα των ασθενών και τις µελλοντικές εξελίξεις υγειονοµικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και 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 την ανάπτυξη ποιοτικής, προσιτής και βιώσιµης υγειονοµικής περίθαλψης και µακροχρόνιας περίθαλψης: στήριξη των εθνικών στρατηγικών µέσω της “ανοικτής µεθόδου συντονισµού”» (COM(2004) 301
τελικό), (COM(2004) 304 τελικό),
έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2004, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σύµφωνα µε το άρθρο σε 265, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΟΚ,
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου, της 5ης Απριλίου 2004, να αναθέσει την προετοιµασία των σχετικών εργασιών στην επιτροπή «Οικονοµική και κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης»,
έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε τη «Στρατηγική στον τοµέα της υγείας της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (2001-2006)» (COM(2000) 285
τελικό).
έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών για την «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της
στρατηγικής της Λισσαβόνας: Εξορθολογισµός του ανοικτού συντονισµού στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας» (COM(2003) 261 τελικό).
έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε θέµα «Η µελλοντική εξασφάλιση της πρόσβασης,
της ποιότητας και της οικονοµικής βιωσιµότητας της µέριµνας και της υγειονοµικής περίθαλψης των ηλικιωµένων
» (COM(2001) 723 τελικό).
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έχοντας υπόψη την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (COM(2004) 2 τελικό).
έχοντας υπόψη την έκθεση για τη «∆ιαδικασία προβληµατισµού υψηλού επιπέδου για την κινητικότητα των
ασθενών και τις µελλοντικές εξελίξεις υγειονοµικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που υπεβλήθη στις 9
-12- 2003.
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 153/2004 rev 1) που υιοθέτησε οµόφωνα στις 6 Ιουλίου 2004
η επιτροπή «Οικονοµική και κοινωνική πολιτική» ( εισηγήτρια η κα Bente Nielsen, µέλος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου του Århus)(DK/PES)
κατά την 56η σύνοδο Ολοµέλειας της 29ης και 30ής Σεπτεµβρίου 2004 (συνεδρίαση της 30ής Σεπτεµβρίου) υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση:

1. Γενικές παρατηρήσεις και συστάσεις της Επιτροπής των
Περιφερειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.1 κρίνει ότι οι ανακοινώσεις της Επιτροπής που αφορούν
αντιστοίχως τη« Συνέχεια της διαδικασίας προβληµατισµού
υψηλού επιπέδου για την κινητικότητα των ασθενών και τις µελλοντικές εξελίξεις υγειονοµικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση» και τον «Εκσυγχρονισµό της κοινωνικής προστασίας για
την ανάπτυξη ποιοτικής, προσιτής και βιώσιµης υγειονοµικής περίθαλψης και µακροχρόνιας περίθαλψης: στήριξη των εθνικών
στρατηγικών µέσω της ανοικτής µεθόδου συντονισµού» αποτελούν
από κοινού το πλαίσιο για µια σφαιρική στρατηγική ανάπτυξης ενός
νέου κοινού οράµατος για τα ευρωπαϊκά και συστήµατα και υγειονοµικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης. Κατά συνέπεια, οι
ανακοινώσεις θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο αυτό και η επιτροπή «Οικονοµική και κοινωνική πολιτική» της Επιτροπής των Περιφερειών θα πρέπει να ζητήσει τον παράλληλο συντονισµό των δύο
αυτών ανακοινώσεων στα πλαίσια των περαιτέρω νέων πρωτοβουλιών και διαδικασιών που προτείνεται να εφαρµοστούν.
1.2 τονίζει ότι µια ευρωπαϊκή κοινή στρατηγική για τη
δηµιουργία ενός κοινού οράµατος όσον αφορά τα ευρωπαϊκά συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης δεν
πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση των αρµοδιοτήτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της υγείας. Ένα κοινό ευρωπαϊκό
όραµα για τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και κοινωνικής
ασφάλισης δεν πρέπει να οδηγήσει σε προσπάθειες εναρµόνισης και
αδιαφανείς ρυθµιστικές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να γίνει σεβαστό
το γεγονός ότι ο τοµέας της υγείας, συµπεριλαµβανοµένης της
οργάνωσης και της χρηµατοδότησής του, αποτελεί υπόθεση και
τοµέα αρµοδιότητας των κρατών µελών. Θα πρέπει να τηρηθεί η
αρχή της επικουρικότητας.
1.3 σηµειώνει ότι σε πολλά κράτη µέλη οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι αρµόδιες για την υγειονοµική περίθαλψη και
τον τοµέα της υγείας. Η Επιτροπή των Περιφερειών, και οι περιφέρειες που είναι αρµόδιες για τους τοµείς αυτούς, επιθυµούν κατά
συνέπεια να συµµετάσχουν και να συµβάλουν σε µια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τοµέα της υγείας, πρέπει δε να διασφαλιστεί η επιρροή τους στη σφαιρική υγειονοµική στρατηγική της Κοινότητας. Πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι γνώµες της Επιτροπής των Περιφερειών στα πλαίσια αποφάσεων και πρωτοβουλιών
που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών και τις ευθύνες τους στον τοµέα της υγείας και της
υγειονοµικής περίθαλψης.
1.4 υποθέτει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα συµµετέχουν στην εφαρµογή των πρωτοβουλιών που αναλαµβάνονται
µε στόχο τη θέσπιση µιας γενικής κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής

στον τοµέα της υγείας, για παράδειγµα σε σχέση µε την ανάπτυξη
υγειονοµικών δεικτών και τη συγκριτική αξιολόγηση. Συνεπώς, η
Επιτροπή των Περιφερειών κρίνει ότι πρέπει να συµµετέχουν εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην οµάδα υψηλού
επιπέδου για τις υγειονοµικές υπηρεσίες και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, που θα επικουρεί την Επιτροπή σε ορισµένους
βασικούς τοµείς, όπως η ανάπτυξη των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των ασθενών, η αξιολόγηση της πλεονάζουσας ικανότητας
των διάφορων τοµέων υγειονοµικής περίθαλψης και η διασυνοριακή
συνεργασία, η υπόδειξη ευρωπαϊκών κέντρων αναφοράς καθώς και
ο συντονισµός της αξιολόγησης νέων υγειονοµικών τεχνολογιών.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή των Περιφερειών καλεί την Επιτροπή να
µεριµνήσει ώστε οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να εκπροσωπούνται στην οµάδα αυτή.
1.5 κρίνει ότι έχει ζωτική σηµασία να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στα νέα κράτη µέλη προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι κοινές και
µελλοντικές προκλήσεις στον τοµέα της υγείας. Πρέπει να δοθεί
σκοπίµως προτεραιότητα στην υποστήριξη των προσπαθειών των
νέων κρατών µελών για την ανάληψη περαιτέρω υγειονοµικών
παρεµβάσεων και για την επίτευξη του καλύτερου υγειονοµικού
επιπέδου, µε σκοπό τη µείωση των υγειονοµικών διαφορών και
αποκλίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε προοδευτικά να πλησιάσουν οι χώρες αυτές το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Κινητικότητα των ασθενών και µελλοντικές εξελίξεις υγειονοµικής
περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2004) 301 τελικό).
2. Απόψεις και συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2.1 επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι, µε
στόχο την εκπλήρωση της απαίτησης για εξασφάλιση ενός υψηλού
επιπέδου προστασίας της υγείας κατά τη θέσπιση όλων των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων (άρθρο 152, παράγραφος 1),
είναι αναγκαία η µεγαλύτερη συµµετοχή των φορέων λήψης πολιτικών αποφάσεων που είναι αρµόδιοι για την υγεία, τον υγειονοµικό
τοµέα και την υγειονοµική περίθαλψη. Έχει ζωτική σηµασία να
λαµβάνονται υπόψη στη συνολική εκτίµηση των επιπτώσεων των
νέων πολιτικών οι συνέπειες των κοινοτικών πρωτοβουλιών, ενώ µια
τέτοια εκτίµηση συνεπάγεται επίσης µια ανάλυση της συνέργειας
µεταξύ των κοινοτικών κανόνων και των συνεπειών για τα υγειονοµικά συστήµατα των κρατών µελών και των στόχων για τις εθνικές
υγειονοµικές πολιτικές. Όσον αφορά το γεγονός ότι η αρµοδιότητα
για την υγεία, τον υγειονοµικό τοµέα και την υγειονοµική περίθαλψη σε πολλά κράτη µέλη ανήκει στις τοπικές και περιφερειακές
αρχές, η Επιτροπή των Περιφερειών συνιστά τη συνθεώρηση του
περιφερειακού και τοπικού επιπέδου.
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2.2 κρίνει στο πλαίσιο αυτό ότι έχει ζωτική σηµασία να διασαφηνιστούν οι συνέπειες των δικαιωµάτων των πολιτών, βάσει της
κοινοτικής νοµοθεσίας, να αναζητούν υγειονοµική περίθαλψη σε
άλλα κράτη µέλη και να επιστρέφονται τα έξοδά τους για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε ένα άλλο κράτος µέλος, όπως περιγράφεται στην πρόταση οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και τον κανονισµό 1408/71 για το συντονισµό των
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης.

2.3 καλεί την Επιτροπή, όσον αφορά την εξοµοίωση των υγειονοµικών υπηρεσιών µε τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην πρόταση οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών, να λάβει µέτρα ώστε οι
υγειονοµικές υπηρεσίες να µην αποτελούν µόνο το αντικείµενο
εµπορευµατοποίησης µε στόχο την αποκόµιση οικονοµικών οφελών,
αλλά αντίθετα να διέπονται και από κριτήρια µε γνώµονα την υγεία,
τη θεραπευτική πορεία και την ποιότητα ζωής των µεµονωµένων
πολιτών.

2.4 συνιστά στην Επιτροπή, κατά τις εργασίες της για τη διεύρυνση και τη βελτίωση της ενηµέρωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα
των πολιτών βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας, να σέβεται το
δικαίωµα των µεµονωµένων κρατών µελών να θεσπίζουν κανόνες
για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά την κάλυψη
του υγειονοµικού συστήµατος στα πλαίσια των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών µελών, καθώς και τους διαφορετικούς
όρους που ισχύουν για τις µεµονωµένες υπηρεσίες βάσει των
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών µελών.

2.5 κρίνει επίσης ότι στόχος δεν είναι µόνο η εξασφάλιση και η
ενηµέρωση των πολιτών για τα δικαιώµατά τους βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας. Πρέπει επίσης να εξεταστούν σε µεγαλύτερο
βαθµό οι δυνατότητες να εξασφαλιστεί ένα διαδραστικό και προσιτό
σύστηµα µε τρόπο ώστε όλες οι κατηγορίες ασθενών να είναι σε
θέση να αξιοποιήσουν τα δικαιώµατα και τις δυνατότητες που
υπάρχουν. Πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε οι πιο ευάλωτες κατηγορίες ασθενών, όπως για παράδειγµα οι ηλικιωµένοι χωρίς κοινωνική
δικτύωση και οι ασθενείς µε ψυχικές παθήσεις, να είναι επίσης σε
θέση να αξιοποιούν τα δικαιώµατα που τους παρέχει η κοινοτική
νοµοθεσία. Αυτό προϋποθέτει, για παράδειγµα, να προϋπάρχουν
πληροφορίες εκεί όπου οι πολίτες τις ζητούν και µετά την ενηµέρωσή τους να ακολουθεί η παροχή κατάλληλων συµβούλων και
οδηγιών στα µεµονωµένα κράτη µέλη.

2.6 ζητεί επίσης να ληφθούν µέτρα ώστε οι πρωτοβουλίες που
θα διασφαλίσουν την αξιοποίηση της πλεονάζουσας δυναµικότητας
και της υγειονοµικής περίθαλψης πέραν των συνόρων, οι κοινοτικοί
κανόνες όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων και οι εργασίες απλούστευσης των κανόνων που έχει αρχίσει
στο πλαίσιο αυτό, να µην έχουν ως αποτέλεσµα µια άσκοπη κατανοµή του υγειονοµικού και ιατρικού προσωπικού µεταξύ των
κρατών µελών, για παράδειγµα εις βάρος των νέων κρατών µελών.

2.7 επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει τη
σηµασία µιας και διαρθρωµένης και γενικής αξιολόγησης των υγειονοµικών τεχνολογιών που µπορούν να παράσχουν µια στέρεα βάση
για την αξιολόγηση και την τεκµηρίωση όσον αφορά ρυθµίσεις,
προϊόντα και τεχνικές που έχουν σχέση µε την υγεία.
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2.8 κρίνει στο πλαίσιο αυτό ότι µια διαρθρωµένη και συντονισµένη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε στόχο την ανταλλαγή
εµπειριών και γνώσεων, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη στον
τοµέα των υγειονοµικών τεχνολογιών µπορεί να παράσχει σηµαντική
προστιθέµενη αξία για τα κράτη µέλη.
2.9 είναι της γνώµης ότι η πρόσβαση σε έγκυρα στοιχεία και
πληροφορίες υψηλής ποιότητας έχει ζωτική σηµασία για τις δυνατότητες των κρατών µελών να εξεύρουν βέλτιστες πρακτικές και
συγκρίσιµα πρότυπα, και ως εκ τούτου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση πολλών από τις πρωτοβουλίες που προτείνεται να αναληφθούν. Η χάραξη πλαισίων για ένα ευρωπαϊκό
σύστηµα δεδοµένων και πληροφοριών πρέπει, όπως επισηµαίνει η
Επιτροπή, να γίνει σε συνεργασία µε άλλους φορείς του τοµέα και
σε συντονισµό µε τις ήδη αναληφθείσες σχετικές πρωτοβουλίες και
εργασίες του ΟΟΣΑ και του WHO. Εναπόκειται στα µεµονωµένα
κράτη µέλη να λάβουν µέτρα και να αναλάβουν πρωτοβουλίες µε
βάση τα υφιστάµενα συγκρίσιµα στοιχεία και πληροφορίες.
2.10 κρίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει σε µεγαλύτερο βαθµό τη συµµετοχή και τη συµβολή των περιφερειακών
και τοπικών αρχών που είναι αρµόδιες για τον υγειονοµικό τοµέα
και την υγειονοµική περίθαλψη στη συνεργασία για τις υγειονοµικές υπηρεσίες και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, καθώς και
τη συµµετοχή τους στην οµάδα που θα συσταθεί προς το σκοπό
αυτό.

Εκσυγχρονισµός της κοινωνικής προστασίας για την ανάπτυξη ποιοτικής, προσιτής και βιώσιµης υγειονοµικής περίθαλψης και µακροχρόνιας περίθαλψης µέσω της ανοικτής µεθόδου συντονισµού
(έγγρ. COM(2004) 304 τελικό).
3. Απόψεις και συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

3.1 Η παρούσα ανακοίνωση, η οποία είχε εξαγγελθεί στην
εαρινή έκθεση του 2004, αποσκοπεί στον καθορισµό κοινού πλαισίου που θα επιτρέψει να υποστηριχθούν οι εθνικές προσπάθειες
µεταρρύθµισης και ανάπτυξης της υγειονοµικής περίθαλψης και της
µακροχρόνιας περίθαλψης, µέσω της εφαρµογής της «ανοικτής
µεθόδου συντονισµού».
3.2 συµφωνεί µε τους τρείς προσανατολισµούς που είναι η
δυνατότητα πρόσβασης στην υγειονοµική περίθαλψη βάσει των
αρχών του καθολικού χαρακτήρα, της ισότητας και της αλληλεγγύης, η παροχή υγειονοµικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας
και η εξασφάλιση της µακροχρόνιας οικονοµικής βιωσιµότητας της
υγειονοµικής περίθαλψης.
3.3 κρίνει ότι η χάραξη ενός γενικού κοινού πλαισίου και η
υλοποίηση των προσανατολισµών µπορούν να συµβάλουν στην
αντιµετώπιση των µελλοντικών προκλήσεων που είναι η γήρανση
του πληθυσµού, τα συνεχή προβλήµατα προσιτότητας που
χαρακτηρίζονται από άνιση πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη
και µέριµνα, η ανισορροπία µεταξύ της προσφοράς υπηρεσιών
ποιότητας και της ζήτησης και των αναγκών του πληθυσµού, καθώς
και η χρηµατοδοτική ανισορροπία ορισµένων συστηµάτων.
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3.4 τονίζει ότι η διαδικασία όσον αφορά την κατάρτιση δεικτών
και τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης πρέπει να σέβονται
πλήρως την ευθύνη των κρατών µελών για την προσφορά υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και την οργάνωση της, λαµβάνοντας
υπόψη τις διαφορετικές και αποκλίνουσες συνθήκες που επικρατούν
στα µεµονωµένα κράτη µέλη. Έχει µεγίστη σηµασία όπως οι εν
λόγω δείκτες είναι κατά το δυνατόν το αποτέλεσµα πληροφοριών
που είναι ήδη προσιτές. Ένας υπερβολικός αριθµός δεικτών θα
δηµιουργήσει τον κίνδυνο απαράδεκτου φόρτου εργασίας για το
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
3.5 τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι σε πολλά κράτη µέλη οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι εκείνες που διαχειρίζονται τις
υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης και µέριµνας. Επιπλέον, οι
αρχές αυτές συχνά επωµίζονται βασικές αρµοδιότητες για την
εκπαίδευση και την πρόληψη στον υγειονοµικό τοµέα, καθώς και
για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας κατ'οίκον, οι οποίες
είναι χρήσιµες για την αποφυγή ή για τον περιορισµό της νοσηλείας
σε θεραπευτικά ιδρύµατα: για το λόγο αυτό, οι προαναφερθείσες
αρχές, ως βασικοί παράγοντες και σύµφωνα µε τις αρχές της
ανοιχτής µεθόδου συντονισµού, πρέπει να συµµετέχουν στην επεξεργασία εθνικών σχεδίων δράσης και την κατάρτιση δεικτών και
κριτηρίων για τη συγκριτική αξιολόγηση
3.6 ζητεί, στο πλαίσιο της κατάρτισης δεικτών, να συµπεριληφθούν επίσης δείκτες ποιοτικού χαρακτήρα, επειδή η αυστηροί
ποσοτικοί δείκτες δύσκολα µπορούν να καλύψουν τις γνωστές ως
«ήπιες» αξίες, όπως για παράδειγµα η µέριµνα των ηλικιωµένων και
η επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής. Συνεπώς, η ποιότητα
της υγειονοµικής περίθαλψης δεν έχει µόνο σχέση µε µια ανάλυση
κόστους-οφέλους, αλλά και µε τις διάφορες συνθήκες µέριµνας και
φροντίδας που χαρακτηρίζουν την υγειονοµική περίθαλψη.
3.7 επιθυµεί επίσης να επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι
κατά την κατάρτιση των δεικτών αυτών και την εφαρµογή των
κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά τη χρησιµοποίηση
της ανοικτής µεθόδου συντονισµού θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη τα διαφορετικά σηµεία εκκίνησης των κρατών µελών.
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3.8 προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τη δηµιουργία δικτύου
για την ανταλλαγή εµπειριών και τη διάδοση των καλύτερων πρακτικών, που αποτελούν σηµαντικά στοιχεία της ανοικτής µεθόδου
συντονισµού,
3.9 επικροτεί το γεγονός ότι επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στη
σηµασία των άλλων πολιτικών για τον τοµέα της υγείας και της
υγειονοµικής περίθαλψης, και κρίνει ότι ο αυξηµένος συντονισµός
των πολιτικών διαδικασιών στούς άλλους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής απασχόλησης, θα είναι σηµαντικός για την
υλοποίηση των προσανατολισµών. Η Επιτροπή των Περιφερειών
θεωρεί, κατά συνέπεια, θετικό το γεγονός ότι επικεντρώνεται το
ενδιαφέρον στην ανάγκη επενδύσεων στον τοµέα της βασικής εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης του υγειονοµικού προσωπικού βάσει
της αρχής της διά βίου µάθησης, καθώς και στη διαµόρφωση πολιτικών για την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, ώστε
να δηµιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Μακροπρόθεσµα, αυτό µπορεί να συµβάλει στη διατήρηση του προσωπικού στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης και εκφράζεται η
ελπίδα ότι θα διευκολύνει την πρόσληψη προσωπικού, πράγµα που
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιµετώπιση των κοινών
προκλήσεων από την άποψη της γήρανσης του πληθυσµού και της
όλο και µεγαλύτερης έλλειψης προσωπικού.
3.10 κρίνει ότι η αυξηµένη επικέντρωση του ενδιαφέροντος
στις περιθωριοποιηµένες οµάδες, όπως στους ηλικιωµένους χωρίς
δικτύωση, στις εθνοτικές µειονότητες και στις χαµηλές εισοδηµατικές κατηγορίες, έχει ζωτική σηµασία για την υλοποίηση του στόχου της ισότιµης και καθολικής πρόσβασης στην υγειονοµική περίθαλψη. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει, κατά την υποστήριξη των προσπαθειών αλλαγής των κρατών µελών, να αναπτυχθούν µηχανισµοί
υποστήριξης σε σχέση µε τις περιθωριοποιηµένες αυτές οµάδες,
ώστε να µειωθούν οι ανισότητες στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης. Η ανάπτυξη παρόµοιων µηχανισµών υποστήριξης προϋποθέτει τη συµµετοχή και την κινητοποίηση όλων των σχετικών
παραγόντων. των προσανατολισµών

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεµβρίου 2002
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για «Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε την ενίσχυση της ασφαλείας λιµένων»
(2005/C 43/08)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ενίσχυση της ασφαλείας
λιµένων COM(2004) 76 τελικό - 2004/0031 (COD)
την απόφαση του Συµβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 2004, να ζητήσει, σύµφωνα µε τα άρθρα 265 πρώτη
παράγραφος και 80 της ΣΕΚ, τη γνώµη της επί του θέµατος αυτού·
την απόφαση του Προέδρου της, της 27ης Ιανουαρίου 2004, να αναθέσει την κατάρτιση της γνωµοδότησης στην
επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής»
το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 163/2004) που υιοθέτησε η επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής» στις 7 Ιουλίου 2004, µε βάση την εισηγητική έκθεση του Anders KNAPE, µέλους κοινοτικού συµβουλίου (SV/PPE)
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Πράξεις παράνοµες και τροµοκρατία τοποθετούνται µεταξύ των σηµαντικότερων απειλών των ιδανικών της
δηµοκρατίας και της ελευθερίας και των αξιών της ειρήνης, που αποτελούν την πεµπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Η ασφάλεια προσώπων, υποδοµών και υλικού, περιλαµβανοµένων των µέσων µεταφοράς, τόσο σε λιµένες
όσο και οι σχετικές µε αυτούς παρακείµενες ζώνες πρέπει να προστατεύονται κατά παρανόµων ενεργειών
και των καταστρεπτικών τους επιπτώσεων. Η προστασία αυτή αναµένεται ότι θα αποβεί προς όφελος των
χρηστών των µεταφορών, της οικονοµίας και της κοινωνίας ως συνόλου.

(3)

Στις ……/2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 725/2004 για τη ναυτική ασφάλεια. Τα µέτρα ναυτικής ασφαλείας που επιβάλλονται
µε τον κανονισµό αυτό αποτελούν µέρος µόνο των µέτρων αναγκαίων για την επίτευξη επαρκούς επιπέδου
ασφαλείας για τις αλυσίδες µεταφορών τις συναφείς µε τη ναυτιλία. Το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού
αυτού περιορίζεται σε µέτρα ασφαλείας επί πλοίων και στην άµεση διεπαφή πλοίου/λιµένα.

(4)

Με την επιφύλαξη των κανόνων των κρατών µελών στον τοµέα της εθνικής ασφαλείας και µέτρων τα οποία
θα ήταν δυνατό να ληφθούν µε βάση τον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο στόχος
ασφαλείας που περιγράφεται στο σηµείο 2 του αιτιολογικού πρέπει να επιτευχθεί µε λήψη κατάλληλων
µέτρων στον τοµέα της πολιτικής λιµένων µέσω καθορισµού κοινών προτύπων για την επίτευξη επαρκούς
επιπέδου ασφαλείας λιµένων σε όλους τους κοινοτικούς λιµένες.

(5)

Τα κράτη µέλη πρέπει να βασίζονται σε λεπτοµερείς εκτιµήσεις ασφαλείας µε σκοπό τον προσδιορισµό των
ακριβών ορίων των λιµενικών ζωνών που αφορούν τα µέτρα ασφαλείας καθώς και τα διάφορα µέτρα τα
απαιτούµενα για την εξασφάλιση της ενδεδειγµένης ασφαλείας των λιµένων, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη
των ενδιαφερόµενων τοπικών και περιφερειακών αρχών. Τα µέτρα αυτά διαφέρουν ανάλογα µε το επίπεδο
ασφαλείας επιτόπου και θα αντικατοπτρίζουν διαφορές στον τύπο επικινδυνότητας των διάφορων υποζωνών του λιµένα.

(6)

Τα κράτη µέλη ή, εάν συντρέχει λόγος, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, πρέπει να καταρτίσουν σχέδια
ασφαλείας λιµένων τα οποία θα µεταφέρουν σχολαστικά τις διαπιστώσεις της εκτίµησης ασφαλείας λιµένα.
Η αποτελεσµατική λειτουργία των µέτρων ασφαλείας απαιτεί επίσης σαφή κατανοµή καθηκόντων µεταξύ
όλων των εµπλεκοµένων µερών καθώς και πρακτική άσκηση σχετικά µε τα µέτρα. Η κατανοµή καθηκόντων
και οι διαδικασίες άσκησης στο µορφότυπο του σχεδίου ασφαλείας λιµένα θεωρείται ότι συµβάλλουν τα
µέγιστα στην αποτελεσµατικότητα και των προληπτικών και των επανορθωτικών µέτρων ασφαλείας λιµένα.

(7)

Τα κράτη µέλη πρέπει να φροντίζουν ώστε κάποια εστία να αναλαµβάνει το ρόλο σηµείου επαφής µεταξύ
της Επιτροπής και κρατών µελών.

(8)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί ιδίως τις αρχές που αναγνωρίζονται από το
Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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(9)

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα εκδοθούν σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. Πρέπει να καθοριστεί διαδικασία
για την προσαρµογή της παρούσας οδηγίας προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνή
όργανα και υπό το πρείσµα της εµπειρίας να αναπροσαρµόζονται ή να συµπληρώνονται οι λεπτοµερείς
διατάξεις των παραρτηµάτων της, χωρίς διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας.

(10)

Καθώς οι στόχοι της προταθείσας δράσης, δηλαδή η ισόρροπη εισαγωγή και εφαρµογή κατάλληλων
µέτρων στους τοµείς των θαλάσσιων µεταφορών και της πολιτικής για τους λιµένες, δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθούν σε επαρκή βαθµό από τα κράτη µέλη οπότε, λόγω της ευρωπαϊκής κλίµακας της παρούσας
οδηγίας, είναι δυνατό να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα έχει τη δυνατότητα να
εκδίδει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 της Συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία περιορίζεται στα βασικά κοινά πρότυπα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της ασφαλείας λιµένων και
δεν προχωρεί πέραν από ό,τι χρειάζεται για το σκοπό αυτό,
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Η Επιτροπή των Περιφερειών υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση στην 56η σύνοδο ολοµέλειας, που
πραγµατοποιήθηκε στις 29 και 30 Σεπτεµβρίου 2004 (συνεδρίαση της 30ης Σεπτεµβρίου.
1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών

οποίο αντιπροσωπεύει τη διεπαφή πλοίου/λιµένα, δηλαδή τον τερµατικό σταθµό.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Συµµερίζεται την άποψη ότι οι πράξεις παράνοµες και η τροµοκρατία συγκαταλέγονται µεταξύ των σηµαντικότερων απειλών των
ιδανικών της δηµοκρατίας, της ελευθερίας και των αξιών της
ειρήνης, που αποτελούν την πεµπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

∆ιαπιστώνει ότι η τροµοκρατία και παρόµοιες εγκληµατικές
δράσεις αφορούν την εθνική ασφαλεία και ως εκ τούτου το κράτος
πρέπει κυρίως να λάβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα. ∆εν είναι δυνατόν
να εκτιµούν µόνο οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές το µέγεθος
και την έκταση της τροµοκρατικής απειλής κατά των λιµένων ή
άλλων εγκαταστάσεων υποδοµών.

Θεωρεί ότι η ασφάλεια από τον κίνδυνο των τροµοκρατικών
απειλών και των λοιπών εγκληµατικών ενεργειών είναι κυρίως κρατικό θέµα και γι' αυτό τα κράτη µέλη πρέπει να επωµισθούν τόσο
την οικονοµική όσο και τη γενική ευθύνη για τα µέτρα ασφαλείας
που αποφασίζεται να ληφθούν σε κρατικό ή κοινοτικό επίπεδο. Τα
µέτρα που θα ληφθούν για την µεγαλύτερη ασφάλεια των λιµένων
από εγκληµατικές ενέργειες πρέπει να σταθµισθούν σε σχέση µε την
απειλή κατά του συγκεκριµένου λιµένα. Σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας τα σχέδια ασφάλειας του λιµένα πρέπει να εκπονηθούν από το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Επισηµαίνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη
βελτίωση της ασφάλειας στις θαλάσσιες µεταφορές (COM (2003)
229 τελικό) περιέχει πρόταση για την ασφάλεια πλοίων και τη διεπαφή πλοίου και λιµένα και ότι η πρόταση βρίσκεται σήµερα στο
στάδιο της νοµοθετικής επεξεργασίας.

Εκτιµά ότι η ασφάλεια των λιµένων θα αυξηθεί περισσότερο χάρι
στα µέτρα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιµένων που περιέχονται στις τροποποιήσεις της Σύµβασης SOLAS και του σχετικού
κώδικα ISPS και στον κανονισµό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. (725/
2004). Ο κανονισµός εφαρµόζεται µόνο στο µέρος του λιµένα το

Θεωρεί ότι για ορισµένους λιµένες πιθανόν να καταστεί απαραίτητο να λάβουν και δεύτερα µέτρα ασφαλείας τόσο για τους
λιµένες όσο και για τη διεπαφή λιµένα και ενδοχώρας όταν θα
εφαρµοστεί και θα αξιολογηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. (725/
2004). Η ανάγκη προστασίας επεκτείνεται στους ανθρώπους οι
οποίοι εργάζονται σε λιµένες ή διέρχονται από αυτούς, στην υποδοµή και στο υλικό καθώς και στα µέσα µεταφοράς. Επισηµαίνει
επίσης ότι ο ∆ΝΟ/∆ΟΕ επεξεργάζεται σήµερα λεπτοµερείς κατευθυντήριες γραµµές για την ασφάλεια λιµένων.

Φρονεί ότι τα µέτρα για τη µεγαλύτερη ασφάλεια των λιµένων και
της ναυτιλίας που περιέχονται στον κανονισµό και στην οδηγία
πρέπει να είναι αποτελεσµατικά χωρίς να απαιτούν µεγαλύτερες
οικονοµικές και ατοµικές δράσεις από εκείνες που αναλαµβάνονται
για λόγους ασφάλειας και προστασίας και πρέπει να λαµβάνονται
ιδιαίτερα υπόψη το µέγεθος των λιµένων, η γεωγραφική θέση και η
λειτουργία τους.

Φρονεί ότι η απαίτηση για τη ρύθµιση των δραστηριοτήτων, των
µέτρων και της επιτήρησης πρέπει να ανταποκρίνεται στην απειλή
και στην απαίτηση για µιά αποτελεσµατική και ανταγωνιστική επιχείρηση µεταφορών ώστε να αυξηθούν οι θαλάσσιες µεταφορές και
να ανακουφισθούν οι άλλες.

Θεωρεί ότι η έγκριση και η σχετική εφαρµογή των εκτιµήσεων και
των σχεδίων σύµφωνα µε την οδηγία πρέπει να διασφαλίζονται
µέσω επιθεωρήσεων υπό την επίβλεψη κάθε κράτους µέλους.

Φρονεί ότι ο όρος λιµένας ως χώρος όπου πραγµατοποιείται η διεπαφή πλοίου/λιµένα χρειάζεται να επεκταθεί ώστε να περιλαµβάνει
τα τερµατικά και τα σηµεία προσόρµισης, τις προβλήτες αναµονής
και τις ζώνες προσέγγισης από θάλασσα, καθώς και τους χώρους
αποθήκευσης οποιονδήποτε εµπορευµάτων οι οποίοι θα θεωρηθούν
ότι ανήκουν στη ζώνη του λιµένα.
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Φρονεί ότι η κυκλοφορία στο εσωτερικό πρέπει να εξαιρεθεί των
διατάξεων.
Υποστηρίζει ότι έχοντας υπόψη τις διάφορες δραστηριότητες των
λιµένων της Κοινότητας, η οδηγία αποτελεί το καλύτερο µέσο για
να επιτευχθούν η ευελιξία και το κοινό επίπεδο ασφαλείας των λιµένων που απαιτούνται.
Έχει επίγνωση ότι στα κράτη µέλη εφαρµόζονται ήδη ορισµένα
συστήµατα ασφάλειας των λιµένων και ότι είναι δυνατόν να
διατηρηθούν υφιστάµενα µέτρα και υποδοµές ασφάλειας υπό την
προϋπόθεση ότι θα εφαρµοστούν οι κανόνες της οδηγίας.

1.1 Περιεχόµενο της οδηγίας για την ασφάλεια των λιµένων
1.1.1
Η Επιτροπή των Περιφερειών φρονεί ότι η ασφάλεια της
ναυτιλίας και η ασφάλεια της διεπαφής πλοίου/λιµένα για ορισµένους λιµένες µπορεί να χρειασθεί τη λήψη πρόσθετων µέτρων για
να καταστούν οι λιµένες ασφαλέστεροι, και να διασφαλιστεί έτσι ότι
αυτά τα µέτρα ασφάλειας µπορεί να βελτιωθούν µε τη βοήθεια
µέτρων ασφάλειας σε όλη τη ζώνη του λιµένα. Για ορισµένους λιµένες είναι απαραίτητο να συµπληρωθούν τα µέτρα που ελήφθησαν
υπέρ της ασφάλειας κατά της τροµοκρατίας µε µέτρα ασφάλειας
που συνδέονται µε τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί γύρω
από το λιµένα, ο οποίος µπορεί να αποτελέσει στόχο τροµοκρατικής ενέργειας, π.χ. δεξαµενές καυσίµων, παραγωγή χηµικών, και
λιπασµάτων.
1.1.2
Η ΕΤΠ θεωρεί ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος σε
συνεργασία µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους αρµόδιους εκπροσώπους του λιµένα θα αποφασίζουν για την ανάγκη και
την έκταση των µέτρων.
1.1.3
Η ΕΤΠ πιστεύει ότι η επιλογή µεταξύ διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας όσον αφορά το κανονικό, τον υψηλότερο ή επαπειλούµενο κίνδυνο δεν είναι θέµα που ανήκει στην αρµοδιότητα των
αρχών για την ασφάλεια των λιµένων αλλά είναι θέµα γενικού
χαρακτήρα.
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αρχές, Πρέπει να διεξαχθεί µια ενδελεχής εξέταση των αναγκών και
των κινδύνων προκειµένου να αποφασισθεί για το ποιοι λιµένες
χρειάζονται τη λήψη αυξηµένων µέτρων ασφαλείας.
1.2.4 Εκφράζει επίσης την ικανοποίηση της που ζητείται
από τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την εκπόνηση των ενδεδειγµένων εκτιµήσεων ασφαλείας λιµένων και σχεδίων ασφαλείας λιµένων
και να καθορίσουν και να γνωστοποιήσουν τα επίπεδα ασφαλείας
που χρησιµοποιούνται και τις σχετικές µεταβολές και τέλος να
διορίσουν τον υπεύθυνο ασφαλείας κάθε λιµένα. Σύµφωνα µε την
αρχή της επικουρικότητας το κράτος µέλος πρέπει να αποφασίζει,
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές και µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για τη διενέργεια
εκτιµήσεων, σχεδίων και διορισµού αρχών λαµβάνοντας υπόψη την
εκτίµηση αναφορικά µε την απειλή και την κατάσταση που επικρατεί
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
1.2.5 Επιδοκιµάζει το διορισµό υπευθύνου ασφαλείας λιµένα
για κάθε λιµένα προκειµένου να διασφαλίζεται δεόντως ο συντονισµός κατά την εκπόνηση, την επικαιροποίηση και την παρακολούθηση των εκτιµήσεων και των σχεδίων ασφαλείας λιµένων, και
των σχεδίων ασφαλείας για τις παρακείµενες επιχειρήσεις, τις ανάγκες των οποίων εκτιµούν τα κράτη µέλη σε συνεργασία µε τον
υπεύθυνο ασφαλείας του λιµένα, και επιδοκιµάζει επίσης τον καθορισµό φορέων στα κράτη µέλη για την παροχή των αναγκαίων
πληροφοριών προς τα υπόλοιπα κράτη και προς την Επιτροπή.
1.2.6 Φρονεί ότι δεν χρειάζεται, γενικά, να συσταθεί συµβουλευτική επιτροπή ασφαλείας για κάθε λιµένα, γενικά, χωρίς να
υπάρχει ανάγκη.
1.2.7 Θεωρεί ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις
εκτιµήσεις και τα σχέδια ασφαλείας και τις αντίστοιχες διαδικασίες
επιθεώρησης για την επιτήρηση της εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας λιµένων πρέπει ως προτείνεται να έχουν τη µορφή γενικών
συµβουλών και συστάσεων αντί κανονισµών.

1.3 Νοµική διάσταση
1.2 Γενικές αρχές
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1.2.1
Τονίζει τη σηµασία της αρχής της επικουρικότητας, ιδίως
λόγω της πρόσφατης έγκρισης της Συνταγµατικής συνθήκης και
του νέου πρωτοκόλλου για την επικουρικότητα.
1.2.2
Φρονεί ότι έχει µεγάλη σηµασία που η πρόταση βασίζεται
στους ίδιους µηχανισµούς και όργανα ασφαλείας µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 725/2004, βάσει του οποίου µπορεί να δηµιουργηθεί
ανάλογα µε τις ανάγκες ένα σύστηµα ασφάλειας, για να διασφαλίζεται το συνολικό καθεστώς ασφαλείας για ολόκληρη τη ναυτική εφοδιαστική αλυσίδα από το πλοίο τη διεπαφή πλοίου/λιµένα και γενικότερα των λιµένων µέχρι τη διεπαφή λιµένα/ενδοχώρας.
1.2.3
Εκφράζει την ικανοποίηση της που ανατίθεται στα
κράτη µέλη να καθορίσουν τα όρια των λιµένων τους για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Ο εν λόγω καθορισµός πρέπει να
πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε τις τοπικές και περιφερειακές

1.3.1 Η Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί ότι οι κυρώσεις για
τις παραβάσεις των εθνικών νόµων θα καθορισθούν από τα κράτη
µέλη µε βάση την οδηγία. Στα περισσότερα κράτη µέλη υπάρχουν
ήδη οι σχετικοί νόµοι και συνεπώς περαιτέρω λήψη νοµοθετικών
µέτρων κρίνεται άσκοπη.

1.4 Ανάλυση συνεπειών
1.4.1 Η Επιτροπή των Περιφερειών προτρέπει την Επιτροπή να
µελετήσει προσεκτικά τις συνέπειες της πρότασης για την ενίσχυση
της ασφαλείας των λιµένων. Οι υψηλές δαπάνες λόγω της
εκπόνησης σχεδίων κλπ., λήψης διάφορων µέτρων, διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχου που συνεπάγεται η οδηγία, πρέπει να
καλυφθούν κατά το µεγαλύτερο µέρος τους από τα κράτη µέλη,
ώστε να µην αυξηθούν υπερβολικά οι ναύλοι, επιβατών και εµπορευµάτων, λόγω των ως άνω δαπανών µε αποτέλεσµα οι σχετικές
µεταφορές να ακολουθήσουν άλλους τρόπους λιγότερο ασφαλείς
και λιγότερο φιλικούς προς το περιβάλλον.
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2. Οι προτάσεις της ΕΤΠ

Τροπολογίες
Πρόταση 1
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

(1α) Τροµοκρατία και παρόµοιες εγκληµατικές δράσεις αφορούν την εθνική ασφάλεια και ως εκ τούτου το κράτος
πρέπει κυρίως να λάβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα. ∆εν είναι
δυνατόν να εκτιµήσουν οι τοπικές και οι περιφερειακές
αρχές το µέγεθος και την έκταση της τροµοκρατικής
απειλής κατά των λιµένων ή άλλων εγκαταστάσεων υποδοµών.
Η ασφάλεια από τον κίνδυνο των τροµοκρατικών απειλών
και των λοιπών εγκληµατικών ενεργειών είναι κυρίως
κρατικό θέµα και γι' αυτό τα κράτη µέλη πρέπει να επωµισθούν τόσο την οικονοµική όσο και τη γενική ευθύνη
για τα µέτρα ασφαλείας που αποφασίζεται να ληφθούν
σε κρατικό ή κοινοτικό επίπεδο.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Στις αιτιολογικές σκέψεις πρέπει να αναφερθεί µε σαφήνεια ότι η τροµοκρατία και παρόµοιες εγκληµατικές
δράσεις αφορούν την εθνική ασφάλεια και ως εκ τούτου το κράτος πρέπει κυρίως να λάβει τα ενδεικνυόµενα
µέτρα εφόσον αυτό φέρει και τη γενική ευθύνη.Πρέπει η αρχή που θα λάβει την απόφαση για τη συγκεκριµένη
ρύθµιση να προβεί και στη χρηµατοδότηση της ώστε να µειωθεί και ο κίνδυνος θέσπισης υπερβολικών ρυθµίσεων
που θα έχουν αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική οικονοµία. Βάσει των ανωτέρω είναι φυσικό να επωµισθεί το
κράτος την χρηµατοδότηση των µέτρων που αποβλέπουν στην πρόληψη και παρεµπόδιση παρόµοιων δράσεων.
Πρόταση 2
Αιτιολογική σκέψη 4
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Προκειµένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή προστασία
για επαγγελµατικούς κλάδους σχετικούς µε τη ναυτιλία και
τους λιµένες, πρέπει να εισαχθούν µέτρα ασφαλείας λιµένων.
Τα µέτρα αυτά πρέπει να υπερβαίνουν τη διεπαφή πλοίου/
λιµένα και να καλύπτουν ολόκληρο το λιµένα προστατεύοντας
έτσι τις λιµενικές ζώνες ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν ότι
µέτρα ασφαλείας λαµβανόµενα κατ'εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. …/… επωφελούνται από την αυξηµένη ασφάλεια σε
παρακείµενες ζώνες. Τα µέτρα αυτά πρέπει να εφαρµόζονται σε
όλα τα µέρη στα οποία βρίσκονται µία ή περισσότερες λιµενικές εγκαταστάσεις καλυπτόµενες από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. …/….

Προκειµένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή προστασία
για επαγγελµατικούς κλάδους σχετικούς µε τη ναυτιλία και
τους λιµένες, πρέπει πιθανόν να χρειασθεί η εισαγωγή µέτρων
ασφαλείας λιµένων. Παρόµοια µέτρα πρέπει να υπερβαίνουν τη
διεπαφή πλοίου/λιµένα και να καλύπτουν ολόκληρο το λιµένα
προστατεύοντας έτσι τις λιµενικές ζώνες ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν ότι µέτρα ασφαλείας λαµβανόµενα κατ'εφαρµογή
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 επωφελούνται από την
αυξηµένη ασφάλεια σε παρακείµενες ζώνες. Τα µέτρα αυτά
πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα µέρη στα οποία βρίσκονται
µία ή περισσότερες Τα κράτη µέλη πρέπει να αποφασίζουν για
ποιές λιµενικές εγκαταστάσεις καλυπτόµενες από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 725/2004 απαιτείται η λήψη περαιτέρω
µέτρων.Προκειµένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή προστασία για επαγγελµατικούς κλάδους σχετικούς µε τη ναυτιλία
και τους λιµένες, πρέπει να εισαχθούν µέτρα ασφαλείας λιµένων. Παρόµοια µέτρα πρέπει να περιλαµβάνουν τη διεπαφή
πλοίου/λιµένα και να καλύπτουν τµήµατα του λιµένα που
χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Τα κράτη µέλη πρέπει να αποφασίζουν για ποιές λιµενικές εγκαταστάσεις καλυπτόµενες από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 725/2004 απαιτείται η λήψη
περαιτέρω µέτρων.
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Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Πέραν των µέτρων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 πιθανόν να απαιτείται η λήψη και άλλων µέτρων, σε
άλλη φάση, όταν θα µπορούν να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα του εφαρµοσθέντος κανονισµού. Σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας τα κράτη µέλη αποφασίζουν το ποιούς λιµένες αφορά η λήψη των εν λόγω µέτρων.
Η ανάγκη για λήψη περαιτέρω µέτρων δεν ισχύει οπωσδήποτε για όλους τους λιµένες που περιλαµβάνονται στον
κανονισµό.
Πρόταση 3
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Τα µέτρα για τη µεγαλύτερη ασφάλεια των λιµένων και της
ναυτιλίας που περιέχονται στον κανονισµό και στην οδηγία
πρέπει να είναι αποτελεσµατικά χωρίς να απαιτούνται περισσότεροι οικονοµικοί ή ανθρώπινοι πόροι από εκείνους που
δικαιολογούνται για λόγους ασφάλειας και προστασίας και
πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη το µέγεθος των λιµένων, η γεωγραφική θέση και η λειτουργία τους.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Για να µην παρακωλυθεί η ροή των επιβατών και των εµπορευµάτων στα πλοία πρέπει τα µέτρα ασφάλειας που θα
θεσπισθούν να είναι κατάλληλα και αποτελεσµατικά από άποψη κόστους. Άλλως, υπάρχει κίνδυνος να έχουν αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις για την κοινωνία. Στην οδηγία πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι αυτά πρέπει να είναι
αποτελεσµατικά από πλευράς κόστους και από κοινωνικοοικονοµική άποψη.
Πρόταση 4
Αιτιολογική σκέψη 8
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αρµοδιότητες
στην ασφάλεια λιµένα αναγνωρίζονται σαφώς από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Τα κράτη µέλη παρακολουθούν τη συµµόρφωση προς τους κανόνες ασφαλείας και συγκροτούν συγκεκριµένη αρµόδια αρχή για όλους τους λιµένες τους, εγκρίνουν
όλες τις εκτιµήσεις και σχέδια ασφαλείας για τους λιµένες
τους, καθορίζουν και γνωστοποιούν επίπεδα ασφαλείας, διασφαλίζουν ότι γνωστοποιούνται εφαρµόζονται και συντονίζονται καλώς όλα τα µέτρα, καθώς επίσης προβλέπουν την ενίσχυση και την αποτελεσµατικότητα µέτρων ασφαλείας και εγρήγορσης µε σύστηµα παροχής συµβουλών εντός της λιµενικής
κοινότητας

Τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αρµοδιότητες
στην ασφάλεια λιµένα αναγνωρίζονται σαφώς από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των αρµόδιων τοπικών
και περιφερειακών αρχών. Τα κράτη µέλη παρακολουθούν τη
συµµόρφωση προς τους κανόνες ασφαλείας και συγκροτούν
συγκεκριµένη αρµόδια αρχή για όλους τους λιµένες τους,
εγκρίνουν όλες τις εκτιµήσεις και σχέδια ασφαλείας για τους
λιµένες τους, καθορίζουν και γνωστοποιούν επίπεδα ασφαλείας, διασφαλίζουν ότι γνωστοποιούνται εφαρµόζονται και
συντονίζονται καλώς όλα τα µέτρα, καθώς επίσης προβλέπουν
την ενίσχυση και την αποτελεσµατικότητα µέτρων ασφαλείας
και εγρήγορσης µε σύστηµα παροχής συµβουλών εντός της
λιµενικής κοινότητας

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές µπορεί να είναι αρµόδιες για ορισµένες πτυχές της ασφάλειας λιµένος όπως
την υγειονοµική του κατάσταση, την εξέταση του φορτίου των πλοίων από ειδικούς της υγιεινής περιβάλλοντος
και από άλλες πολιτικές αρχές αρµόδιες για επείγουσες ανάγκες.
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Πρόταση 5
Αιτιολογική σκέψη 9
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Τα κράτη µέλη πρέπει να εγκρίνουν εκτιµήσεις και σχέδια και
να επιτηρούν την εφαρµογή στους λιµένες τους. Η αποτελεσµατικότητα επιτήρησης της εφαρµογής πρέπει να αποτελεί το
αντικείµενο επιθεωρήσεων υπό την επίβλεψη της Επιτροπής.

Τα κράτη µέλη πρέπει να εγκρίνουν εκτιµήσεις και σχέδια και
να επιτηρούν την εφαρµογή στους λιµένες τους. Η αποτελεσµατικότητα επιτήρησης της εφαρµογής πρέπει να αποτελεί το
αντικείµενο επιθεωρήσεων υπό την επίβλεψη της Επιτροπής
του αντίστοιχου κράτους µέλους, που θα υποβάλει σχετική
έκθεση στην Επιτροπή.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η πρόταση της Επιτροπής για την επιτήρηση µέσω επιθεωρήσεων είναι πιο περιεκτική και ρυθµιστική από εκείνη
που απαιτείται σήµερα. Τόσο τα µέτρα όσο και ο έλεγχος και η παρακολούθηση πρέπει να αιτιολογούνται από
άποψη ασφάλειας και προστασίας και πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη το µέγεθος των λιµένων, η γεωγραφική θέση και η λειτουργία τους. Ο έλεγχος και η επιθεώρηση πρέπει να διεξάγονται από τα κράτη µέλη.
Πρόταση 6
Άρθρο 2,2
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Τα µέτρα που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία εφαρµόζονται σε κάθε λιµένα κείµενο στο έδαφος κράτους µέλους και
στον οποίο υφίστανται µία ή περισσότερες λιµενικές εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ...../......

Τα µέτρα που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία εφαρµόζονται σε κάθε λιµένα κείµενο στο έδαφος κράτους µέλους και
στον οποίο υφίστανται µία ή περισσότερες λιµενικές εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
725/2004 για τον οποίο το κράτος µέλος κρίνει ότι χρειάζεται αυξηµένη ασφάλεια.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας της αιτιολογικής σκέψης 4. Η πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται σε κάθε λιµένα κείµενο στο έδαφος κράτους µέλους και στον οποίο υφίστανται µία ή περισσότερες λιµενικές
εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 725/2004. Η ΕΤΠ δεν έχει πεισθεί ότι χρειάζεται
να ληφθούν περαιτέρω µέτρα για όλους τους λιµένες.
Πρόταση 7
Άρθρο 3,1
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

«λιµένας» ή «θαλάσσιος λιµένας» σηµαίνει ζώνη ξηράς και
νερού που περιλαµβάνει έργα και υλικό που κατά κύριο λόγο
καθιστούν δυνατή την υποδοχή πλοίων, τη φόρτωση και
εκφόρτωσή τους, την αποθήκευση εµπορευµάτων και την
παραλαβή και αποστολή των εν λόγω εµπορευµάτων καθώς
και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών.

«λιµένας» ή «θαλάσσιος λιµένας» σηµαίνει ζώνη ξηράς και
νερού που καθορίζει και οριοθετεί το κράτος µέλος ο οποίος
περιλαµβάνει έργα και υλικό που κατά κύριο λόγο καθιστούν
δυνατές τις εµπορικές θαλάσσιες µεταφορές και συνδέονται
άµεσα µε τις εγκαταστάσεις του λιµένα. την υποδοχή πλοίων,
τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους, την αποθήκευση εµπορευµάτων και την παραλαβή και αποστολή των εν λόγω εµπορευµάτων καθώς και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών.
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Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Το ποιά ζώνη θεωρείται ως λιµένας θα αποφασίζεται κατά περίπτωση και δεν πρέπει να δίνεται ευρεία ερµηνεία
στον ορισµό του λιµένα. Με την ως άνω τροπολογία παρέχεται στα κράτη µέλη επαρκής ευελιξία για να ορίζουν
και να οριοθετούν τις εν λόγω περιοχές χωρίς όµως να λαµβάνει η ζώνη του λιµένα δυσανάλογες διαστάσεις.
Πρόταση 8
Άρθρο 5,1
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Τα κράτη µέλη καθορίζουν αρχή ασφαλείας λιµένα για κάθε
λιµένα καλυπτόµενο από την παρούσα οδηγία. Κάθε αρχή
ασφαλείας λιµένα είναι δυνατό να ορίζεται για περισσότερους
από έναν λιµένες.

Τα κράτη µέλη φροντίζουν, µε βάση οµοιογενή κριτήρια, για
το καθορισµό αρχής ασφαλείας λιµένα για κάθε λιµένα καλυπτόµενο από την παρούσα οδηγία. Κάθε αρχή ασφαλείας
λιµένα είναι δυνατό να ορίζεται για περισσότερους από έναν
λιµένες.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας η αρχή ασφαλείας λιµένα θα µπορούσε να καθορίζεται από το τοπικό
ή το περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη µέλη πρέπει ακόµη να φέρουν τη γενική και την οικονοµική ευθύνη για την
ασφάλεια των λιµένων σύµφωνα µε την αιτιολογία της πρότασης 1.
Πρόταση 9
Άρθρο 5,3
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Τα κράτη µέλη είναι δυνατό να καθορίζουν «αρµόδια αρχή για
τη ναυτική ασφάλεια» βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. …./….
ως αρχή ασφαλείας λιµένα.

Τα κράτη µέλη είναι δυνατό να καθορίζουν Βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 ως αρχή ασφαλείας λιµένα είναι
δυνατόν να καθορισθεί η «αρµόδια αρχή για τη ναυτική ασφάλεια»

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας η αρχή ασφαλείας λιµένα θα µπορούσε να καθορίζεται από το τοπικό
ή το περιφερειακό επίπεδο. Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας του άρθρου 5.1.
Πρόταση 10
Άρθρο 9,1
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Υπεύθυνος ασφαλείας λιµένα ορίζεται για κάθε λιµένα. Κάθε
λιµένας διαθέτει διαφορετικό υπεύθυνο ασφαλείας λιµένα.
Κοινό υπεύθυνο ασφαλείας είναι δυνατό να έχουν µικροί γειτονικοί λιµένες.

Υπεύθυνος ασφαλείας λιµένα ορίζεται για κάθε λιµένα. Κάθε
λιµένας διαθέτει διαφορετικό υπεύθυνο ασφαλείας λιµένα.
Κοινό υπεύθυνο ασφαλείας είναι δυνατό να έχουν µικροί γειτονικοί λιµένες. Κατ' εξαίρεση, το ίδιο άτοµο µπορεί να οριστεί
υπεύθυνος ασφαλείας για περισσότερους λιµένες, ακόµη και
αν οι λιµένες αυτοί δεν είναι γειτονικοί, όταν λόγω του πολύ
µικρού όγκου δραστηριότητάς τους είναι υπερβολικό να έχουν
από έναν υπεύθυνο ασφαλείας ο καθένας και πάντα υπό την
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας.
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Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Γειτονικοί λιµένες είναι δυνατό γενικά να έχουν κοινό υπεύθυνο ασφαλείας ανεξαρτήτως µεγέθους.
Πρόταση 11
Άρθρο 10,1
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Τα κράτη µέλη φροντίζουν να συγκροτούνται επιτροπές ασφαλείας λιµένα για την παροχή πρακτικών συµβουλών στους
λιµένες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, εκτός αν η
ιδιαιτερότητα κάποιου λιµένα καθιστά περιττές τις επιτροπές
αυτές.

Τα κράτη µέλη φροντίζουν µπορούν να συγκροτούν επιτροπές
ασφαλείας λιµένα για την παροχή πρακτικών συµβουλών στους
λιµένες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και όπου
παρίσταται ανάγκη. εκτός αν η ιδιαιτερότητα κάποιου λιµένα
καθιστά περιττές τις επιτροπές αυτές.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Είναι δυνατόν να υπάρχει ανάγκη για µια επιτροπή ασφαλείας λιµένα για όλους τους λιµένες που καλύπτονται
από την παρούσα οδηγία. Η ανάγκη αυτή υπάρχει πιθανότατα µόνο για τους µεγαλύτερους λιµένες και γι' αυτό ο
γενικός κανόνας πρέπει να είναι ότι δεν χρειάζεται καµία επιτροπή ασφαλείας λιµένα µέχρις ότου παρουσιασθεί
ανάγκη.
Πρόταση 12
Άρθρο 14,2
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο
19, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τις εστίες που αναφέρονται
στο άρθρο 13, προβαίνει σε σειρά επιθεωρήσεων στις οποίες
περιλαµβάνονται και επιθεωρήσεις του ενδεδειγµένου δείγµατος λιµένων, για την επιτήρηση της εφαρµογής της οδηγίας εκ
µέρους των κρατών µελών. Οι επιθεωρήσεις αυτές λαµβάνουν
υπόψη τα δεδοµένα που έχουν διαβιβαστεί από τις εστίες,
περιλαµβανοµένων των εκθέσεων επιτήρησης. Οι διαδικασίες
για τη διεξαγωγή των εν λόγω επιθεωρήσεων εγκρίνονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία την αναφερόµενη στο άρθρο 16
παράγραφος 2.

Έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 19,
η Επιτροπή, τα κράτη µέλη σε συνεργασία µε τις εστίες που
αναφέρονται στο άρθρο 13, προβαίνει σε σειρά επιθεωρήσεων
στις οποίες περιλαµβάνονται και επιθεωρήσεις του ενδεδειγµένου δείγµατος λιµένων, για την επιτήρηση της εφαρµογής της
οδηγίας εκ µέρους των κρατών µελών. Οι επιθεωρήσεις αυτές
λαµβάνουν υπόψη τα δεδοµένα που έχουν διαβιβαστεί από τις
εστίες, περιλαµβανοµένων των εκθέσεων επιτήρησης. Οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή των εν λόγω επιθεωρήσεων εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία την αναφερόµενη στο άρθρο 16
παράγραφος 2.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας της αιτιολογικής σκέψης 9.
Πρόταση 13
Άρθρο 14,3
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Οι υπάλληλοι οι εντεταλµένοι από την Επιτροπή να διεξάγουν
τις εν λόγω επιθεωρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2 ασκούν την εξουσία τους µε κατάθεση γραπτής
εξουσιοδότησης η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή και όπου
εξειδικεύονται το αντικείµενο, ο σκοπός της επιθεώρησης και η
ηµεροµηνία κατά την οποία πρόκειται να αρχίσει. Η Επιτροπή
ενηµερώνει το οικείο κράτος µέλος επαρκή χρόνο πριν από
την επιθεώρηση.

Οι υπάλληλοι οι εντεταλµένοι από την Επιτροπή να διεξάγουν
τις εν λόγω επιθεωρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2 ασκούν την εξουσία τους µε κατάθεση γραπτής
εξουσιοδότησης η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή και όπου
εξειδικεύονται το αντικείµενο, ο σκοπός της επιθεώρησης και η
ηµεροµηνία κατά την οποία πρόκειται να αρχίσει. Η Επιτροπή
ενηµερώνει το οικείο κράτος µέλος επαρκή χρόνο πριν από την
επιθεώρηση.

Τα οικεία κράτη µέλη υπόκεινται στις εν λόγω επιθεωρήσεις
και διασφαλίζουν ότι οι εµπλεκόµενοι φορείς ή πρόσωπα υπόκεινται και αυτά στις επιθεωρήσεις αυτές.

Τα οικεία κράτη µέλη Η οικεία αρχή ασφαλείας λιµένα υπόκειται στις εν λόγω επιθεωρήσεις και διασφαλίζει ότι οι εµπλεκόµενοι φορείς ή πρόσωπα υπόκεινται και αυτά στις επιθεωρήσεις
αυτές.
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Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας του άρθρου 14.2 και της αιτιολογικής σκέψης 9.
Πρόταση 14
Άρθρο 14,4
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις επιθεώρησης στο οικείο
κράτος µέλος, το οποίο εντός τριών µηνών από τη λήψη της
έκθεσης παρέχει επαρκείς λεπτοµέρειες σχετικά µε τα µέτρα
που έχουν ληφθεί για την αντιµετώπιση τυχόν ελλείψεων. Η
έκθεση και οι απαντήσεις διαβιβάζονται στην επιτροπή που
αναφέρεται στο άρθρο 16.

Η Επιτροπή Το κράτος µέλος διαβιβάζει τις εκθέσεις επιθεώρησης στην οικείο κράτος µέλος, Επιτροπή η οποία µπορεί
να ζητήσει από το κράτος µέλος εντός τριών µηνών από τη
λήψη διαβίβαση της εν λόγω έκθεσης να δώσει επαρκείς
λεπτοµέρειες σχετικά µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την
αντιµετώπιση τυχόν ελλείψεων. Η έκθεση και οι απαντήσεις
διαβιβάζονται στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 16.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια των τροπολογιών των άρθρων 14.2, 14.3 και της αιτιολογικής σκέψης 9.
Πρόταση 15
Άρθρο 17,2
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Κάθε µέλος του προσωπικού το οποίο εκτελεί επιθεωρήσεις
για την ασφάλεια ή χειρίζεται εµπιστευτικού χαρακτήρα
πληροφορίες συναφείς µε την παρούσα οδηγία πρέπει να είναι
καταλλήλου επιπέδου από άποψη ασφαλείας, το οποίο κρίνεται από το κράτος µέλος του οποίου την εθνικότητα έχει το εν
λόγω µέλος προσωπικού.

Κάθε µέλος του προσωπικού το οποίο εκτελεί επιθεωρήσεις
για την ασφάλεια ή χειρίζεται εµπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορίες συναφείς µε την παρούσα οδηγία πρέπει να είναι
καταλλήλου επιπέδου από άποψη ασφαλείας, το οποίο κρίνεται από το κράτος µέλος του οποίου την εθνικότητα έχει το εν
λόγω µέλος προσωπικού.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια των τροπολογιών των άρθρων 14.2, 14.3, 14.4 και της αιτιολογικής σκέψης 9.
Πρόταση 16
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Η ΕΤΠ προτείνει, οι «εντεταλµένοι για την αντιµετώπιση κινδύνων» στους λιµένες που έχουν επιλέξει τα κράτη µέλη, να
προσκαλούνται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο σε συνάντηση
για την ανταλλαγή εµπειριών.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Από τις προτάσεις που υποβάλλονται από την ΕΤΠ όπως και από τα επιχειρήµατα που περιέχονται στις αιτιολογίες των τροπολογιών της για την οδηγία καθίσταται σαφές ότι ο συντονισµός των µέτρων ασφάλειας που εκτείνεται και πέραν από τη διεπαφή πλοίου/λιµένα αποτελεί θέµα το οποίο πρέπει να εξετάζεται από το κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Σεπτεµβρίου 2004.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB

18.2.2005

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα την «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο,
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή
των Περιφερειών - Προς µια θεµατική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον»
(2005/C 43/09)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προς µια θεµατική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον»
(COM(2004) 60 τελικό),
την απόφαση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2004 να ζητήσει τη γνωµοδότησή της σχετικά µε το εν λόγω
θέµα, σύµφωνα µε το άρθρο 265, παράγραφος 1, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο της στις 10 Φεβρουαρίου 2004 να αναθέσει την κατάρτιση της γνωµοδότησης στην επιτροπή «Βιώσιµη ανάπτυξη»,
τη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε θέµα «Αειφόρος αστική ανάπτυξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση: Πλαίσιο ∆ράσης» (COM(1998) 605 τελικό – CdR 115/99 fin (1)),
τη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε θέµα «Προς ένα πρόγραµµα για το αστικό
περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(1997) 197 τελικό – CdR 319/97 fin (2)),
την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε θέµα «Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση: Μια λευκή βίβλος» (COM(2001)
428 τελικό),
το πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
τον ορισµό της έννοιας «αειφόρος ανάπτυξη» στη Συνθήκη του Άµστερνταµ,
την ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα «Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης για έναν καλύτερο κόσµο: Στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη» (Πρόταση της Επιτροπής ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
του Göteborg) (COM(2001) 264 τελικό),
την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: «Προς µια παγκόσµια σύµπραξη για αειφόρο ανάπτυξη» (COM(2002)
82 τελικό),
τη γνωµοδότησή της σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής 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 – 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 fin (3)),
την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή µε θέµα «Η ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία» (COM(2003) 338
τελικό),
την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στρατηγική βιοποικιλότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(1998) 42 τελικό) και την πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αναφορικά µε πολυετές πρόγραµµα δράσεων στο πεδίο της ενέργειας: Πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη» (COM(2001) 162 τελικό),
το σχέδιο γνωµοδότησης της επιτροπής «Βιώσιµη ανάπτυξη» (CdR 93/2004 REV.1) της 8ης Ιουλίου 2004 (εισηγήτρια: Catharina Tarras-Wahlberg, µέλος του δηµοτικού συµβουλίου της Στοκχόλµης, SΕ-PSE),
(1) ΕΕ C 293 της 13.10.1999, σελ. 58.
(2) ΕΕ C 251 της 10.08.1998, σελ. 11.
(3) EE C 357 της 14.12.2001, σελ. 44
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Εκτιµώντας τα εξής:
1)

Περίπου το 80 % των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει σε πόλεις και είναι σαφές ότι πολλές από αυτές
τις πόλεις αντιµετωπίζουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα, τα οποία επηρεάζουν κατά κύριο λόγο
τους κατοίκους τους αλλά έχουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις σε περιφερειακό επίπεδο στο περιβάλλον και
στις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων.

2)

Προκειµένου να µπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση του περιβάλλοντος στις πόλεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, απαιτούνται περισσότεροι πόροι καθώς και µια ευέλικτη στρατηγική που να λαµβάνει υπόψη τις
ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών πόλεων. Η στρατηγική αυτή πρέπει να είναι µακροπρόθεσµη και συνεπής µε
την πολιτική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη.

3)

Προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής είναι να συνδεθεί η βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος µε τη δυνατότητα παροχής ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διάφορους τοµείς
πολιτικής.

4)

Η στρατηγική πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην κοινωνική ένταξη και σε δίκαιες περιβαλλοντικές συνθήκες
στην ΕΕ, να λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες των φτωχότερων χωρών σε πόρους και να διασφαλίζει τη
δικαιοσύνη µεταξύ των γενεών.

5)

Λόγω των µεταβαλλόµενων συνθηκών που επικρατούν στις πόλεις και δυνάµει της αρχής της επικουρικότητας, οι τοπικές αρχές πρέπει να διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στη χάραξη των µέτρων που θα ληφθούν σε
µια συγκεκριµένη αστική περιοχή.

υιοθέτησε, οµόφωνα κατά την 56η σύνοδο ολοµέλειάς της 29ης και 30ης Σεπτεµβρίου 2004 στις
Βρυξέλλες (συνεδρίαση της 30ης Σεπτεµβρίου) την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Γενικές παρατηρήσεις
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.1 εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση της
Επιτροπής η οποία αποτελεί ένα πρώτο βήµα προς µια θεµατική
στρατηγική για το αστικό περιβάλλον, όπως ζητείται στο έκτο
πρόγραµµα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον. Η µελλοντική θεµατική στρατηγική θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση
της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, είναι ουσιώδες
να αναγνωριστούν ο ρόλος και η ευθύνη των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ
για την αειφόρο ανάπτυξη·
1.2 τονίζει ότι το αστικό περιβάλλον αποτελεί έναν περίπλοκο
λειτουργικό τοµέα. Είναι αναγκαίο να συνδεθούν οι περιβαλλοντικές
µε τις οικονοµικές πτυχές, όπως λ.χ. ο ανταγωνισµός και οι περιφέρειες απασχόλησης, και µε τις κοινωνικές πτυχές, όπως λ.χ. ο διαχωρισµός ή η ένταξη, προκειµένου να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη
στις πόλεις και στις αστικές περιοχές. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι πολιτιστικές πτυχές·
1.3 εκτιµά το γεγονός ότι η Επιτροπή θέτει το θέµα της «πιο
ολοκληρωµένης προσέγγισης». Είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν
τόσο οι οριζόντιες/διατοµεακές (µεταξύ τοµέων πολιτικής και
µεταξύ διαφορέων φορέων) όσο και οι κάθετες (µεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης) µέθοδοι εργασίας προκειµένου να αναπτυχθεί µια σφαιρική άποψη για την αειφόρο αστική ανάπτυξη·
1.4 εκτιµά τη συµβολή της Επιτροπής στον καθορισµό κοινών
στόχων και δεικτών για την παρακολούθηση της κατάστασης του
περιβάλλοντος στις πόλεις. Είναι ωστόσο σηµαντικό αυτοί οι στόχοι
και οι δείκτες να χρησιµεύουν ως κατευθυντήριες γραµµές και να
µην είναι περιοριστικοί·

1.5 θεωρεί σηµαντικό να ληφθεί υπόψη η σχέση αµοιβαίας
εξάρτησης των πόλεων και των άµεσων και πιο αποµακρυσµένων
ζωνών επιρροής τους, δηλαδή να υιοθετηθούν οι προβληµατισµοί
που έχουν εκφραστεί στο ευρωπαϊκό σχέδιο χωροταξίας (ESDP)·
1.6 εκτιµά το γεγονός ότι η Επιτροπή προωθεί την εκπαίδευση
µε οικολογικούς προσανατολισµούς, την ανταλλαγή εµπειριών και
την έρευνα στον τοµέα του αστικού περιβάλλοντος·
1.7 επιθυµεί να υπενθυµίσει το έγγραφο «Ευρωπαϊκός Αστικός
Χάρτης» το οποίο συντάχθηκε από το Συνέδριο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης (CLRAE), συµβουλευτικό όργανο
του Συµβουλίου της Ευρώπης. Ο Αστικός Χάρτης περιγράφει την
πολυπλοκότητα του αστικού περιβάλλοντος·

Αειφόρος αστική διαχείριση
1.8 εκτιµά το γεγονός ότι η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη
όσον αφορά την προβολή της ανάγκης µιας συγκροτηµένης µεθόδου εργασίας στον τοµέα της αστικής διαχείρισης, µε στόχο την
ενίσχυση της διατοµεακής συνεργασίας και τη διευκόλυνση της
παρακολούθησης και των συγκριτικών µελετών για τη βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος·
1.9 επιθυµούσε επίσης να τονίσει ότι είναι σηµαντικό τα νέα
συστήµατα αστικής διαχείρισης να είναι στρατηγικά και να µπορούν
να χρησιµοποιηθούν πέραν από τα διοικητικά όρια µιας αστικής
ζώνης και στις γειτονικές περιοχές της·

Αειφόρες αστικές µεταφορές
1.10 θέτει υπό αµφισβήτηση την πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ανάπτυξη ξεχωριστού σχεδίου για τις αστικές
µεταφορές. Μία από τις σηµαντικότερες πτυχές για ένα αειφόρο
αστικό περιβάλλον είναι ακριβώς η σύνδεση των µεταφορών και της
οικιστικής ανάπτυξης, στόχος ο οποίος υλοποιείται αποτελεσµατικότερα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·
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1.11 ενθαρρύνει την Επιτροπή να διαδώσει παραδείγµατα
ορθών πρακτικών από τον τοµέα των µεταφορών όσον αφορά τη
συνεργασία και τον συντονισµό τόσο µεταξύ των αρµόδιων αρχών
όσο και µεταξύ των διαφόρων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, µε στόχο
τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των µεταφορών και τη
µείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης·
Αειφόρος δόµηση
1.12 εκτιµά την πρόθεση της Επιτροπής να επεξεργαστεί µια
µεθοδολογία για την αξιολόγηση της συνολικής αειφόρου απόδοσης των κτηρίων και της κατασκευής τους, η οποία να χρησιµεύσει στις µελέτες νέων κτηρίων και στις µείζονες ανακαινίσεις έργων·
1.13 εκτιµά ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να συµπληρώσει την
οδηγία 2002/91/EΚ µε απαιτήσεις για την περιβαλλοντική απόδοση που δεν θα σχετίζονται µε την ενέργεια. Η οδηγία πρέπει να
µεταφερθεί πλήρως στα εθνικά δίκαια και να αξιολογηθεί πριν
εκπονηθούν συµπληρωµατικές προτάσεις·
1.14 εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της
Επιτροπής περί διαµόρφωσης εθνικών προγραµµάτων για την αειφόρο δόµηση και συµφωνεί µε την πρόταση να καθιερωθούν απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την αειφορία στις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισµών για κτήρια και άλλα κατασκευαστικά έργα και στη χρήση
των δηµοσίων κονδυλίων σε κτήρια και τέτοια έργα·
Αειφόρος πολεοδοµικός σχεδιασµός
1.15 εκτιµά το γεγονός ότι η Επιτροπή ενθαρρύνει τους αειφόρους οικισµούς και προωθεί την επαναχρησιµοποίηση των εγκαταλελειµµένων εκτάσεων αντί της αξιοποίησης παρθένων εκτάσεων
προκειµένου να επιτευχθεί αειφόρος αστική ανάπτυξη που να βασίζεται σε υψηλή πυκνότητα δόµησης·
1.16 τάσσεται κατά της πρόθεσης της Επιτροπής να χαράξει
κατευθυντήριες γραµµές για χωροταξία υψηλής πυκνότητας και
µικτής χρήσης. Η ΕΤΠ δεν υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για ορισµούς των εγκαταλελειµµένων και των παρθένων
εκτάσεων ή για τη χάραξη κατευθυντήριων γραµµών για συγκεκριµένα ζητήµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού. Εκτιµά ότι η χωροταξία αποτελεί εθνική, περιφερειακή και τοπική υπόθεση, δεδοµένου
ότι κάθε χώρα έχει τις δικές της πολιτιστικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, οικιστικές παραδόσεις κτλ.·
2. Οι συστάσεις της ΕΤΠ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2.1 αποδέχεται ότι η Επιτροπή σωστά προτείνει φιλόδοξους
στόχους για ένα πιο βιώσιµο αστικό περιβάλλον. Ωστόσο, πιστεύει
ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι να προτείνει πλαίσιο πολιτικής και
να συµφωνεί στόχους, αλλά δεν θα πρέπει να προτείνει και νοµοθετικά πλαίσια για τον τρόπο επίτευξης των στόχων αυτών·
2.2 κρίνει ότι είναι σηµαντικό τα µέλη της ΕΕ για το αστικό
περιβάλλον να αναγνωρίζουν και να βασίζονται σε ήδη υφιστάµενα
σχέδια διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος και συστήµατα διαχείρισης του περιβάλλοντος, να έχουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα
και να υποστηρίζουν τις τοπικές αρχές όσον αφορά τις αρχές της
επικουρικότητας και αναλογικότητας·
2.3 εκτιµά ότι τα σχέδια και τα συστήµατα περιβαλλοντικής
διαχείρισης πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω σε σχέση µε το περι-
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βαλλοντικό όφελος και στη συνέχεια να αναπτυχθούν τόσο για τον
δηµόσιο τοµέα όσο και µε επίκεντρο την αειφόρο αστική ανάπτυξη·
2.4 κρίνει ότι είναι σηµαντικά τα µέτρα της ΕΕ για τα συστήµατα των µεταφορών και την κινητικότητα να αναγνωρίζουν και να
βασίζονται σε ήδη υφιστάµενα σχέδια µεταφορών και κινητικότητας,
να έχουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα και να υποστηρίζουν τις
τοπικές αρχές όσον αφορά τις αρχές της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας·
2.5 κρίνει ότι ένα βιώσιµο σχέδιο αστικών µεταφορών πρέπει να
βασίζεται σε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση που να συµφωνεί µε
τις κοινωνικές περιβαλλοντικές και οικονοµικές πολιτικές σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο. Το τελευταίο είναι το καταλληλότερο
επίπεδο για την ανάπτυξη βιώσιµων πόλεων και αστικών περιοχών
και για το συντονισµό παραγόντων και θεµάτων µε σφαιρικό τρόπο·
2.6 ενθαρρύνει την ανάπτυξη µεθόδων προκειµένου να καταστεί δυνατή η µετάβαση σε πιο αειφόρες µεταφορές· παραδείγµατα
τοµέων που απαιτούν µια τέτοια ανάπτυξη είναι τα οικονοµικά
µέσα, η διαχείριση της κινητικότητας και τα ευφυή συστήµατα
µεταφορών·
2.7 συνιστά να αναπτυχθούν, ως εναλλακτική λύση στη θέσπιση
νοµοθεσίας, µέσα και µέθοδοι που να βασίζονται σε συµφωνίες οι
οποίες θα δίνουν κίνητρα στα κράτη µέλη να προωθήσουν την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Η ΕΤΠ ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει συµφωνίες κατάλληλες για την αστική ανάπτυξη εµπνεόµενη
λ.χ. από την ανοικτή µέθοδο συντονισµού, το Χάρτη του Ålborg ή
τις τριµερείς συµφωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, έχει πρωταρχική
σηµασία να µπορούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να ασκούν
επιρροή και να τους δοθούν επαρκείς πόροι ώστε να µπορέσουν να
συµβάλουν στον στόχο αυτόν·
2.8 ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει πόρους για την ανταλλαγή εµπειριών και τη διάδοση της γνώσης µέσω δικτύων. Η δικτύωση στο πλαίσιο του Interreg IIIC µπορεί να χρησιµεύσει ως
πρότυπο για την ανάπτυξη παρόµοιων συστηµάτων στα πλαίσια λ.χ.
των προγραµµάτων Life και Urban·
2.9 υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να ενθαρρυνθούν
τα κράτη µέλη να αναπτύξουν εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές
για ένα αειφόρο αστικό περιβάλλον. Πρέπει να αναπτυχθούν
στρατηγικές για την αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων και των αστικών
περιοχών·
2.10 υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να ενθαρρυνθούν
τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν εθνικά ή περιφερειακά φόρουµ
για τη στήριξη των πόλεων µέσω της ενηµέρωσης και της παροχής
εµπειρογνωµοσύνης και συµβουλών. Τα φόρουµ αυτά πρέπει να
προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων και των αστικών
περιοχών·
2.11 εκτιµά ότι οι ευρείες εθνικές δράσεις που αναλαµβάνουν
πολλά κράτη µέλη για την προώθηση της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, για παράδειγµα στον τοµέα της οικολογικής σήµανσης των
οικοδοµικών υλικών, ή της ανακαίνισης παλαιότερων κτιρίων των
οποίων τα υλικά είναι ασύµβατα µε το περιβάλλον, πρέπει να
ληφθούν υπόψη πριν από την ανάπτυξη νέων συστηµάτων. Η ΕΤΠ
εκτιµά επίσης ότι τα µέτρα εναρµόνισης για τη µετάβαση σε ένα
ενδεχόµενο νέο σύστηµα δεν πρέπει να οδηγούν σε διπλές εργασίες
και σε µεγαλύτερη γραφειοκρατία ή να είναι δαπανηρά·
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2.12 τονίζει ότι πολλές από τις προτάσεις της Επιτροπής αποσκοπούν στη δηµιουργία προτύπων, συστηµάτων, δεικτών και µεθόδων για τη σύγκριση των χωρών. Η ΕΤΠ εκτιµά ότι είναι εξαιρετικά
σηµαντικό να αναπτυχθούν συστήµατα που να µην είναι δαπανηρά
και να µην επιβαρύνουν τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές µε
περισσότερη γραφειοκρατία·
2.13 εκτιµά ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό να είναι όλες οι
προτάσεις ευέλικτες και απλές και να λαµβάνουν υπόψη τις συνθήκες και τις ανάγκες των διαφόρων χωρών·
2.14 εκτιµά ότι είναι σηµαντικό οι προτάσεις της Επιτροπής να
προωθούν µια βαθµιαία µέθοδο και να µην δηµιουργούν εντάσεις

18.2.2005

µεταξύ των κρατών που είναι σε θέση να εφαρµόσουν γρήγορα τις
προτάσεις και των κρατών που δεν µπορούν να ανταποκριθούν
αµέσως·
2.15 εκτιµά ότι η Επιτροπή πρέπει να αποσαφηνίσει τις έννοιες
της πόλης και της αστικής περιοχής. Εν ανάγκη, θα µπορούσαν να
καθιερωθούν ορισµοί σε κάθε κράτος µέλος.
2.16 τονίζει την ανάγκη να λάβει η θεµατική στρατηγική
άποψη µε συνεπή τρόπο τις σχέσεις µεταξύ του αστικού περιβάλλοντος και της ζώνης επιρροής τους, προβλέποντας µέτρα, όπου
χρειάζεται, για συµφωνίες και συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές
των γύρω περιοχών.

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεµβρίου 2004
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την Ανακοίνωση µε θέµα «Ενίσχυση της Ικανότητας
Πολιτικής Προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
(2005/C 43/10)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

Έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα «Ενίσχυση της Ικανότητας Πολιτικής Προστασίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2004) 200 τελικό),
Έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2004 να ζητήσει τη γνωµοδότησή
της επί του θέµατος αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 265, πρώτη παράγραφος, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της, της 19ης Ιουνίου 2003, να αναθέσει την προετοιµασία των
σχετικών εργασιών στην επιτροπή «Βιώσιµη ανάπτυξη»,
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της, της 3ης Ιουλίου 2003, µε θέµα «Η διαχείριση και οι συνέπειες των
φυσικών καταστροφών: Ποια η αποστολή της ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής» (CdR 104/2003 fin (1)),
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου 1999/847 EΚ της 9ης ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε τη θέσπιση
κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της πολιτικής άµυνας (2000-2004), (2)
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου αριθ. 2001/792 ΕΚ, Ευρατόµ της 23ης Οκτωβρίου 2001, περί
κοινοτικού µηχανισµού για τη διευκόλυνση της ενισχυµένης συνεργασίας στις επεµβάσεις βοήθειας της πολιτικής
προστασίας (3),
Έχοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες που υιοθέτησε η Επιτροπή στο τέλος του 2003 για την εφαρµογή των επιχειρησιακών µέσων που προβλέπονται από την Απόφαση του Συµβουλίου αριθ. 2001/792,
(1) ΕΕ αριθ. C 256, 24.10.2003, σελ. 74
(2) ΕΕ αριθ. L 327, 21.12.1999, σελ. 53
(3) ΕΕ αριθ. L 297, 15.11.2001, σελ. 7
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Έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεµβρίου 2003 (PE T5-0373/2003)
σχετικά µε το ασυνήθιστο κύµα θερινού καύσωνα (2003) και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PE A50278/2003) σχετικά µε τη θαλάσσια καταστροφή που προκλήθηκε από το πετρελαιοφόρο Prestige,
Έχοντας υπόψη τα άρθρα III-184 και I-42 του σχεδίου Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης στα
οποία ορίζονται οι θεµελιώδεις αρχές της συνεργασίας και της αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα
της πολιτικής προστασίας,
Έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησής της (CdR 241/2003 rev. 1) που υιοθέτησε η επιτροπή «Βιώσιµη
Ανάπτυξη» στις 20 Σεπτεµβρίου 2004 µε βάση εισηγητική έκθεση του κ. Isidoro Gottardo, Συµβούλου της
Περιφέρειας Friuli Venezia Giulia (I/ΕΛΚ)·
Εκτιµώντας τα εξής:
1)

η αρχή της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας µεταξύ των κρατών µελών, σε περιπτώσεις φυσικών
καταστροφών ή καταστροφών που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα οι οποίες µπορούν να συµβούν
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά θεµελιώδη ηθική υποχρέωση και καθοριστική αρχή για
την εδραίωση και την ποιοτική αναβάθµιση µίας ∆ιεθνούς Κοινότητας·

2)

η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναπτύξει τις ύψιστες αξίες της αλληλεγγύης, ακόµη και έναντι τρίτων
χωρών που πλήττονται από συµβάντα σαν αυτά που προαναφέρθηκαν, σε ένα πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας·

3)

κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων ετών διαπιστώνεται σηµαντική αύξηση της εκδήλωσης καταστροφικών συµβάντων τόσο εντός όσο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι, συνεπώς, απαιτείται να ενισχυθεί
η ικανότητα συντονισµού και άµεσης επέµβασης των υπηρεσιών της Επιτροπής·

4)

µία σύγχρονη και αποτελεσµατική οργάνωση πολιτικής προστασίας εδράζεται σε δύο βασικούς πυλώνες οι
οποίοι συνίστανται, αφενός, σε µία σηµαντική ικανότητα συντονισµού και, αφετέρου, σε µία ενδελεχή και
εκτεταµένη σε ολόκληρη την κοινοτική επικράτεια οργάνωση λειτουργικών µέσων και άκρως εξειδικευµένων
οµάδων άµεσης επέµβασης·

5)

µία ευρέως διαδεδοµένη στην επικράτεια διάρθρωση δυνάµεων και πόρων, εξασφαλιζόµενων από τα κράτη
µέλη και από τις Περιφέρειες, αποτελεί σηµαντική και ουσιαστική εγγύηση για την άµεση παροχή των
πρώτων βοηθειών στα θύµατα καταστροφών και είναι σε θέση να κατευθύνει και να συντονίζει επί τόπου
τα λειτουργικά µέσα και τα εφόδια που δεν προέρχονται από την πληγείσα περιοχή·

6)

έπειτα από την ενίσχυση της οργάνωσης της πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται να
αναληφθεί δέσµευση και να επιδειχθεί αποφασιστικότητα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
πρόληψης µε στόχο τον περιορισµό, στο µέτρο του δυνατού, του αριθµού των καταστροφικών συµβάντων
και των αρνητικών συνεπειών των καταστροφών, όποτε αυτές υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από την
πρόληψη·

Κατά την 56η σύνοδο ολοµέλειας που πραγµατοποιήθηκε στις 29 και 30 Σεπτεµβρίου 2004 στις
Βρυξέλλες (συνεδρίαση της 30ής Σεπτεµβρίου) υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.1 επικροτεί την Ανακοίνωση της Επιτροπής και τις κατευθυντήριες γραµµές δράσης που περιλαµβάνονται σε αυτήν για την
ενίσχυση της ικανότητας πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση σύµφωνα µε το πνεύµα αλληλεγγύης και συνεργασίας που
υπέδειξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ζωτική συνιστώσα µιας
∆ιεθνούς Κοινότητας·
1.2 φρονεί ότι πρέπει να ακολουθηθεί µια συνολική προσέγγιση
που θα περιλαµβάνει όλους τους βαθµούς προστασίας της κοινωνίας κατά των ατυχηµάτων, όπως προληπτικά µέτρα, υπηρεσίες
διάσωσης και µέτρα παρακολούθησης·
1.3 εκτιµά ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, ως θεσµικοί
φορείς µε νοµοθετική και οργανωτική δικαιοδοσία οι οποίοι διατηρούν άµεση επαφή µε τους πολίτες και επωµίζονται συγκεκριµένη
πολιτική ευθύνη έναντι των προβληµάτων που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και των αγαθών στην επικράτειά τους, αποτελούν
ένα σηµαντικό πρότυπο αναφοράς από διαρθρωτικής και οργανωτικής πλευράς για την εδραίωση µίας σύγχρονης και αποτελεσµατικής ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας·

1.4 θεωρεί ότι οι οργανωτικές και λειτουργικές ικανότητες που
επέδειξαν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών οι Περιφέρειες για την
αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, δασικών πυρκαγιών, ατυχηµάτων σε µονάδες παραγωγής και µέσα µεταφοράς, δύνανται να καταστούν αξιόλογο πρότυπο αναφοράς για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού και σύγχρονου ευρωπαϊκού συστήµατος πολιτικής προστασίας, ικανού να δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.5 είναι πεπεισµένη ότι, στα κράτη µέλη, στις Περιφέρειες και
στους ∆ήµους, εδραιώνεται πλέον µία παιδεία και µία δραστήρια
πολιτική στον τοµέα της πολιτικής προστασίας βασισµένη σε µία
ενδελεχή και εκτεταµένη σε ολόκληρη την επικράτεια οργάνωση η
οποία στηρίζεται στους ∆ήµους και αντλεί πρόσθετη δύναµη από
τις θεσµικές αρχές της υψηλότερης βαθµίδας διακυβέρνησης. Οι εν
λόγω αρχές, και πρωτίστως οι Περιφέρειες, οφείλουν να διαθέτουν
αξιοσηµείωτες ικανότητες όσον αφορά την προειδοποίηση και το
συντονισµό σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, δυνατότητα ταχείας
χρησιµοποίησης ειδικών µέσων ευρύτερα διαδεδοµένων σε τοπική
κλίµακα και άµεσης προώθησης στον τόπο της καταστροφής
περαιτέρω δυνάµεων και πόρων προερχόµενων από την επικράτεια
που εµπίπτει στη δικαιοδοσία τους, καθώς και ικανότητα συντονισµού δυνάµεων και πόρων που φθάνουν από το εξωτερικό·
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1.6 κρίνει ότι µία καθοριστική συνιστώσα της νέας οργάνωσης
του ευρωπαϊκού συστήµατος πολιτικής προστασίας έγκειται στην
ταχύτητα και στην ποιότητα των πληροφοριών και των επικοινωνιών που επιτρέπουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, γεγονός το οποίο συνιστά βασικό
προαπαιτούµενο για κάθε αποτελεσµατική δράση συντονισµού και
παροχής βοήθειας στους πληγέντες από φυσικές ή άλλες καταστροφές·
1.7 θεωρεί απολύτως αναγκαία τη σύνδεση του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Παρακολούθησης και των εθνικών και περιφερειακών επιχειρησιακών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας σε ένα ενιαίο σταθερό
δίκτυο επικοινωνιών εκτάκτου ανάγκης·
1.8 ευελπιστεί ότι, κατά την απτή εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών της Ανακοίνωσης, θα καταστεί δυνατό να καθιερωθεί
ένα ευρωπαϊκό σύστηµα πιστοποίησης των προδιαγραφών και των
ικανοτήτων στον τοµέα της επικοινωνίας, της εποπτείας και του
ελέγχου των εθνικών και περιφερειακών επιχειρησιακών υπηρεσιών
πολιτικής προστασίας, µε στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αξιοπιστίας αυτών των σηµαντικών και ουσιαστικών
δυνάµεων εκτάκτου ανάγκης·
1.9 είναι της γνώµης ότι οι εθνικές και περιφερειακές επιχειρησιακές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας θα πρέπει να καταστούν οι
κατ'εξοχήν αρµόδιοι φορείς για την παροχή πληροφοριών σχετικά
µε τις επιχειρησιακές δυνάµεις, τις πιστώσεις και τις εµπειρίες που
αποκτούνται εκτάκτως για τη δηµιουργία και για τη διαρκή αναπροσαρµογή της ευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων πολιτικής προστασίας,
καθώς και για τη διασφάλιση της ταχείας κινητοποίησης δυνάµεων
άµεσης επέµβασης· η ευρωπαϊκή αυτή βάση δεδοµένων θα πρέπει
να συντονισθεί µε τις ήδη υπάρχουσες των εθνικών αρχών·
1.10 θεωρεί ότι, όσον αφορά τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν
από τα κράτη µέλη και από τις Περιφέρειες για την αντιµετώπιση
των συνηθέστερων και των συχνότερα επανεµφανιζόµενων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, ο στρατηγικός στόχος σε ευρωπαϊκή
κλίµακα οφείλει πρωτίστως να είναι η συνεργασία και ο συντονισµός των δυνάµεων και των πόρων που υφίστανται ήδη στην κοινοτική επικράτεια·
1.11 εκτιµά ότι, για τις σπανιότερες ή για τις λιγότερο γνωστές
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, θα πρέπει να προβλεφθεί η σύσταση
οµάδας εµπειρογνωµόνων σε κοινοτικό επίπεδο µε στόχο τη ρεαλιστικότερη δυνατή απεικόνιση των υποθετικών περιπτώσεων εκτάκτου ανάγκης και τον προσδιορισµό των δυνάµεων και των πόρων
που ενδείκνυνται για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας και της
άµεσης επέµβασης·
1.12 πιστεύει ότι οι κοινές ασκήσεις πολιτικής προστασίας αποτελούν σηµαντικό µέσο για την επί τόπου επαλήθευση της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνάµεων και των πόρων που προέρχονται
από διάφορα κράτη µέλη και που πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν ολοκληρωµένα µεταξύ τους και σε στενή συνεργασία µε
τις πολιτικές αρχές του εκάστοτε τόπου σαν φορείς οι οποίοι
επωµίζονται την υπέρτατη ευθύνη σε τοπικό επίπεδο από πλευράς
επικοινωνίας, εποπτείας και ελέγχου της διαχείρισης των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης·
1.13 κρίνει σκόπιµο, στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη διαµόρφωση και την καθιέρωση µίας ευρωπαϊκής δύναµης άµεσης
επέµβασης, να παρασχεθούν τα µεγαλύτερα δυνατά περιθώρια διασυνοριακής συνεργασίας, κατά κύριο λόγο για την πραγµατοποίηση
κοινών ασκήσεων πολιτικής προστασίας µεταξύ γειτονικών και όµορων Περιφερειών·
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2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2.1 συνιστά, σε σχέση µε τις διάφορες υποθετικές περιπτώσεις
εκτάκτου ανάγκης, να οργανωθεί η βάση δεδοµένων, µέσω του συντονισµού των πληροφοριών που είναι ήδη προσιτές στις βάσεις
δεδοµένων των εθνικών αρχών, η οποία θα περιλαµβάνει στοιχεία
όσον αφορά τα υπάρχοντα µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό κατά
τρόπο ώστε να αντλεί τις βασικές παρεχόµενες πληροφορίες και τις
αναπροσαρµογές τους απευθείας από τους φορείς που διαθέτουν
τις πληροφορίες αυτές λόγω της θεσµικής αποστολής τους και διοικούν, εντός της επικράτειας που εµπίπτει στην αρµοδιότητά τους,
Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας Εκτάκτου Ανάγκης 24
ώρες το εικοσιτετράωρο·
2.2 προτείνει οι πηγές πληροφοριών της βάσης δεδοµένων να
αναφέρονται είτε στα Εθνικά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας — µε την κοινοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τα
συνολικά µέσα, το ανθρώπινο δυναµικό και τους εξόχως κατηρτισµένους εµπειρογνώµονες — είτε στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Κέντρα Πολιτικής Προστασίας — µε την κοινοποίηση των πληροφοριών που αφορούν το διάσπαρτο σύνολο των µέσων και των εξειδικευµένων οµάδων άµεσης επέµβασης που παραχωρούνται στους
∆ήµους·
2.3 θεωρεί σκόπιµο κάθε φορέας ο οποίος εµπίπτει σε µία από
τις δύο προαναφερθείσες πηγές πληροφοριών να τροφοδοτεί τη
βάση δεδοµένων, πέραν των στοιχείων σχετικά µε τα µέσα και τους
πόρους που αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των διαφόρων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, και µε έναν συγκεκριµένο κατάλογο
όλων των εκτάκτων περιστατικών που αντιµετώπισε το κάθε µεµονωµένο Επιχειρησιακό Κέντρο, τόσο εντός όσο και εκτός της
επικράτειας που εµπίπτει στην αρµοδιότητά του·
2.4 συνιστά να συµπεριληφθεί στη βάση δεδοµένων ένας κατάλογος των ασκήσεων πολιτικής προστασίας διεθνούς χαρακτήρα
που συντονίστηκαν από το εκάστοτε Επιχειρησιακό Κέντρο εντός
της επικράτειάς του·
2.5 προτείνει, τέλος, να αναπροσαρµόζονται τα στοιχεία των
βάσεων δεδοµένων κάθε έξι µήνες σε σταθερές ηµεροµηνίες.
Κοινές ασκήσεις
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2.6 συνιστά, κατά την οργάνωση των κοινών ασκήσεων πολιτικής προστασίας, να επιδιώκεται πάντοτε µία δίκαιη ισορροπία
µεταξύ των συνολικών µέσων και των εξειδικευµένων εθνικών σωµάτων και των δυνάµεων και των µέσων άµεσης επέµβασης των Περιφερειών που ειδικεύονται ιδιαίτερα στην παροχή άµεσης βοήθειας
στους πολίτες και διατηρούν στενές σχέσεις µε την τοπική αυτοδιοίκηση και µε άλλες περιφερειακές και εθνικές δυνάµεις·
2.7 συνιστά την ανάληψη της µέγιστης δυνατής δέσµευσης εκ
µέρους της Επιτροπής για τον προγραµµατισµό και τα ην προαγωγή διασυνοριακών ασκήσεων µε την ενεργό συµµετοχή γειτονικών ή όµορων Περιφερειών, µε στόχο τόσο την εδραίωση των
θετικών και σηµαντικών εµπειριών που έχουν αποκοµίσει οι Περιφέρειες στον τοµέα της πολιτικής προστασίας όσο και την καθιέρωση
µίας στέρεης επιχειρησιακής στήριξης η οποία να χρησιµεύσει ως
βάση για τη δηµιουργία µίας ευρωπαϊκής δύναµης άµεσης επέµβασης εκτάκτου ανάγκης·
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2.8 συνιστά τη βελτίωση των πρακτικών επέµβασης σε περιπτώσεις επανεµφανιζόµενων καταστροφικών συµβάντων και, κυρίως,
σε περιπτώσεις ταχέως διαδιδόµενων καταστροφών, όπως οι δασικές
πυρκαγιές, αντιπαραβάλλοντας τις τεχνικές επέµβασης που χρησιµοποιούνται από διάφορες Περιφέρειες όσον αφορά την ικανότητα
έγκαιρης παρακολούθησης και άµεσης επέµβασης·
2.9 συνιστά την πραγµατοποίηση στοχοθετηµένων ασκήσεων
για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας µεταξύ των πολιτικών
και των στρατιωτικών δυνάµεων κατά τρόπο ώστε να καθίσταται
δυνατή η άµεση κινητοποίηση είτε ορισµένων ειδικών µέσων που
διατίθενται κατ'αποκλειστικότητα στις ένοπλες δυνάµεις είτε άλλων
ειδικών µέσων – κυρίως ελικοπτέρων – που ενδέχεται να συµπεριλαµβάνονται στα µέσα που παρέχονται στις πολιτικές δυνάµεις οι
οποίες αναλαµβάνουν δράση σε πολλαπλές ή εκτεταµένες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Επικοινωνίες και βελτίωση του επιχειρησιακού συντονισµού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2.10 συνιστά, για την επίλυση του προβλήµατος της έγκαιρης
µεταβίβασης των πληροφοριών κατά τρόπο ώστε να αξιολογείται
άµεσα η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να διασφαλίζεται η
ταχύτητα και η ποιότητα της παρεχόµενης βοήθειας, να κληθούν
απαραιτήτως τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Εκτάκτου
Ανάγκης που λειτουργούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο να κοινοποιούν άµεσα και σε πραγµατικό χρόνο τις πληροφορίες που έχουν
στη διάθεσή τους είτε στο Εθνικό Κέντρο Εκτάκτου Ανάγκης είτε
στο αντίστοιχο Επιχειρησιακό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
στόχο να αποφεύγονται οι µεταδόσεις στοιχείων που καθυστερούν
ή αλλοιώνουν τη ροή των πληροφοριών·
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2.11 συνιστά τη δηµιουργία ενός προνοµιακού ευρωπαϊκού
δικτύου επικοινωνιών στον τοµέα της πολιτικής προστασίας το
οποίο να συνδέει τα Επιχειρησιακά Κέντρα των κρατών µελών και
των Περιφερειών µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης·
2.12 προτείνει να καταστεί υποχρεωτικό να κοινοποιείται στο
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης η κήρυξη µίας περιοχής σε
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης όταν ένα Περιφερειακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας προωθεί στην πληγείσα περιοχή δυνάµεις και
πόρους προερχόµενους από άλλες περιοχές. Μόλις ξεπερασθεί η
κρίση, το Περιφερειακό Κέντρο της εν λόγω περιοχής θα πρέπει
επίσης να γνωστοποιεί την άρση της κατάστασης εκτάκτου
ανάγκης.
Χρηµατοοικονοµικές ενισχύσεις
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2.13 συνιστά την ενίσχυση των χρηµατοοικονοµικών ενισχύσεων που προβλέπονται σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και
για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής ∆οµής πολιτικής προστασίας
δεδοµένου ότι οι χρηµατοδοτήσεις αυτές δεν αντικατοπτρίζουν
µόνον ένα αίτηµα για την επίδειξη αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών
µελών µίας ∆ιεθνούς Κοινότητας όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά
συγχρόνως αποτελούν και ένα εξαιρετικά χρήσιµο µέσο για την
ολοκλήρωση και το συντονισµό δυνάµεων και επιχειρησιακών µονάδων µε υψηλή εξειδίκευση που προέρχονται από διάφορα κράτη
µέλη και από διάφορες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
καλούνται να δρουν κατά τρόπο συντονισµένο και εντός ενιαίου
πλαισίου.

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεµβρίου 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:
συνέχεια που δόθηκε στο Λευκό Βιβλίο “Μία νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία” — Πρόταση κοινών
στόχων για εθελοντικές δραστηριότητες των νέων σε απάντηση στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 17ης
Ιουνίου 2002 σχετικά µε το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας» και την
«Ανακοίνωση σχετικά µε τη συνέχεια στο Λευκό Βιβλίο “Μία νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία”. Προτεινόµενοι κοινοί στόχοι για τη µεγαλύτερη κατανόηση και γνώση της νεολαίας, σύµφωνα µε το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον
τοµέα της νεολαίας»
(2005/C 43/11)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε τη συνέχεια στο Λευκό
Βιβλίο «Μία νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία». Προτεινόµενοι κοινοί στόχοι για τη µεγαλύτερη κατανόηση και
γνώση της νεολαίας, σύµφωνα µε το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε το πλαίσιο
της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας (COM(2004) 336 τελικό)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: συνέχεια που δόθηκε στο Λευκό Βιβλίο
«Μία νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία» — Πρόταση κοινών στόχων για εθελοντικές δραστηριότητες των νέων
σε απάντηση στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2002 σχετικά µε το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας (COM(2004) 337 τελικό)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2004 να ζητήσει σχετική γνωµοδότηση, σύµφωνα µε το άρθρο 265, παράγραφος 1, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προέδρου της, της 5ης Απριλίου 2004, να αναθέσει στην επιτροπή
«Πολιτισµός και παιδεία» την κατάρτιση σχετικής γνωµοδότησης·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότησή της για το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής «Προς µια ευρωπαϊκή εθελοντική θητεία για τους νέους» (CdR 191/96 fin) (1)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία
για νέους — Πρόγραµµα δράσης» (CdR 86/97 fin) (2)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών,
συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας (3)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότησή της σχετικά µε το Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Μια νέα πνοή
για την ευρωπαϊκή νεολαία (CdR 389/2001 fin) (4)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο «Συνέχεια που δόθηκε στο λευκό βιβλίο
“Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία” — Προτεινόµενοι κοινοί στόχοι για τη συµµετοχή και την ενηµέρωση
των νέων σε απάντηση στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 σχετικά µε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής
συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας» (COM(2003) 184 τελικό)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το ψήφισµα του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003 όσον αφορά τους κοινούς στόχους για τη συµµετοχή και την ενηµέρωση των νέων (5)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Έκθεση σχετικά µε τη συνέχεια που
δόθηκε στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Ιουλίου 2001 περί της κινητικότητας εντός της Κοινότητας των σπουδαστών, των επιµορφωνόµενων ατόµων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών
και των εκπαιδευτών» (COM(2004) 21 τελικό)·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EE C 42 της 10.2.1997, σελ. 1
EE C 244 της 11.8.1997, σελ. 47
EE C 168 της 13.7.2002.
ΕΕ C 287 της 22.11.2002, σελ. 6
EE C 295 της 5.12.2003.

18.2.2005

18.2.2005

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 43/43

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότησή της σχετικά µε την ανακοίνωση για τη συνέχεια που δόθηκε στο Λευκό
Βιβλίο «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία». Προτεινόµενοι κοινοί στόχοι για τη συµµετοχή και την ενηµέρωση των νέων σε απάντηση στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 σχετικά µε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας (CdR 309/2003 fin.).
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το σχέδιο γνωµοδότησής της (έγγρ. CDR 192/2004 rev. 1) που υιοθετήθηκε στις 9 Ιουλίου 2004 από την Επιτροπή «Πολιτισµός και Παιδεία» µε εισηγητή τον κ. Roberto Pella, Πρόεδρο του Επαρχιακού Συµβουλίου της Biella (IT/PPE).
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ:
1)

ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αναγνωρίζουν πάντα την αξία των πολιτικών που αφορούν τη νεολαία, πεπεισµένες ότι η ΕΕ, τα κράτη µέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να κατορθώσουν
να περάσουν στους νέους πολίτες το µήνυµα της σηµασίας της ενεργούς ενάσκησης των δικαιωµάτων του
πολίτη σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει κυρίως να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να συµβάλουν ενεργά στην
οικοδόµηση µιας δηµοκρατικής, ανθρωπιστικής αλλά και ισχυρής και ανταγωνιστικής Ευρώπης από οικονοµική και πολιτιστική σκοπιά·

2)

ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θεωρούν θεµελιώδη και εξαιρετικά επίκαιρη, στο πλαίσιο της πρόσφατης διεύρυνσης της ΕΕ, τη δήλωση του Λάκεν, η οποία επισυνάπτεται ως παράρτηµα στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 14ης και 15ης ∆εκεµβρίου 2001, βάσει της οποίας µία από τις
θεµελιώδεις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «πώς θα καταστεί δυνατή η συµµετοχή των πολιτών
– και κυρίως των νέων – στο ευρωπαϊκό σχέδιο και στους ευρωπαϊκούς θεσµούς». Η πρόκληση αυτή θα
έπρεπε, ωστόσο, να είχε παρουσιαστεί κατά τρόπο που να δείχνει αντίθετα ότι πρέπει οι πολίτες, και ιδίως
οι νέοι, να προσεγγίσουν το ευρωπαϊκό σχέδιο και τους ευρωπαϊκούς θεσµούς προκειµένου να ενισχυθούν
οι σχέσεις µεταξύ της νέας γενιάς και των υφιστάµενων πολιτικών διαρθρώσεων·

3)

ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θεωρούν απαραίτητη την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που
τέθηκαν από τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Λισσαβώνας και της Βαρκελώνης µε στόχο να καταστεί η
Ευρώπη «η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο» και είναι πεπεισµένες ότι
για την επίτευξη του στόχου αυτού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κινητικότητα των νέων στο εσωτερικό
της Ευρώπης. Μια ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα της νεολαίας πρέπει, ωστόσο, να αποφύγει µια υπερβολικά οργανική προσέγγιση της νέας γενιάς. Η πολιτική στον τοµέα της νεολαίας πρέπει κυρίως να βασίζεται
στη θεώρηση των νέων ως ισότιµων ευρωπαίων πολιτών που έχουν τη δυνατότητα και την εξουσία να αποφασίζουν για το µέλλον τους και για το µέλλον της Ευρώπης, γεγονός το οποίο, µε ευρύτερη έννοια, έχει
επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και οικονοµική ανάπτυξη.

Υιοθέτησε κατά την 56η σύνοδο ολοµέλειας της 29ης και 30ής Σεπτεµβρίου 2004 (συνεδρίαση της
30ής Σεπτεµβρίου) την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.1 Συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί στην προβληµατική για τους νέους και τις δράσεις που αναλαµβάνονται για αυτούς η ανοικτή µέθοδος συντονισµού, όπως έχει
ζητηθεί και από το Συµβούλιο, ενόψει της ταχέως µεταβαλλόµενης
κατάστασης των νέων γενεών στην Ευρώπη.

1.2 Επικροτεί θερµά τη µέθοδο που χρησιµοποιεί η Επιτροπή,
χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ευρύτατη διαβούλευση των
ενδιαφερόµενων µερών.

1.3 Θεωρεί ότι πρέπει να ζητείται τακτικά η γνώµη της και να
τηρείται ενήµερη για τα θέµατα που αφορούν τις τέσσερις θεµατικές προτεραιότητες που προτείνονται από το Λευκό Βιβλίο της
Επιτροπής στο κεφάλαιο «Μία νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία», κυρίως λόγω του ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές,
λόγω των επίσηµων αρµοδιοτήτων τους, µεριµνούν πάντα για την
ανάληψη πρωτοβουλιών µε στόχο την ενθάρρυνση της ενεργούς
συµµετοχής των νέων στην κοινοτική ζωή.

1.4 Συµφωνεί µε τη διαπίστωση της Επιτροπής ότι παρατηρείται σήµερα µία ανησυχητική αδιαφορία εκ µέρους των νέων για την
πολιτική ζωή και παρατηρεί ότι αντιθέτως η παρουσία των νέων
είναι συχνή σε άλλους τοµείς κοινωνικής δραστηριότητας όπως οι
εθελοντικές δραστηριότητες, που αποτελούν µία µορφή ενεργούς
ενάσκησης των δικαιωµάτων του πολίτη. Κατά συνέπεια, εκτιµά ότι
οι πολιτικοί πρέπει πρώτοι αυτοί να αναθεωρήσουν τον τρόπο µε
τον οποίο προβάλλονται στους νέους, καθώς και να αναπτύξουν
µεθόδους εργασίας για την ενίσχυση της δηµοκρατικής αξιοπιστίας
τους έναντι των νέων. Αυτό ισχύει ιδίως για την Επιτροπή των Περιφερειών η οποία θα µπορούσε να ενθαρρύνει ενεργότερα την
πρόσληψη νεαρών µελών, τόσο γυναικών όσο και ανδρών, οι οποίοι
θα µπορούσαν, χάρη στα νιάτα τους και τις πολιτικές δραστηριότητές τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να συµβάλουν
στη βελτίωση των εργασιών της ΕΤΠ.

1.5 Είναι πεπεισµένη, βάσει του παρόντος εγγράφου, όπως
άλλωστε διευκρινίζεται και σε προγενέστερες γνωµοδοτήσεις της
Επιτροπής των Περιφερειών για τις πολιτικές σχετικά µε τη νεολαία,
ότι είναι απαραίτητο η ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα της νεολαίας να καταστεί ορατή σε όλα τα διοικητικά και πολιτικά επίπεδα
και σε όλες τις χώρες και να διαδίδεται µέσω των διαύλων επικοινωνίας και στη γλώσσα που χρησιµοποιούν οι νέοι στην Ευρώπη (CdR
309/2003 fin). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή των Περιφερειών
εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δηµιουργία στο ∆ιαδίκτυο
ευρωπαϊκής πύλης για τη νεολαία µε την ακόλουθη διεύθυνση:
http://www.europa.eu.int/youth/index_fr.html.
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2. Ειδικές συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών για την
καλύτερη κατανόηση και γνώση της νεολαίας

τους νέους εκείνους οι οποίοι, λόγω µειονεκτικής κατάστασης, δεν
αποτελούν τµήµα του σχολικού πληθυσµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2.6 Θεωρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα µπορούσαν να επιδιώξουν αποτελεσµατικά την ενεργό συνεργασία των
πολλών συµβουλευτικών οργάνων νεολαίας ή συµβουλίων νέων που
έχουν συσταθεί στις περιοχές τους. Τα εν λόγω συµβουλευτικά
όργανα έχουν ήδη αποβεί, σε τοπικό επίπεδο, τα καλύτερα µέσα
αποτελεσµατικής και κυρίως σταθερά ενηµερωµένης γνώσης για
τους νέους, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουν την ενεργό ενάσκηση των
καθηκόντων του πολίτη.

2.1 Εκτιµά ότι, για να επιτευχθεί η προσέγγιση της πολιτικής
µε τους νέους, χρειάζεται κατά πρώτον να προσδιοριστεί ποια είναι
η πιο σκόπιµη προσέγγιση και για τον σκοπό αυτόν, όπως ακριβώς
επισηµαίνει η Επιτροπή κατά την περιγραφή του γενικού στόχου
της ανακοίνωσής της προς το Συµβούλιο, πρέπει να αναπτυχθεί ένα
σύνολο συνεπών, κατάλληλων και ποιοτικών γνώσεων στον τοµέα
της ευρωπαϊκής νεολαίας και να προβλεφθούν οι µελλοντικές ανάγκες µέσω της ανταλλαγής απόψεων, του διαλόγου και των δικτύων
µε σκοπό την κατάρτιση σκόπιµων, αποτελεσµατικών και βιώσιµων
πολιτικών.

2.2 Συµφωνεί µε τους επιµέρους στόχους που προσδιορίζει η
Επιτροπή στο πλαίσιο του προαναφερθέντος γενικού στόχου και
χαιρετίζει το άνοιγµα της Επιτροπής, παράλληλα µε τους στόχους
προτεραιότητας που προσδιορίστηκαν σε πρώτη φάση από τα κράτη
µέλη ως απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις, προς άλλους τοµείς προτεραιότητας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη νεολαία. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό µιας µεθόδου προσαρµοσµένης στη µελέτη ενός τοµέα που χαρακτηρίζεται από ταχύτατη
εξέλιξη όπως ο τοµέας της νεολαίας.

2.3.
Τονίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές µπορούν να
διαδραµατίσουν καίριο ρόλο στην καταγραφή των υφιστάµενων
γνώσεων στους τοµείς που αφορούν τη νεολαία και καλεί το Συµβούλιο να το λάβει υπόψη για τις κατευθυντήριες γραµµές δράσης
σε εθνικό επίπεδο. Αναφέρεται ότι είναι απαραίτητο να «καταρτισθούν συµπληρωµατικές µελέτες, να συλλεχθούν στατιστικά στοιχεία και πρακτικές γνώσεις από τους ΜΚΟ, τις οργανώσεις των
νέων και τους ίδιους τους νέους σχετικά µε τα θέµατα που έχουν
προσδιορισθεί, για να καλυφθούν τα κενά και να επικαιροποιούνται
σε µόνιµη βάση οι γνώσεις σχετικά µε τα επίκαιρα αυτά θέµατα»,
χωρίς ωστόσο να λαµβάνονται υπόψη οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές. Για να είναι πραγµατικά πλήρεις και επικαιροποιηµένες οι
γνώσεις αυτές, πρέπει να συλλέγονται σε τοπικό επίπεδο, αν και µε
εθνικό συντονισµό, για να επιτευχθεί ο γενικότερος στόχος που
είναι η κατάρτιση ενός συνόλου συνεκτικών γνώσεων.

2.4 Εκτιµά ότι, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης για ένα
τέτοιο συντονισµό σε εθνικό επίπεδο, θα απέβαιναν εξαιρετικά αποτελεσµατικά προγράµµατα για τη συλλογή των απαραίτητων
δεδοµένων µε την άµεση συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών
αρχών που διαθέτουν ευχερέστερη πρόσβαση στην πραγµατικότητα
των νέων που κατοικούν στις περιοχές τους και συνεπώς για το
σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν ανάλογα ευρωπαϊκά κονδύλια.

2.5 Καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, κατά τη σύνταξη των
εγγράφων σχετικά µε τις τέσσερις προτεραιότητες του Λευκού Βιβλίου για τη νεολαία, τον καίριο ρόλο των σχολικών ιδρυµάτων
που θα µπορούσαν να αποτελέσουν προνοµιούχο φορέα για την
κατάρτιση, εκ µέρους των νέων, ερωτηµατολογίων σχετικά µε τους
διάφορους τοµείς έρευνας. Οι φορείς κοινωνικής βοήθειας των
τοπικών και περιφερειακών αρχών θα µπορούσαν να συνδράµουν

2.7 Οι οµάδες νέων σε τοπικό επίπεδο και οι οµάδες πίεσης,
όπως λ.χ. τα συµβούλια νέων, θα πρέπει να έχουν επίσης αρµοδιότητες όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σε ορισµένους τοµείς
καθώς και κατάλληλους πόρους. Αυτό σηµαίνει ότι οι νέοι θα µπορούν να αποφασίζουν και να θέτουν σε εφαρµογή σχέδια που τους
ενδιαφέρουν και τους αφορούν. Εάν τα συµβούλια νέων διαθέτουν
πραγµατικές αρµοδιότητες όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, τότε
θα υπάρξει θετική εικόνα της δηµοκρατίας προς τους νέους και θα
ενθαρρυνθεί η συµµετοχή τους.

2.8 Καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την άµεση συµµετοχή
των τοπικών και περιφερειακών αρχών των νέων κρατών µελών και
να διευκολύνει τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στα κράτη
αυτά, µέσω λ.χ. αδελφοποιήσεων πόλεων και πολιτιστικών ανταλλαγών µεταξύ των συµβουλίων νέων όλης της Ευρώπης.

2.9 Τονίζει τη σηµασία που έχει ο στόχος της κατάρτισης ενός
συνόλου συνεκτικών, κατάλληλων και ποιοτικών γνώσεων για τη
νεολαία στην Ευρώπη, στο οποίο θα λαµβάνονται υπόψη οι εθνοτικές και οι γλωσσολογικές µειονότητες.

2.10 Χαιρετίζει τη βούληση της Επιτροπής να συγκροτήσει
κοινοτικό δίκτυο γνώσεων για τη νεολαία στο οποίο θα συγκεντρώνονται οι εκπρόσωποι όλων των ενδιαφερόµενων µερών µε στόχο
την εξέταση µεθόδων και µελλοντικών θεµάτων και την ανταλλαγή
ορθών πρακτικών.

2.11 Ζητεί να προσδιορισθούν το συντοµότερο δυνατόν οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κοινοτικού δικτύου γνώσεων για τη
νεολαία, στο οποίο αναφέρεται η Επιτροπή στο Στόχο 4 της ανακοίνωσης για την καλύτερη κατανόηση και γνώση της νεολαίας, και
ζητεί επίσης να προβλεφθεί ρητώς η συµµετοχή των εκπροσώπων
της Επιτροπής των Περιφερειών.

2.12 Σηµειώνει ότι, στις απαντήσεις τους προς το ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής, τα κράτη µέλη δεν ζητούν τη δηµιουργία
νέων φορέων για τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση των ανταλλαγών, του διαλόγου και των δικτύων προκειµένου να εξασφαλιστεί
η ορατότητα των γνώσεων στον τοµέα της νεολαίας και να προβλεφθούν οι µελλοντικές ανάγκες, αλλά ζητούν να αξιοποιηθούν τα
υφιστάµενα δίκτυα και σχέσεις µέσω της αποτελεσµατικότερης
χρήσης και διαχείρισής τους. Χρειάζεται, συνεπώς, να ενισχυθούν οι
θυρίδες των τοπικών και περιφερειακών αρχών για τη νεολαία, οι
οποίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως προνοµιούχοι δίαυλοι για τις «πληροφορίες που προέρχονται από τους νέους».
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2.13 Συµφωνεί µε την Επιτροπή για τη σηµασία που έχει η
κινητικότητα προκειµένου να ευνοηθεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ερευνητών και των εµπειρογνωµόνων, ιδίως των νέων, που
εργάζονται στον τοµέα της νεολαίας, καθώς και οιουδήποτε άλλου
πρωταγωνιστή που αναπτύσσει τις γνώσεις στον εν λόγω τοµέα.
Καλεί την Επιτροπή να χαράξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικές
για την ευαισθητοποίηση των φορέων ή οργανισµών στους οποίους
ανήκουν οι ερευνητές και οι εµπειρογνώµονες, και ιδίως των σχολικών και πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, δεδοµένου ότι — όπως η
ίδια η Επιτροπή επισηµαίνει στην έκθεσή της για τη συνέχεια που
δίδεται στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2001, σχετικά µε την κινητικότητα στην
Κοινότητα των φοιτητών, των ασκούµενων, και εκείνων που ασκούν
εθελοντικές δραστηριότητες, του διδακτικού προσωπικού
(COM(2004) 21 τελικό) — παρά τις στρατηγικές που έχουν ήδη
εφαρµοσθεί, «ο αριθµός των ατόµων από τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης που συµµετέχουν στην κινητικότητα είναι
ακόµα εξαιρετικά περιορισµένος».
2.14 Θα πρέπει να εξασφαλιστεί µία ικανοποιητική βάση στο
διδακτικό προσωπικό όσον αφορά τις δεξιότητες και γνώσεις που
απαιτούνται γύρω από τα ζητήµατα συµµετοχής στη ζωή της
τοπικής κοινότητας τόσο µέσα στην τάξη όσο και στις εξωσχολικές
δραστηριότητες των σπουδαστών. Επιπλέον, οι φορείς της νεολαίας
και οι οµάδες πίεσης που λειτουργούν στα σχολεία θα πρέπει να
έχουν το δικαίωµα λόγου όσον αφορά τις αποφάσεις για το σχεδιασµό και την εφαρµογή σχεδίων για τις σχολικές εγκαταστάσεις και
π.χ. για τις εξωσχολικές διευκολύνσεις.

3. Ειδικές συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά
µε τις εθελοντικές δραστηριότητες των νέων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

3.1 Επικροτεί την εµπεριστατωµένη ανάλυση της Επιτροπής για
ένα θέµα που βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής των
τοπικών και περιφερειακών αρχών λόγω της τεράστιας σηµασίας
που έχουν, σε τοπικό κυρίως επίπεδο, οι ενώσεις εθελοντικών
δραστηριοτήτων οι οποίες είναι η καρδιά κάθε κοινότητας ατόµων.
3.2 Επικροτεί το γεγονός ότι πολλοί νέοι επιδίδονται σε εθελοντικές δραστηριότητες και σηµειώνει ότι το δεδοµένο αυτό διαψεύδει την υποτιθέµενη αδιαφορία τους προς την ενεργό ενάσκηση
των δικαιωµάτων του πολίτη. Εκτιµά ορθότερο να γίνεται λόγος
για «απολιτικοποίηση» των νέων παρά για αδιαφορία, δεδοµένου ότι
οι εθελοντικές δραστηριότητες, όπως βεβαιώνει η ίδια η Επιτροπή,
αποτελούν µορφή κοινωνικής συµµετοχής, εκπαιδευτική εµπειρία
καθώς και παράγοντα απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.
3.3 Παρατηρεί ότι οι νέοι έχουν αποµακρυνθεί από την πολιτική διότι θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά απόµακροι από τα πραγµατικά προβλήµατα. Υπενθυµίζει τα όσα έχουν διατυπωθεί σχετικά
στην πρόσφατη γνωµοδότηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής
στο Συµβούλιο σχετικά µε τη συµµετοχή και τη ενηµέρωση των
νέων και ιδίως ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραµατίζουν αποφασιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη νεολαία,
δεδοµένου ότι είναι οι φορείς που έχουν µεγαλύτερη επαφή µε τις
νέες γενεές.
3.4 Εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει το ρόλο που διαδραµατίζουν οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές στην εφαρµογή των δράσεων για τη βελτίωση
των εθελοντικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται στους νέους
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και τονίζει την προνοµιούχο σχέση που µπορούν να δηµιουργήσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές µε τους νέους που ζουν
στην περιοχή τους.
3.5 Επικροτεί την Επιτροπή η οποία αναγνωρίζει ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες που παρέχονται στους νέους ποικίλλουν
σηµαντικά ανάλογα µε τις χώρες και ότι η κατάσταση δεν είναι οµογενής στα κράτη µέλη.
3.6 Ελπίζει ότι όλα τα κράτη µέλη θα επιδείξουν ευαισθησία
για τη διευκόλυνση της εθελοντικής δραστηριότητας των νέων,
αίροντας τα υφιστάµενα εµπόδια. Συγκεκριµένα, θεωρεί ότι είναι
απαραίτητο κάθε κράτος µέλος να αναγνωρίσει σε νοµοθετικό
επίπεδο το καθεστώς της εθελοντικής δραστηριότητας διότι το να
θεωρηθεί, όπως συµβαίνει σε ορισµένα κράτη, ότι ισοδυναµεί µε
απασχόληση, συνεπάγεται συχνά σηµαντικά µειονεκτήµατα.
3.7 Επικροτεί το γεγονός ότι στην ανακοίνωση η Επιτροπή
τονίζει εκ νέου ότι είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα
όσων ασκούν εθελοντικές δραστηριότητες, όπως έχει ήδη εξεταστεί
µε τα κατάλληλα επιχειρήµατα στην έκθεση για τη συνέχεια που
δίδεται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2001, σχετικά µε την κινητικότητα
στην Κοινότητα των φοιτητών, των ασκουµένων, και εκείνων που
ασκούν εθελοντικές δραστηριότητες, και του διδακτικού προσωπικού (6).
3.8 Τονίζει ότι, προκειµένου να αναπτυχθούν οι εθελοντικές
δραστηριότητες για τους νέους, να αυξηθεί η διαφάνεια των υφιστάµενων δυνατοτήτων, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής και να
βελτιωθεί η ποιότητά τους, καίριο ρόλο διαδραµατίζουν οι τοπικές
και περιφερειακές αρχές οι οποίες µπορούν π.χ. να δηµιουργήσουν
κατάλληλα «κέντρα παροχής υπηρεσιών για τις εθελοντικές δραστηριότητες», συνδράµοντας έτσι τις ενώσεις εθελοντισµού που
υφίστανται επιτόπου και κυρίως να δηµιουργήσουν ωφέλιµες «θυρίδες για τον εθελοντισµό» ώστε να κατευθύνουν τους νέους προς
µορφές εθελοντισµού πιο προσαρµοσµένες στις προσδοκίες τους.
3.9 Καλεί το Συµβούλιο να επεξεργαστεί ειδική κατευθυντήρια
γραµµή δράσης για να ενθαρρυνθεί η κατάρτιση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη µέλη που δεν διαθέτουν
ακόµη πραγµατικό «δηµοτολόγιο εθελοντικών δραστηριοτήτων»,
δεδοµένου ότι το µέσο αυτό, όπου εφαρµόσθηκε, αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιµο για την απογραφή της επικαιροποιηµένης κατάστασης των ενώσεων εθελοντισµού που λειτουργούν επιτόπου. Η
συνεχής επικαιροποίηση του δηµοτολογίου αυτού επιτρέπει επίσης
να παρέχονται στους ενδιαφερόµενους νέους συγκεκριµένες
κατευθύνσεις για τις δραστηριότητές τους στον τοµέα αυτόν.
3.10 Παρατηρεί, ωστόσο, ότι συχνά οι νέοι έρχονται όλως
τυχαίως σε επαφή µε τον κόσµο του εθελοντισµού, εάν δεν προέρχονται από ένα οικογενειακό πλαίσιο µε συγκεκριµένη ευαισθησία,
και ότι θα ήταν συνεπώς σκόπιµο να εφαρµοστούν ενηµερωτικές
δράσεις για τα σχολεία, ήδη από τις πρώτες τάξεις, µε τη µορφή
π.χ. συναντήσεων, ανάλογα µε το ακροατήριο, µε άτοµα που µετέχουν ενεργά στον κόσµο του εθελοντισµού. Μία τέτοια δράση θα
ήταν το καλύτερο παράδειγµα πολιτειακής σύγχρονης εκπαίδευσης
µε σκοπό την ενεργό άσκηση των δικαιωµάτων του πολίτη από
πλευράς παιδιών. Ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να αναγνωρίσει
το ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν τα σχολικά ιδρύµατα
καθώς και την ανάγκη ευαισθητοποίησης του διδακτικού προσωπικού.
(6) (COM(2004) 21 τελικό).
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3.11 Συµφωνεί µε την Επιτροπή, όπως επισηµάνθηκε στο Στόχο
3 (ενθάρρυνση του εθελοντισµού για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη
και η πολιτειακή δέσµευση των νέων), ότι είναι σηµαντικό να
δηµιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη µεγαλύτερη δυνατή
συµµετοχή των µειονεκτούντων νέων στις δραστηριότητες του εθελοντισµού. Συγκεκριµένα, ο εθελοντισµός µπορεί να διευκολύνει
την κοινωνική ένταξη των νέων. Εκτιµά ότι, δεδοµένου ότι ο εθελοντισµός αποτελεί αφιλοκερδή δραστηριότητα (µε εξαίρεση,
ενίοτε, τις περιπτώσεις που προβλέπεται η επιστροφή των εξόδων)
και χαρακτηρίζεται από σηµαντική επένδυση σε χρόνο και ενέργεια,
ότι συχνά συνδυάζεται µε την κινητικότητα και ότι είναι σκόπιµο να
αποτρέπεται η υποκατάσταση µισθωτών δραστηριοτήτων µε εθελοντικές δραστηριότητες, έχει πρωταρχική σηµασία να διασφαλιστεί η
έννοµη και η κοινωνική προστασία του εθελοντισµού. Την κύρια
ευθύνη για τη διασφάλιση αυτής της προστασίας έχουν το εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, δυνάµει των άρθρων
137 και 140 της Συνθήκης της ΕΚ, η Επιτροπή θα µπορούσε να
προτείνει την σύνταξη ευρωπαϊκού χάρτη για τον εθελοντισµό ο
οποίος να αποτελέσει µέσο συνεργασίας και συντονισµού.
3.12 Επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη
να διασφαλιστεί η αναγνώριση των δραστηριοτήτων εθελοντισµού
των νέων προκειµένου να αναγνωριστούν οι προσωπικές τους
δεξιότητες και η δέσµευσή τους στην κοινωνία. Ελπίζει ότι θα διαδοθούν ταχέως οι βέλτιστες πρακτικές σε όλα τα επίπεδα προκειµένου η αναγνώριση αυτή να τεθεί σε εφαρµογή από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως δικαίως τονίζει η Επιτροπή στις γραµµές
δράσεως σχετικά µε το Στόχο 4, δηλαδή οι δηµόσιες αρχές, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία του πολίτη και
οι ίδιοι οι νέοι.
3.13 Συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι πρέπει να εξασφαλιστεί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο καλύτερη αναγνώριση της εθελοντικής πείρας
των νέων στο πλαίσιο των διαδικασιών που εφαρµόζονται και µέσω
των υφιστάµενων µηχανισµών σε άλλους τοµείς παρέµβασης, συγκεκριµένα µε µέτρα όπως το Europass που εφαρµόζεται ήδη στον
τοµέα της εκπαίδευσης. Οι ίδιες µορφές παροχής κινήτρων στην
κινητικότητα των φοιτητών µπορούν να υιοθετηθούν για να διευκολυνθούν επίσης και οι εµπειρίες εθελοντισµού των νέων στα
διάφορα κράτη µέλη εκτός του κράτους προέλευσής τους.

18.2.2005

3.16 Τονίζει, όπως έχει ήδη τονίσει σε πρόσφατες γνωµοδοτήσεις για την προώθηση του εθελοντισµού, ότι είναι αναγκαία η
ισότιµη συµµετοχή νεαρών ανδρών και γυναικών και οµάδων νέων
που, για λόγους κοινωνικούς ή εθνικούς ή φυσιολογικών και πνευµατικών µειονεκτηµάτων, αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην
ενεργό άσκηση των δικαιωµάτων του πολίτη.
4. Γενικές συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

4.1 Εκφράζεται θετικά όσον αφορά τις δύο ανακοινώσεις της
Επιτροπής που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας γνωµοδότησης.
4.2 Καλεί συγκεκριµένα την Επιτροπή να τηρεί τακτικά
ενήµερη την ΕΤΠ σχετικά µε την πρόοδο των προγραµµάτων
δράσης που εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη, διαδίδοντας όσο το
δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ορθές πρακτικές
εντός των βραχύτερων δυνατών προθεσµιών. Εξαιτίας της ταχύτατης
εξέλιξης του κόσµου των νέων, χρειάζεται να δοθεί προσοχή στο
γεγονός ότι και οι προς υιοθέτηση πρακτικές υπόκεινται σε ταχύτατη εξέλιξη.
4.3 Καλεί τα κράτη µέλη να διαβουλευθούν µε τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές, όπως έχει ήδη γίνει και σε άλλους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των τεσσάρων προτεραιοτήτων του Λευκού Βιβλίου, µε σκοπό την εκπόνηση των εθνικών εκθέσεων σχετικά µε
την πρόοδο εφαρµογής των προτεραιοτήτων «Καλύτερη κατανόηση
και γνώση των νέων» και «Εθελοντικές δραστηριότητες των νέων»
που προβλέπονται για τα τέλη του 2005.

3.14 Καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει προτάσεις για την επέκταση της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας (ΕΕΥ) βάσει µιας
ευρύτερης δέσµης δραστηριοτήτων, προωθώντας συγχρόνως την
επεξεργασία, από πλευράς κρατών µελών, ανάλογων σχεδίων σε
εθνικό επίπεδο προς ενσωµάτωση και εµπλουτισµό των κοινοτικών
πρωτοβουλιών.

4.4 Αναγνωρίζει την ανάγκη µεγαλύτερης ευελιξίας των πρακτικών πολιτικών εργασιών και καλεί την Επιτροπή να µελετήσει
κατά πόσον είναι σκόπιµη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την
ευαισθητοποίηση των πολιτικών υπεύθυνων όσον αφορά την ανάγκη
προσέγγισης του κόσµου της νεολαίας και των πολύπλοκων και
πολυάριθµων πτυχών του, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητός και
να αξιοποιηθούν τα όσα απαραίτητα έχει να συνεισφέρει ώστε προκειµένου να υποστηριχθεί ενεργά η οικοδόµηση µιας ισχυρής και
αλληλέγγυας Ευρώπης των πολιτών· εκτιµά ότι η Επιτροπή των
Περιφερειών θα µπορούσε να συµµετάσχει στην ευαισθητοποίηση
αυτή µέσω της αδελφοποίησης νέων που έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι
των τοπικών και περιφερειακών αρχών που εκπροσωπούνται στην
ΕΤΠ.

3.15 Εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση του
άρθρου III-223§5 του σχεδίου συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης να συγκροτηθεί «ένα Ευρωπαϊκό Σώµα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας», το νοµικό καθεστώς και η λειτουργία του οποίου να καθορίζονται µε ευρωπαϊκό νόµο· εκτιµά
ότι ένα «σώµα εθελοντών» αυτού του είδους θα µπορούσε να αποτελέσει ένα πλαίσιο στο οποίο οι νέοι Ευρωπαίοι να συµβάλλουν
από κοινού στις ανθρωπιστικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.5 Επαναλαµβάνει, όπως και στην πρόσφατη γνωµοδότησή
της για τη «Συµµετοχή και πληροφόρηση των νέων», ότι είναι απολύτως πεπεισµένη ότι το άρθρο ΙΙΙ-182 του σχεδίου συνθήκης για
τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης πρέπει να προτείνει τη
συµπλήρωση των διατάξεων των Συνθηκών που ισχύουν σήµερα
στον τοµέα της πολιτικής για τη νεολαία, έτσι ώστε να τονιστεί ότι
στόχος της ΕΕ είναι να ενθαρρύνει τη συµµετοχή των νέων στο
δηµοκρατικό βίο της Ευρώπης.

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεµβρίου 2004
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Peter STRAUB

