Επίσηµη Εφηµερίδα

ISSN 1725-2415

C 221

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

48ο έτος
Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Ανακοίνωση αριθ.

Περιεχόµενα
I

8 Σεπτεµβρίου 2005

Σελίδα

Ανακοινώσεις

......

II

Προπαρασκευαστικές πράξεις

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
414η σύνοδος ολοµέλειας της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005
2005/C 221/01
2005/C 221/02

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την XXXIIIη Έκθεση επί της
πολιτικής ανταγωνισµού — 2003 SEC(2004) 658 τελικό .............................................................

1

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση Κανονισµoύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών
σιδηροδροµικών γραµµών» COM(2004) 143 τελικό — 2004/0049 (COD) .......................................

8

2005/C 221/03

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Πρόταση Κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε την οποία θεσπίζονται οι όροι αποζηµίωσης σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπηρεσιών σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών προς τις συµβατικές απαιτήσεις ποιότητας» COM(2004) 144 τελικό 2004/0050 (COD) .......................................... 13

2005/C 221/04

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών — Λευκό Βιβλίο σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας»
COM(2004) 374 τελικό ..................................................................................................... 17

2005/C 221/05

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Η χρήση της γεωθερµίας» 22

EL

Τιµή:
30 EUR

(Συνέχεια στην επόµενη σελίδα)

Ανακοίνωση αριθ.

Περιεχόµενα (συνέχεια)

2005/C 221/06

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέση σε εφαρµογή των φάσεων εγκατάστασης και
εκµετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράµµατος ραδιοναυσιπλοΐας µέσω δορυφόρου» COM(2004) 477
τελικό — 2004/0156 (COD) ............................................................................................... 28

2005/C 221/07

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην
Κοινότητα (INSPIRE)» COM(2004) 516 τελικό — 2004/0175 COD .............................................. 33

2005/C 221/08

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Ανακοίνωση της Επιτροπής
προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: “∆ιαχείριση του κινδύνου πληµµυρών — Πληµµύρες: πρόληψη, προστασία και
µετριασµός των επιπτώσεών τους”» COM(2004) 472 τελικό .......................................................... 35

2005/C 221/09

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου για τη χρηµατοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» COM(2004) 489 τελικό — 2004/
0164 (CNS) ..................................................................................................................... 40

2005/C 221/10

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την Πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, (ΕΟΚ)
αριθ. 2777/75, (ΕΟΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 για τη
θέσπιση έκτακτων µέτρων στήριξης της αγοράς COM(2004) 712 τελικό — 2004/0254 (CNS) .............. 44

2005/C 221/11

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Πεκίνο, 10 χρόνια µετά:
αξιολόγηση της προόδου που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη και τις αναπτυσσόµενες χώρες στα θέµατα της
ισότητας ανδρών και γυναικών» .............................................................................................. 46

2005/C 221/12

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Πράσινο Βιβλίο — Οι δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας» COM(2004) 608 τελικό .................................................... 52

2005/C 221/13

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση για οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου
για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων» COM(2004) 139 τελικό — 2004/0047 (COD) ............ 56

2005/C 221/14

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης
µηχανών έλξης και συρµών στο σιδηροδροµικό δίκτυο της Κοινότητας» COM(2004) 142 τελικό– 2004/
0048 (COD) .................................................................................................................... 64

2005/C 221/15

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων COM(2004)699
τελικό — ref. 2004/0242 (CNS) ........................................................................................... 71

2005/C 221/16

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής»
COM(2004) 173 τελικό — 2004/0055 (COD) ....................................................................... 77

2005/C 221/17

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
και για το δικαίωµα απάντησης σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης» COM(2004) 341 τελικό — 2004/0117 (COD) ............ 87

2005/C 221/18

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Πολιτική απασχόλησης: ο
ρόλος της ΕΟΚΕ µετά τη διεύρυνση στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβώνας» ................................ 94

EL

Σελίδα

(Συνέχεια στην 3η σελίδα του εξωφύλλου)

Ανακοίνωση αριθ.

Περιεχόµενα (συνέχεια)

2005/C 221/19

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Ανακοίνωση της Επιτροπής
προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Χρηµατοδότηση του Natura 2000» COM (2004) 431
τελικό ............................................................................................................................ 108

2005/C 221/20

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (COM(2004)2
τελικό)– 2004/0001 (COD) ................................................................................................ 113

2005/C 221/21

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Ανακοίνωση της Επιτροπής
στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Εκκαθάριση και διακανονισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση
— Κατευθύνσεις για τα επόµενα βήµατα» COM(2004) 312 τελικό .................................................. 126

2005/C 221/22

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την«Πρόταση απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης
στον τοµέα της δια βίου µάθησης» COM(2004) 474 τελικό -2004/0153 (COD) ................................ 134

2005/C 221/23

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Η εξασφάλιση καλύτερης
ολοκλήρωσης για τις περιφέρειες που παρουσιάζουν µόνιµα φυσικά και διαρθρωτικά µειονεκτήµατα» .......... 141

2005/C 221/24

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Η πολιτική των καταναλωτών
µετά τη διεύρυνση της ΕΕ» .................................................................................................... 153

EL

Σελίδα

8.9.2005

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 221/1

II
(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

414Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΚΑΙ 10ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την XXXIIIη Έκθεση επί
της πολιτικής ανταγωνισµού — 2003
SEC(2004) 658 τελικό
(2005/C 221/01)
Την 4η Ιουνίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «XXXIIIη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού — 2003»
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 11 Ιανουαρίου 2005 µε βάση την εισηγητική έκθεση του
κ. CHIRIACO.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειας (συνεδρίαση της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 75 ψήφους υπέρ, και 1 αποχή την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1 Η ετήσια έκθεση του 2003 σχετικά µε την πολιτική ανταγωνισµού παρουσιάζει τις αλλαγές που επήλθαν στην εσωτερική
οργάνωση του τοµέα και στις µεθόδους εργασίας της Επιτροπής
και περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή διασφαλίζει τη
συνεκτικότητα της δοµής της ευρωπαϊκής οικονοµικής
διακυβέρνησης.
1.2 Η πολιτική ανταγωνισµού της ΕΕ διαδραµατίζει σηµαντικό
ρόλο στην επιδίωξη των στόχων σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα
που τέθηκαν µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας. Αυτή περιλαµβάνει
όχι µόνον την αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία και τη νοµοθεσία
σχετικά µε τις συγκεντρώσεις, αλλά και την εφαρµογή αποτελεσµατικών και αυστηρών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.
1.3 Με στόχο την απρόσκοπτη ένταξη των 10 νέων κρατών
µελών, η Επιτροπή κατήρτισε ένα σύστηµα κοινών κανόνων ανταγωνισµού για όλα τα κράτη µέλη προκειµένου να διασφαλισθεί η
ισότιµη εφαρµογή των κανόνων που αφορούν τις κρατικές
ενισχύσεις, τονίζοντας τη σηµασία της επίλυσης του ζητήµατος των
κρατικών ενισχύσεων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό µε την
ίδια αυστηρότητα που επιδεικνύεται στην εφαρµογή των κανόνων
που ισχύουν για τις επιχειρήσεις.
1.4 Το 2003 καταγράφηκαν 815 νέες περιπτώσεις παραβιάσεων
του δικαίου περί ανταγωνισµού. Μεταξύ άλλων, θεσπίστηκε η θέση
του «υπεύθυνου επικοινωνίας µε αποστολή τη διασφάλιση µόνιµου
διαλόγου µε τους ευρωπαίους καταναλωτές»: πράγµατι το

συµφέρον των καταναλωτών αποτελεί πρωταρχικό µέληµα της πολιτικής ανταγωνισµού, αλλά η φωνή τους δεν εισακούεται κατά την
εξέταση µεµονωµένων περιπτώσεων ή κατά τη συζήτηση διαφόρων
πτυχών της κοινοτικής πολιτικής. Οι αρµοδιότητες του υπεύθυνου
επικοινωνίας δεν περιορίζονται στον έλεγχο των συγκεντρώσεων,
αλλά καλύπτουν επίσης τις συµφωνίες που αντιβαίνουν στους
κανόνες ανταγωνισµού — καρτέλ και κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσεως — καθώς και άλλες πολιτικές που αφορούν τον τοµέα.
1.5 Τον Οκτώβριο του 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε
ένα σχέδιο κανονισµού και κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις
συµφωνίες µεταφοράς της τεχνολογίας επί των οποίων η ΕΟΚΕ είχε
ήδη γνωµοδοτήσει (1). Η πρόταση µεταρρύθµισης, λαµβάνοντας
υπόψη την εξέλιξη αυτών των συµφωνιών τα τελευταία χρόνια,
αποσκοπεί στην απλοποίηση και στη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του κοινοτικού κανόνα της εξαίρεσης. Οι νέοι κανόνες πλεονεκτούν στα εξής σηµεία:
— ο κανόνας της εξαίρεσης ανά κατηγορία θα περιλαµβάνει στο
εξής µόνον µία µαύρη λίστα: ό,τι δεν αποκλείεται ρητά από το
πεδίο εφαρµογής του κανόνα της εξαίρεσης θα επωφελείται του
κανόνα αυτού,
— γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ των συµφωνιών µεταξύ ανταγωνιστικών εταιρειών και των συµφωνιών µεταξύ µη ανταγωνιστικών εταιρειών,
— προβλέπεται ήδη η έγκριση ενός «πακέτου εκσυγχρονισµού».
(1) ΕΕ C 80 της 30.3.2004.
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1.6 Η Επιτροπή δηµιούργησε ακόµη µία θέση «οικονοµικού
προϊσταµένου» για θέµατα ανταγωνισµού, η εντολή του οποίου
τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεµβρίου 2003, και ενίσχυσε παράλληλα
κατά θετικό τρόπο τον ρόλο του συµβούλου ακροάσεων. Ο οικονοµικός προϊστάµενος θα έχει τρεις βασικές αρµοδιότητες:
— θα παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στα µεθοδολογικά
ζητήµατα οικονοµίας και οικονοµετρίας που ανακύπτουν κατά
την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού της ΕΕ και θα
συµβάλλει, εφόσον χρειαστεί, στην ανάπτυξη µέσων γενικότερης
πολιτικής,
— θα παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες γενικής φύσης σε µεµονωµένες υποθέσεις ανταγωνισµού από τα πρώτα κιόλας στάδια
της εξέτασής τους,
— θα παρέχει λεπτοµερείς συµβουλευτικές υπηρεσίες σε σηµαντικές υποθέσεις ανταγωνισµού που εγείρουν σύνθετα οικονοµικά ζητήµατα, ιδίως όταν απαιτούν περίπλοκη οικονοµική
ανάλυση.
1.7 Από την πλευρά του, ο σύµβουλος ακροάσεων, αναλαµβάνει
µε µεγαλύτερες αρµοδιότητες και ανεξαρτησία το ρόλο του
εγγυητή του δικαιώµατος άµυνας σε ορισµένες διαδικασίες σε
θέµατα ανταγωνισµού. Εξαρτάται άµεσα από τον αρµόδιο επίτροπο
και δεν λαµβάνει οδηγίες από την Γενική ∆ιεύθυνση ανταγωνισµού.
Μπορεί να παρεµβαίνει κάθε φορά που προκύπτουν νόµιµα θέµατα
που άπτονται του δικαιώµατος άµυνας · είναι επιφορτισµένος µε
την διοργάνωση και την αντικειµενική διεξαγωγή των προφορικών
ακροάσεων, αποφασίζει για το δικαίωµα ακρόασης τρίτων και για
το κατά πόσο µπορούν να υποβληθούν νέα έγγραφα. Αναφέρεται
στον αρµόδιο επίτροπο.

2. Εφαρµογή των αντιµονοπωλιακών κανόνων — άρθρα 81
και 82 της Συνθήκης

2.1 Τον Οκτώβριο του 2003 η Επιτροπή ξεκίνησε την τελική
φάση της διαδικασίας µεταρρύθµισης του συστήµατος εφαρµογής
των αντιµονοπωλιακών κανόνων (το λεγόµενο «πακέτο εκσυγχρονισµού»), προκειµένου να διευκολύνει την άσκηση των εξουσιών
που έχουν ανατεθεί στις αρχές ανταγωνισµού και να θεσπίσει µηχανισµούς συνεργασίας µε τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού και τις
εθνικές δικαστικές αρχές βάσει του κανονισµού 1/2003.

2.2 To πακέτο εκσυγχρονισµού περιλαµβάνει ειδικότερα έναν
νέο κανονισµό εφαρµογής για τις πτυχές που αφορούν την
ακρόαση των ενδιαφερόµενων µερών καθώς και ορισµένα άλλα
διαδικαστικά θέµατα όπως η πρόσβαση στους φακέλους και ο χειρισµός των εµπιστευτικών πληροφοριών. Τα έξι σχέδια επικοινωνιών
αφορούν µεταξύ άλλων τα είδη συνεργασίας στο εσωτερικό του
δικτύου των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισµού και µεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών δικαστικών αρχών, τον αντίκτυπο στις
εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών, την εξέταση των
καταγγελιών και τις κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν στις
επιχειρήσεις ώστε να υποστηριχθούν κατά την εκτίµηση νέων
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ζητηµάτων ή παλαιότερων ανεπίλυτων προβληµάτων. Σε ό,τι αφορά
το πακέτο εκσυγχρονισµού στο σύνολό του υπενθυµίζεται η
σχετική γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ (1)

2.3 Στη διάρκεια του 2003, η Επιτροπή ενέκρινε 5 αποφάσεις
κατά των παράνοµων οριζόντιων συµφωνιών: γαλλικό βόειο κρέας,
σορβικά άλατα, προϊόντα από άνθρακα και γραφίτη για ηλεκτρολογικές και µηχανολογικές εφαρµογές, οργανικά υπεροξείδια και
βιοµηχανικοί αγωγοί από χαλκό. Τα επιβληθέντα πρόστιµα
ανέρχονται σε 400 εκατοµµύρια ευρώ: το ύψος τους αναµένεται να
δράσει αποτρεπτικά. Για τη διαπίστωση της παρανοµίας απαιτείται η
διεξαγωγή επιθεωρήσεων στις εταιρείες. Η εταιρεία που αποκαλύπτει πρώτη την ύπαρξη συµφωνίας µε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία
για την επιβεβαίωση των πληροφοριών απαλλάσσεται από κάθε
ευθύνη. Από την άλλη, η Επιτροπή διάκειται θετικά απέναντι σε
συµφωνίες µεταξύ εταιρειών οι οποίες δεν περιορίζουν τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, εφόσον οι καταναλωτές επωφελούνται
από τις συνεργασίες αυτές. Κατά τη διάρκεια του 2003 η Επιτροπή
απεφάνθη σχετικά µε τρεις περιπτώσεις παραβίασης του άρθρου 82
οι οποίες αφορούσαν:
— τις τιµές που χρέωνε η εταιρεία Deutsche Telekom AG σε
ανταγωνίστριες εταιρείας για την πρόσβαση στην τηλεπικοινωνιακή υποδοµή των τοπικών δικτύων της,
— την τιµολογιακή πολιτική της Wanadoo για υπηρεσίες ADSL,
— την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από τον ιταλικό κρατικό
οργανισµό σιδηροδρόµων (Ferrovie dello Stato Spa) στις
αγορές πρόσβασης στη σιδηροδροµική υποδοµή, έλξης και
µεταφοράς επιβατών.

3. Εξελίξεις στην πολιτική του ανταγωνισµού σε τοµεακό
επίπεδο

3.1 Το 2003 σηµειώθηκαν σηµαντικά βήµατα προόδου, µολονότι όχι στον επιθυµητό βαθµό, στη διαδικασία απελευθέρωσης του
ενεργειακού τοµέα (ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο): τον
Ιούνιο εγκρίθηκε το νοµοθετικό πακέτο που θα επιτρέψει σε όλους
τους ευρωπαίους καταναλωτές να επιλέγουν οι ίδιοι τον πάροχο
που επιθυµούν από τον Ιούλιο του 2007. Απώτερος στόχος των
διατάξεων αυτών είναι η διασφάλιση της ισορροπίας µεταξύ των
κινήτρων για τη δηµιουργία νέων υποδοµών και η πλήρης πραγµάτωση της κοινής αγοράς.

3.2 Ωστόσο, παρέµειναν µεταξύ των καταναλωτών και µεταξύ
των επιχειρήσεων των διαφόρων χωρών της Ενώσεως διάχυτα αισθήµατα δυσαρέσκειας για τα υψηλά ακόµη επίπεδα των τιµών και την
σχετική αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών αυτών. Εξάλλου, συχνά
στα νέα κράτη µέλη οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις των
καταναλωτών υπογραµµίζουν µε έµφαση την ανάγκη να γίνει
πλήρως σεβαστή η ανεξαρτησία των εθνικών αρχών που εγγυώνται
τον ανταγωνισµό και των ρυθµιστικών αρχών για τις κοινωφελείς
υπηρεσίες.
(1) ΕΕ C 80 της 30.3.2004.
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3.2.1
Ενώ υπάρχει κατάλληλη και πλήρης νοµοθεσία για τον
ανταγωνισµό, ιδιαίτερα στα νέα κράτη µέλη, παρατηρείται συχνά
έλλειψη βουλήσεως που να διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες παρακολούθησης και επιβολής πληρούν κατάλληλα το ρόλο τους.
Συνεπώς, τα καθεστώτα αυτά ήταν συχνά ανίκανα να προωθήσουν
τα συµφέροντα τόσο των καταναλωτών όσο και των αποτελεσµατικών αγορών. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της δηµιουργίας µίας πιο
λειτουργικής σχέσης. Μια πιο οργανωµένη και πλούσια δράση εκ
µέρους των καταναλωτών θα βοηθήσει επίσης τις κυβερνήσεις στο
να λαµβάνουν αποφάσεις και θα παράσχει πληροφορίες για αγορές
και πρακτικές κατά του ανταγωνισµού.

3.3 Στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών, η οδηγία που
εγκρίθηκε το 2002 αποσκοπεί στην παγίωση της εσωτερικής
αγοράς, ιδίως µέσω της προοδευτικής µείωσης του αποκλειστικού
γεωγραφικού χώρου και της απελευθέρωσης της εξερχόµενης
διασυνοριακής αλληλογραφίας. Εξάλλου, βάσει συµφωνίας που
επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, η Επιτροπή θα διεξαγάγει
στη διάρκεια του 2006 µελέτη σχετικά µε τον αντίκτυπο της καθολικής υπηρεσίας για κάθε κράτος µέλος. Βάσει των αποτελεσµάτων
της µελέτης, η Επιτροπή θα υιοθετήσει πρόταση για το πλήρες
άνοιγµα της αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών από το 2009 ή
οποιοδήποτε άλλο µέτρο για τη διασφάλιση του χαρακτήρα της
καθολικής υπηρεσίας.

3.4 Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τον Ιούλιο
2004 έληξε η προθεσµία για την αποδοχή του νέου κανονιστικού
πλαισίου του τοµέα. Στη σχετική έκθεσή της, η Επιτροπή τόνισε
κυρίως τις εξής αρχές: οι αγορές πρέπει να αναλύονται βάσει των
αρχών του ανταγωνισµού· υποχρεώσεις είναι δυνατό να επιβληθούν
µόνον στις εταιρείες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση· όλες οι
υπηρεσίες και τα δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις (τεχνολογική
ουδετερότητα). Η ανάπτυξη και η γενικευµένη πρόσβαση στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν µπορούν από µόνες τους να
εγγυηθούν την ανάκαµψη της οικονοµικής ανάπτυξης. Προκειµένου
να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο των
γνώσεων και των προσόντων όλων όσοι θα κληθούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

3.5 Στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών, η Επιτροπή
αποφάσισε να εγκαινιάσει το 2003 εκτενή διάλογο µε όλους τους
ενδιαφεροµένους του τοµέα, που να µην αναφέρεται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, µε σκοπό την κατάρτιση διαφανών κατευθυντηρίων γραµµών για την προστασία του ανταγωνισµού στον
τοµέα των συµµαχιών και των συγκεντρώσεων µεταξύ αεροπορικών
εταιρειών.

3.5.1
Επίσης, προωθήθηκαν οι εργασίες για τον καθορισµό και
την υλοποίηση των κοινών κατευθύνσεων για την εφαρµογή των
αντιµονοπωλιακών κανόνων στον σιδηροδροµικό τοµέα όσον αφορά
τόσο τη µεταφορά εµπορευµάτων όσο και τη µεταφορά επιβατών.

3.5.2
Ο κλαδικός διάλογος αναπτύχθηκε και στον τοµέα των
θαλάσσιων µεταφορών, της διανοµής αυτοκινήτων οχηµάτων και
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των ασφαλειών, µε σκοπό την επανεξέταση και την υιοθέτηση των
ενδεδειγµένων κανονιστικών διατάξεων για απαλλαγή κατά κατηγορία.

3.5.3 Ο κλαδικός διάλογος που θα αναπτυχθεί στους τοµείς
των µεταφορών που προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να λάβει υπόψη
και συγκρίσιµες µορφές φορολογικής µεταχείρισης.

3.6 Μέσα µαζικής ενηµέρωσης: η Επιτροπή θεωρεί την πολυφωνία των µέσων ενηµέρωσης θεµελιώδη για την ανάπτυξη τόσο
της ΕΕ όσο και της πολιτιστικής ταυτότητας των κρατών µελών,
ωστόσο ο έλεγχος της συγκέντρωσης των µέσων ενηµέρωσης
εµπίπτει κατά πρώτο λόγο στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Η
εφαρµογή των µέσων της πολιτικής ανταγωνισµού στον εν λόγω
τοµέα περιορίζεται στον οικονοµικό αντίκτυπο της στάσης των εταιρειών του κλάδου και στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Τα
µέσα αυτά δεν µπορούν να υποκαταστήσουν τους εθνικούς
ελέγχους της συγκέντρωσης των µέσων ενηµέρωσης και τα
εσωτερικά µέτρα για τη διασφάλιση της πολυφωνίας. Το πεδίο
εφαρµογής των κανόνων ανταγωνισµού περιλαµβάνει απλώς την
επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν από τη δηµιουργία ή
την ενίσχυση των δεσποζουσών θέσεων στις συναφείς αγορές και
από τον αποκλεισµό ανταγωνιστριών εταιρειών.

3.6.1 Θα δούµε στη συνέχεια ότι η στάση αυτή της Επιτροπής,
έστω και αν ήταν τυπικώς ορθή, δεν ήταν σε θέση να εµποδίσει ή
να αντικρούσει, κυρίως σε ορισµένες χώρες, δεσπόζουσες θέσεις και
σχετικές πρακτικές κατά του ανταγωνισµού. Οι ενδιαφερόµενες
αγορές είναι διαφορετικές και µεταξύ τους αποφασιστικό βάρος για
το σκοπό της προστασίας της πολυφωνίας φέρει όλο και περισσότερο η αγορά των τηλεοπτικών διαφηµίσεων, η οποία δεν έχει έως
τώρα ερευνηθεί επαρκώς.

3.6.2 Εξάλλου, στις ελεγκτικές ενέργειες δεν δόθηκε σηµασία
στις µεθόδους που εφαρµόζουν ορισµένες οµάδες εταιρειών που
αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τοµέα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης προκειµένου να ενισχύσουν την δεσπόζουσα θέση τους, ειδικότερα µέσω της προσφυγής σε αµυντικά µέτρα που σκοπό έχουν
να αποθαρρύνουν εχθρικές κλιµακώσεις µέσω της χρεώσεως της
εταιρείας-στόχου ή µέσω της παροχής πολλαπλών δικαιωµάτων
ψήφου που διευκολύνουν τον έλεγχο της εταιρείας εκ µέρους
µετόχων της µειοψηφίας.

3.6.3 Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτική κατά την εφαρµογή των ανταγωνιστικών διατάξεων και
πρακτικών.

3.7 Ελευθέρια επαγγέλµατα: Η Επιτροπή έθεσε στη διάθεση
του κοινού µία µελέτη του Ινστιτούτου Προηγµένων Μελετών της
Βιέννης (IHS) από την οποία προκύπτει η ύπαρξη διαφορετικών
επιπέδων ρύθµισης των υπηρεσιών που παρέχουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες ανά κράτος µέλος και ανά επάγγελµα. Το συµπέρασµα
της µελέτης είναι το εξής: στις χώρες όπου η ρύθµιση είναι πιο
αυστηρή και η ελευθερία άσκησης των επαγγελµάτων µεγαλύτερη,
είναι δυνατό να παραχθεί συνολικά περισσότερος πλούτος.
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3.7.1
Επίσης, στο Συνέδριο για την ρύθµιση των ελευθέριων
επαγγελµάτων που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 2003
συζητήθηκαν, παρουσία 260 εκπροσώπων των ενδιαφερόµενων
επαγγελµατικών οµάδων, οι συνέπειες των κανόνων και των ρυθµιστικών διατάξεων στη δοµή της αγοράς και στην προστασία των
καταναλωτών.

3.7.2
Στο ανωτέρω συνέδριο, ο Επίτροπος Monti εξήγγειλε την
πρόθεση της Επιτροπής να καταρτίσει έκθεση εντός του 2004
σχετικά µε τον ανταγωνισµό στις επαγγελµατικές υπηρεσίες. Η
έκθεση αυτή, που περιλαµβάνει ιδιαίτερα σηµαντικούς προσανατολισµούς και οδηγίες, δηµοσιεύτηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2004.

4. Μεταρρύθµιση του συστήµατος ελέγχου των συγκεντρώσεων

4.1 Στις 27 Νοεµβρίου 2003, το Συµβούλιο πέτυχε πολιτική
συµφωνία για την µεταρρύθµιση του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, η οποία ουσιαστικά ενσωµατώνει τις τροποποιήσεις που
πρότεινε η Επιτροπή τον ∆εκέµβριο του 2002. Στις εν λόγω τροποποιήσεις περιλαµβάνονται µη νοµοθετικά µέτρα που αποσκοπούν
στον εξορθολογισµό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στη
βελτίωση της οικονοµικής ανάλυσης και στη διασφάλιση αποτελεσµατικότερης προστασίας των δικαιωµάτων άµυνας. Επίσης,
διορίστηκε οικονοµικός προϊστάµενος αρµόδιος για ζητήµατα ανταγωνισµού και συστάθηκε ειδική επιτροπή ώστε τα συµπεράσµατα να
είναι απολύτως ανεξάρτητα. Όσον αφορά την αξιολόγηση των
συγχωνεύσεων υπενθυµίζεται η γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την
«Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τις διαµεθοριακές συγχωνεύσεις των εταιρειών
κεφαλαίων» (1).

4.2 Στόχος: να διασφαλισθεί ότι το κριτήριο της ουσιαστικής
εκτίµησης που προβλέπει ο κανονισµός συγκεντρώσεων (ήτοι το
κριτήριο της δεσπόζουσας θέσης) καλύπτει πράγµατι όλες τις
περιπτώσεις συγκεντρώσεων που αντιβαίνουν στους κανόνες ανταγωνισµού διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνέχεια της ασφάλειας
δικαίου. Το κριτήριο της ουσιαστικής εκτίµησης αντιπαραβλήθηκε
µε αυτό του ουσιαστικού περιορισµού του ανταγωνισµού («substantial lessening of competition») και, τελικά, η διατύπωση του
κριτηρίου που εγκρίθηκε έχει ως εξής: «Οι συγκεντρώσεις που
ενδέχεται να παρακωλύουν σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως
αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή της ενίσχυσης µιας δεσπόζουσας
θέσης, κηρύσσονται ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά».

4.2.1
Η νέα διάταξη, µε τη διατύπωση«ιδίως ως αποτέλεσµα της
δηµιουργίας ή της ενίσχυσης…», παραπέµπει σε δυνητική
διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της απαγόρευσης που δεν
περιορίζεται πλέον στα στενά όρια του κριτηρίου της δεσπόζουσας
θέσης. Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη θα ερµηνευθεί και θα εφαρµοσθεί υπό το πρίσµα όσων περιέχονται στην κοινή δήλωση του
Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 2 και βάσει
της αιτιολογικής σκέψης 25 του κανονισµού (2) όπου διευκρινίζεται
(1) ΕΕ C 117 της 30.04.2004.
(2) Κανονισµός 139/2004 του Συµβουλίου, της 20/01/2004.
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ότι η έννοια αυτή«θα πρέπει να ερµηνευθεί ως εκτεινόµενη, πέρα
από την έννοια της δεσπόζουσας θέσης, µόνο στις αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις µιας συγκέντρωσης που προκύπτουν από τη µη
συντονισµένη συµπεριφορά των επιχειρήσεων που δεν έχουν
δεσπόζουσα θέση στην εν λόγω αγορά». Προκύπτει, συνεπώς, ότι
το πεδίο εφαρµογής θα εξακολουθήσει να προσδιορίζεται σε
συνάρτηση µε την έννοια της δεσπόζουσας θέσης.
4.3 Κατευθύνσεις σχετικά µε την εκτίµηση των οριζόντιων
συγκεντρώσεων: οριζόντιες συγκεντρώσεις είναι οι συγκεντρώσεις
µεταξύ ανταγωνιστικών ή δυνητικά ανταγωνιστικών εταιρειών. Οι εν
λόγω συγκεντρώσεις θεωρούνται παράνοµες στον βαθµό που
αυξάνουν την ισχύ των εταιριών στην αγορά µε πιθανά αρνητικά
αποτελέσµατα για τους καταναλωτές, ιδίως υπό τη µορφή υψηλότερων τιµών, χαµηλότερης ποιότητας των προϊόντων και µειωµένης
δυνατότητας επιλογής. Και τούτο χωρίς να λαµβάνεται υπόψη αν
τα αποτελέσµατα κατά του ανταγωνισµού προέρχονται από τη
δηµιουργία ή από την ενίσχυση ενός µοναδικού δεσπόζοντος φορέα
ή από µία κατάσταση ολιγοπωλίου. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της
συγκεντρώσεως θα εκτιµηθεί σε σχέση µε αυτό που θα είχε συµβεί
στην ενδιαφερόµενη αγορά απουσία της συγκεντρώσεως. Τούτο θα
µπορούσε να σηµαίνει, για παράδειγµα, ότι η αγορά µιας επιχειρήσεως υπό πτώχευση δεν θα αιτιολογούσε την παρέµβαση της Επιτροπής.
4.4 Νέες βέλτιστες πρακτικές: στο πλαίσιο της δέσµης των
µεταρρυθµίσεων του 2002 διεξήχθη διαβούλευση που
ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2003 και είχε ως στόχο την
παροχή κατευθύνσεων στα ενδιαφερόµενα µέρη όσον αφορά την
καθηµερινή διαχείριση των διαδικασιών που σχετίζονται µε τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων στην ΕΕ.

5. ∆ιεθνής συνεργασία

5.1 Η Επιτροπή συµµετέχει ενεργά στην οµάδα εργασίας του
δικτύου ICN (International Competition Network — ∆ιεθνές
∆ίκτυο Ανταγωνισµού) για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων που
υπάγονται σε περισσότερες έννοµες τάξεις. Οι δραστηριότητες της
οµάδας αυτής χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες:
— κοινοποιήσεις και διαδικασίες,
— τεχνικές έρευνας,
— αναλυτικό πλαίσιο.
5.1.1 Η Επιτροπή συµµετέχει στις δραστηριότητες και των τριών
υπο-οµάδων. Κύριος στόχος είναι η βελτίωση της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των διαφορετικών δικαιοδοσιών κατά τρόπο ώστε να
καταστεί πιο αποτελεσµατικός ο έλεγχος των συγκεντρώσεων.

5.1.2 Γενικότερα το διεθνές δίκτυο ανταγωνισµού αποτελεί ένα
εικονικό δίκτυο µεταξύ διαφόρων αρχών που εγγυώνται τον ανταγωνισµό, µε σκοπό να διευκολύνει την διεθνή συνεργασία και να
διατυπώσει προτάσεις προκειµένου να µειωθεί το κανονικό κόστος
και να ευνοηθεί η σύγκλιση επί της ουσίας και επί των διαδικασιών.
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5.1.3
Κατά τη δεύτερη Συνδιάσκεψη του δικτύου ICN που
έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2003 στην πόλη Merida του Μεξικού,
κατέστη προφανής η αναγκαιότητα να διατυπωθούν σαφείς και
προσιτοί κανόνες στον τοµέα της προστασίας του ανταγωνισµού
και επιβεβαιώθηκε η στρατηγική σηµασία της προώθησης του ανταγωνισµού στο πλαίσιο των υπό ρύθµιση τοµέων, µειώνοντας έτσι το
ρυθµιστικό κόστος και αίροντας τα εµπόδια για την αµοιβαία
αντιστάθµιση µεταξύ των έννοµων τάξεων ιδιαίτερα δε ό,τι αφορά
την πολιτική στον τοµέα των συγκεντρώσεων.

6. Κρατικές ενισχύσεις

6.1 Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων εστιάζεται στις επιπτώσεις που έχουν επί του ανταγωνισµού οι ενισχύσεις που
χορηγούν τα κράτη µέλη στις εταιρείες. Στόχος: να διασφαλισθεί
ότι οι παρεµβάσεις του δηµόσιου τοµέα δεν επηρεάζουν την καλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ότι προωθούν τον ανταγωνισµό
και ενισχύουν τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Πρέπει κυρίως να
διασφαλισθεί ότι τα θετικά αποτελέσµατα της απελευθέρωσης δεν
επηρεάζονται αρνητικά από τα εκάστοτε µέτρα κρατικών
ενισχύσεων. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης: τα κράτη µέλη
οφείλουν να µειώσουν το γενικό επίπεδο των ενισχύσεων και να τις
επαναπροσανατολίσουν προς οριζόντιους στόχους κοινοτικού
ενδιαφέροντος (ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής,
απασχόληση, προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της έρευνας
και ανάπτυξης των ΜΜΕ). Η Επιτροπή θεωρεί προτεραιότητα την
ανάκτηση των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν παρανόµως από τα
κράτη µέλη.

6.1.1
Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να επικριθεί το γεγονός ότι
ορισµένα κράτη µέλη δεν άνοιξαν τους διαγωνισµούς για την
υποβολή προσφορών για δηµόσιες αγορές στους υποψηφίους που
προέρχονται από άλλα κράτη µέλη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο
τοµέας των δηµόσιων αγορών έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που
υπερβαίνει τα 500 δισ. ευρώ: η πρακτική που ακολουθούν
ορισµένα κράτη µέλη να ευνοούν τις δικές τους εθνικές εταιρείες
ζηµιώνει τον ανταγωνισµό και αυξάνει τη φορολογική επιβάρυνση
των καταναλωτών.

6.2 Κρατικές ενισχύσεις για διάσωση και αναδιάρθρωση των
προβληµατικών επιχειρήσεων. Οι σχετικές κατευθύνσεις που
έληξαν τον Οκτώβριο του 2004, διευκρίνιζαν ότι οι κρατικές
ενισχύσεις θα µπορούσαν να θεωρηθούν νόµιµες υπό ορισµένες
αυστηρές προϋποθέσεις. Οι κατευθύνσεις αυτές αποτέλεσαν αντικείµενο επανεξέτασης, η οποία επικεντρώθηκε ιδίως στα εξής σηµεία:
— διασφάλιση ότι οι ενισχύσεις για τη διάσωση εταιρειών περιορίζονται σε αναστρέψιµη, µεταβατική και βραχυπρόθεσµη οικονοµική στήριξη, η οποία παρέχεται µόνον για όσο διάστηµα
απαιτεί η κατάρτιση ενός πλήρους σχεδίου αναδιάρθρωσης,
— επικέντρωση του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων στις
µεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη την ΕΕ,
— ενίσχυση της αρχής σύµφωνα µε την οποία ο δικαιούχος των
ενισχύσεων, ιδίως αν πρόκειται για µεγάλη εταιρεία, υποχρεούται να χρηµατοδοτήσει µεγάλο µέρος του κόστους
αναδιάρθρωσης χωρίς να βασίζεται στις κρατικές ενισχύσεις,
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— εφαρµογή της αρχής της «ενιαίας ενίσχυσης».
6.3 Πολυτοµεακό πλαίσιο για µεγάλα επενδυτικά σχέδια:
αυστηροί κανόνες για τοµείς που έχουν πληγεί από προβλήµατα
διαρθρωτικής φύσης. Η καταγραφή των τοµέων επρόκειτο να
ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2003. Ωστόσο, λόγω µεθοδολογικών και τεχνικών προβληµάτων, η Επιτροπή αποφάσισε να
αναβάλει την έγκριση του σχετικού καταλόγου, και η ισχύς των
υπαρχόντων µεταβατικών κανόνων για τα επενδυτικά σχέδια σε
«ευαίσθητους» τοµείς παρατάθηκε ως τον ∆εκέµβριο του 2006.

6.4 Ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ για έρευνα και ανάπτυξη: Οι
ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη µπορούν να συµβάλουν στην
οικονοµική ανάπτυξη, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και να
δώσουν ώθηση στην απασχόληση. Στην περίπτωση των ΜΜΕ, οι εν
λόγω ενισχύσεις είναι ιδιαιτέρως σηµαντικές.

6.5 Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος,
ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, ενισχύσεις για την εκπαίδευση, φορολογικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο των φορολογικών
ενισχύσεων, εξετάσθηκαν ιδίως οι εναλλακτικές µέθοδοι φορολόγησης, όπως η µέθοδος «cost plus» (το φορολογητέο εισόδηµα
υπολογίζεται κατ' αποκοπήν και αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό του
ύψους των δαπανών και των λειτουργικών εξόδων). Στο πλαίσιο
των τοµεακών ενισχύσεων (πρβλ. ιδίως όσον αφορά την εφαρµογή
του προσωρινού αµυντικού µηχανισµού) ελήφθησαν υπόψη οι
ακόλουθοι τοµείς: σιδηρουργία, τηλεπικοινωνίες, άνθρακας, σιδηροδροµικές µεταφορές, συνδυασµένες µεταφορές, οδικές, θαλάσσιες
και εναέριες µεταφορές.

6.6 Γεωργία: στις 23 ∆εκεµβρίου 2003 η Επιτροπή ενέκρινε
έναν νέο κανονισµό που θεσπίζει καθεστώς εξαίρεσης ανά κατηγορία για ορισµένα είδη κρατικών ενισχύσεων, βάσει του οποίου τα
κράτη µέλη δεν θα είναι πλέον υποχρεωµένα να κοινοποιούν προληπτικά τις εν λόγω ενισχύσεις στην Επιτροπή προκειµένου να λάβουν
έγκριση. Ο νέος κανονισµός, που θα τεθεί σε ισχύ ως το τέλος του
2006, αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται στις ΜΜΕ του γεωργικού τοµέα. ∆εδοµένου του ορισµού της ΜΜΕ (250 απασχολούµενοι και κύκλος εργασιών 40 εκατοµµυρίων ευρώ ή ισολογισµός
27 εκατοµµυρίων ευρώ), εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις του γεωργικού τοµέα. Τέλος, η
Επιτροπή εισάγει ένα νέο κανόνα για τη διαφάνεια: µία περίληψη
όλων των εξαιρούµενων κρατικών ενισχύσεων, ανά κράτος µέλος,
θα δηµοσιεύεται στο ∆ιαδίκτυο 5 ηµέρες πριν από την έναρξη της
πληρωµής της ενίσχυσης ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ενδιαφερόµενα µέρη διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες.

7. Γενικές εκτιµήσεις

7.1 Αφού συνοψίσαµε και εν µέρει σχολιάσαµε την ΧΧΧΙΙΙ
Έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισµού κατά το
2003, τώρα θα πρέπει να διατυπώσουµε ορισµένες εκτιµήσεις
γενικού χαρακτήρα για το σύνολο της εκθέσεως και ιδιαίτερα για
ορισµένες από τις πιο σηµαντικές της πτυχές που αφορούν το
µέλλον.
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7.2 Σχέση µεταξύ της πολιτικής ανταγωνισµού και της οικονοµικής πολιτικής για την ανάπτυξη
7.2.1
Η πολιτική ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει
γίνει πιο αποτελεσµατική και πιο ανοικτή στην προοπτική
ανάπτυξης καλής σχέσης µε τις εταιρείες και τους καταναλωτές
χάρη στις νέες διαδικασίες εφαρµογής της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας, στην αναθεώρηση του κανονισµού για τις συγκεντρώσεις
και τέλος, στις οργανωτικές αλλαγές στο εσωτερικό της Επιτροπής.
7.2.2
Χάρη στην πολιτική ανταγωνισµού, η Ευρωπαϊκή Ένωση
σηµείωσε ουσιαστικά βήµατα προς τα εµπρός στη διαδικασία
απελευθέρωσης επαναφέροντας στη λογική και τη δυναµική της
αγοράς ολόκληρους οικονοµικούς τοµείς και συνεπώς συµβάλλοντας συγκεκριµένα στη δηµιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής
αγοράς. Εποµένως, η πολιτική ανταγωνισµού έχει ουσιαστική
σηµασία και η πλήρης αυτονοµία της πρέπει πάντοτε να προστατεύεται.
7.2.3
Ωστόσο, η πολιτική ανταγωνισµού από µόνη της δεν
µπορεί να ανταποκριθεί στην επιτακτική πλέον ανάγκη, σε
ολόκληρη την ΕΕ, για έντονη ανάκαµψη της µεγέθυνσης και για
βιώσιµη οικονοµική αναπτυξιακή πολιτική που θα βασίζονται στην
καινοτοµία και τον κοινωνικό διάλογο. Οι διαρθρωτικές µεταβολές
που επήλθαν στην παραγωγή και στο παγκόσµιο εµπόριο, αρχής
γενοµένης από εκείνες που προκάλεσε το νέο τεχνολογικό σύστηµα,
απαιτούν από την Επιτροπή την ενεργοποίηση και τον συντονισµό
άλλων µέσων οικονοµικής πολιτικής. Σκοπός είναι η διαφύλαξη και
η αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας και η ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, της
απασχόλησης, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η
προώθηση εκτεταµένων και δεσµευτικών προγραµµάτων έρευνας και
ανάπτυξης. Η θέση της Επιτροπής για την «Υποστήριξη των διαρθρωτικών αλλαγών: Μία βιοµηχανική πολιτική για τη διευρυµένη
Ευρώπη» και η σχετική γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ (1), ωθούν προς
αυτή την κατεύθυνση. Η ατζέντα της Λισσαβώνας περιγράφει µε
στρατηγική ακρίβεια τον δρόµο που πρέπει να ακολουθηθεί.
Ωστόσο, αυτό πρέπει να καταστεί δυνατό και µάλιστα να επιταχυνθεί η υλοποίησή του, τόσο σε γενικό όσο και σε κλαδικό
επίπεδο.
7.2.3.1
Σε κλαδικό επίπεδο η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνοντας τις αιτιολογικές σκέψεις που περιλαµβάνονται σε πρόσφατη γνωµοδότησή
της, της 30ής Ιουνίου 2004 µε θέµα «LeaderSHIP 2015 — Για
τον καθορισµό του µέλλοντος της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας
ναυπήγησης και επισκευής πλοίων — Ανταγωνιστικότητα µέσω της
αριστείας» (2), επαναδιατυπώνει την ανάγκη να προωθηθεί η νέα,
πλήρως ολοκληρωµένη προσέγγιση που προσδιορίσθηκε στο
Συµβούλιο Ανταγωνισµού του Νοεµβρίου 2003 µε στόχο την
ενίσχυση του βιοµηχανικού ανταγωνισµού και την ενθάρρυνση της
ανάπτυξης και της καινοτοµίας σε όλους τους τοµείς έρευνας.

7.3 Κρατικές ενισχύσεις και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
7.3.1
Η µεταρρυθµιστική διαδικασία που αποσκοπεί στον εξορθολογισµό και στην απλοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται
µε τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων έχει κάνει σηµαντικά
βήµατα προόδου προς την κατεύθυνση της µείωσης του επιπέδου
των κρατικών ενισχύσεων που όρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Στοκχόλµης και του επαναπροσανατολισµού τους προς οριζόντιους
στόχους κοινοτικού ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των
(1) ΕΕ C 157 της 28.6.2005
(2) ΕΕ C 302 της 7.12.2004
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στόχων που συνδέονται µε τη συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται διάφορα µέτρα που έλαβε η Επιτροπή, όπως η σχετική
διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των ενισχύσεων για την έρευνα
και ανάπτυξη· οι κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις συµφωνίες
µεταφοράς τεχνολογίας, σχετικά µε την αναδιάρθρωση των προβληµατικών εταιρειών και σχετικά µε τις οικονοµικές ενισχύσεις για
την κατάρτιση και για την προστασία του περιβάλλοντος· το πολυτοµεακό πλαίσιο για µεγάλα επενδυτικά σχέδια.
7.3.2 Mε την απόφασή του για την υπόθεση Altmark τον
Ιούλιο του 2003, το ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, την εξαίρεση από τις κρατικές ενισχύσεις των αποζηµιώσεων προς τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή
υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Παραµένουν ωστόσο ανοικτά ορισµένα
ζητήµατα, κυρίως όσον αφορά τη βέλτιστη σχέση που πρέπει να
επιδιωχθεί µεταξύ των κρατικών ενισχύσεων και των υπηρεσιών
κοινής ωφελείας. Η φύση των προϋποθέσεων που τέθηκαν από το
∆ικαστήριο καθιστά πράγµατι αναγκαία τη βελτίωση της ασφάλειας
δικαίου, ιδίως όσον αφορά την εκτίµηση του κόστους, τον προσδιορισµό της χρηµατοδότησης των υπηρεσιών (2) και την καλύτερη
περιγραφή των υποχρεώσεων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που
τυγχάνουν αποζηµίωσης. Επιπλέον, στην Πράσινη Βίβλο για τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2003
είχε ήδη αναγνωρισθεί η ανάγκη να αξιολογηθεί κατά πόσον οι
αρχές που διέπουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας πρέπει να
ενοποιηθούν και να συγκεκριµενοποιηθούν σε ένα ευρύτερο κοινοτικό πλαίσιο, και να προσδιορισθεί η βέλτιστη νοµοθετική ρύθµιση
των υπηρεσιών αυτών καθώς και τα µέτρα που θα επιτρέψουν την
αύξηση της ασφάλειας δικαίου για όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα.
7.3.3 Εάν δεν καθορισθούν και δεν χρηµατοδοτηθούν
κατάλληλα, οι υποχρεώσεις της καθολικής υπηρεσίας είναι πιθανό
να οδηγήσουν τις εταιρείες που υπόκεινται σε αυτές σε αυξανόµενες
ζηµίες λόγω της πιθανής εισόδου ανταγωνιστριών εταιρειών στους
πλέον κερδοφόρους τοµείς δραστηριότητας.
7.3.4 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει ωστόσο την ανάγκη, που ήδη
υπογράµµισε στη γνωµοδότησή (3) της για το Πράσινο Βιβλίο που
υπέβαλε η Επιτροπή, να εγκριθεί σαφής κανονιστική πράξη σχετικά
µε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, προκειµένου να διασφαλισθεί η
αποτελεσµατική και ισότιµη πρόσβαση των χρηστών σε υπηρεσίες
ποιότητας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους. Εξάλλου,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση και τη λειτουργία των
κοινωνικών υπηρεσιών, συνιστά να ευνοηθεί ο όσο το δυνατόν
ευρύτερος διάλογος µε τους κοινωνικούς εταίρους και τους µη
κυβερνητικούς οργανισµούς.

7.4 Ελεύθερα επαγγέλµατα
7.4.1 Η επισταµένη ανάλυση της Επιτροπής σχετικά µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις κάθε κράτους µέλους στον τοµέα των επαγγελµατικών υπηρεσιών αποδείχθηκε πολύ χρήσιµη καθώς επέτρεψε την
αποτελεσµατική διατύπωση του µηνύµατος ότι πρέπει να
αναθεωρηθούν, µε πολλή σύνεση, οι περιοριστικές νοµοθετικές
διατάξεις στον τοµέα αυτόν, και να καταστούν πιο παραγωγικοί και
ανταγωνιστικοί οι σπουδαίοι πόροι πολιτισµού και γνώσεων που
υπάρχουν στον επαγγελµατικό κόσµο: προφανώς κάτι τέτοιο θα
αποτελέσει σηµαντικό πλεονέκτηµα όχι µόνον για τους ίδιους τους
επαγγελµατίες αλλά και για τις εταιρείες και τους καταναλωτές.
(3) ΕΕ C 80 της 30.3.2004.
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7.4.2
Είναι λοιπόν πλέον θέµα κοινής λογικής, και όχι µόνον
αρχή που έχει επανειληµµένα διατυπωθεί από το ∆ικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το γεγονός ότι και η παροχή επαγγελµατικών υπηρεσιών πρέπει να υπακούει στους κανόνες του ανταγωνισµού. Μολονότι αληθεύει ότι το οικονοµικό κριτήριο δεν µπορεί
να αποτελεί τη µοναδική παράµετρο κατά την αξιολόγηση της
παροχής επαγγελµατικών υπηρεσιών, δεδοµένου ότι δεν πρόκειται
για απλή παροχή τεχνικής φύσης, πρακτική και επαναλαµβανόµενη
αλλά για παροχή που αντιστοιχίζει δεδοµένη γνώση σε δεδοµένο
πρόβληµα, είναι επίσης γεγονός ότι η άσκηση ενός επαγγέλµατος
συνιστά µία οικονοµική δραστηριότητα η οποία, αν αναπτυχθεί
βάσει των προβλεπόµενων κανόνων ανταγωνισµού, θα παραγάγει
περισσότερη ευηµερία και θα συµβάλει σηµαντικά στην υλοποίηση
της στρατηγικής της Λισσαβώνας.
7.4.2.1
Σχετικά µε το θέµα αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον η
ανακοίνωση της Επιτροπής «Έκθεση σχετικά µε τον ανταγωνισµό
στον τοµέα των επαγγελµατικών υπηρεσιών (1)» . Πράγµατι, στην
έκθεση αυτή υπογραµµίζεται, αφενός, ο σηµαντικός ο ρόλος που
µπορούν να διαδραµατίσουν οι επαγγελµατικές υπηρεσίες για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας ως
σηµαντικές εισροές για τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες.
Αφετέρου, µε βάση εµπειρικές έρευνες παρουσιάζονται τα αρνητικά
αποτελέσµατα που έχουν και µπορούν να έχουν στους καταναλωτές
οι υπερβολικά περιοριστικές ή πεπαλαιωµένες κανονιστικές ρυθµίσεις, όπως εκείνες που αναφέρονται στις τιµές, στην διαφήµιση, στις
απαιτήσεις εισόδου, στα αποκλειστικά δικαιώµατα και στη διάρθρωση των επιχειρήσεων.
7.4.3
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία µεταρρύθµισης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ
ζητεί από την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσµευσή της για τη δηµοσίευση εντός του 2005 µίας έκθεσης όσον αφορά «την πρόοδο που
σηµειώθηκε στην κατάργηση των περιοριστικών και αδικαιολόγητων
κανόνων» που προαναφέρθηκαν. Υπενθυµίζει εξάλλου ότι στο
πλαίσιο αυτό η Επιτροπή ανέλαβε δέσµευση να εξετάσει
επισταµένως τη σχέση που υπάρχει µεταξύ του επιπέδου των κανονιστικών ρυθµίσεων, των οικονοµικών αποτελεσµάτων (τιµές και
ποιότητα) και της ικανοποιήσεως των καταναλωτών.
7.4.4
Ταυτοχρόνως, η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία της απόφασης
του ∆ικαστηρίου της 9ης Οκτωβρίου 2003 στην υπόθεση
Consorzio Industria Fiammiferi διά της οποίας αναγνωρίζεται στις
εθνικές αρχές το δικαίωµα να µην εφαρµόζουν την εθνική νοµοθεσία που υποχρεώνει τις εταιρείες να τηρούν στάση αντίθετη µε τα
όσα ορίζει το άρθρο 81 ΣΕΚ.
7.4.5
Τέλος, πρέπει να προωθηθεί η πιο ενεργή και συνειδητή
συµµετοχή των ενδιαφερόµενων οµάδων στη διαδικασία µεταρρύθµισης.
7.5 Πολυφωνία της πληροφόρησης και δικαίωµα στον ανταγωνισµό
7.5.1
Στην XXXIIIη έκθεσή της σχετικά µε την πολιτική ανταγωνισµού, η Επιτροπή αφενός τονίζει ότι η διατήρηση και η ανάπτυξη
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της πολυφωνίας των µέσων ενηµέρωσης και η ελευθερία της
παροχής και της λήψης πληροφοριών είναι θεµελιώδεις στόχοι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συστατικές αξίες της δηµοκρατικής διαδικασίας και αφετέρου επισηµαίνει ότι ο έλεγχος επί της συγκέντρωσης των µέσων ενηµέρωσης αποτελεί κατά πρώτο λόγο αρµοδιότητα των κρατών µελών. Η εφαρµογή των µέσων της πολιτικής
ανταγωνισµού στον τοµέα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης,
προσθέτει η Επιτροπή, αποσκοπεί απλώς στην επίλυση των
προβληµάτων που εγείρει η δηµιουργία ή η ενίσχυση των δεσποζουσών θέσεων στις συναφείς αγορές και ο αποκλεισµός των ανταγωνιστών από τις αγορές αυτές. Κατά την ΕΟΚΕ η διάκριση αυτή,
µεταξύ καθηκόντων της ΕΕ και καθηκόντων των εθνικών κρατών
παρουσιάζεται, αφενός, αρκετά ασαφής και, αφετέρου, αφήνει
οπωσδήποτε ανοικτά ορισµένα σηµαντικά ζητήµατα:
— αξίζει να υπενθυµιστεί ότι τα διάφορα κράτη µέλη έχουν υιοθετήσει διαφορετικές νοµοθεσίες και προσεγγίσεις µε απώτερο
στόχο την εναρµόνιση που η Επιτροπή άρχισε να επιδιώκει το
1989 και το 1997 µε την οδηγία «Τηλεόραση χωρίς σύνορα»,
η οποία θέτει στόχους όχι µόνον οικονοµικής αποδοτικότητας
αλλά και σεβασµού της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας, της
προστασίας των ανηλίκων, του δικαιώµατος απάντησης, κλπ.·
— πρέπει επίσης να γίνει διάκριση, εντός του πεδίου των µέσων
ενηµέρωσης, µεταξύ των γενικών αντιµονοπωλιακών διατάξεων
και εκείνων που αποσκοπούν στην προάσπιση της πολυφωνίας
της πληροφόρησης. Η εφαρµογή των κανόνων περί ανταγωνισµού είναι θεµελιώδης όχι όµως και επαρκής προϋπόθεση της
πολυφωνίας. Σε αντίθεση µε ένα ανταγωνιστικό καθεστώς στο
οποίο η ισχύς κάθε εταιρείας στην αγορά αναµετράται µε την
πρωτοβουλία και τη δραστηριότητα των ανταγωνιστριών εταιρειών, η προώθηση και η προάσπιση της πολυφωνίας απαιτούν
τη ρητή αναγνώριση του δικαιώµατος των πολιτών να τίθενται
αποτελεσµατικά στη διάθεσή τους ανεξάρτητες πηγές ενηµέρωσης και εναλλακτική και ενδεχοµένως διαφορετική πληροφόρηση, ένα δικαίωµα που πρέπει να προστατευθεί σε όλα τα
επίπεδα·
— τέλος, η διαδικασία της προοδευτικής σύγκλισης µεταξύ των
τηλεπικοινωνιών, της ραδιοτηλεόρασης και των έντυπων µέσων
καθιστά περίπλοκο τον εντοπισµό των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών που οι διάφορες αγορές τείνουν να αποκτήσουν. Εάν η
εν λόγω διαδικασία δεν γίνει σωστά αντιληπτή, υπάρχει
κίνδυνος να µειωθεί η αποτελεσµατικότητα των κανόνων ανταγωνισµού και να πληγεί η αρχή της πολυφωνίας.
7.5.2 Το νέο ευρωπαϊκό σύνταγµα θα διευρύνει σηµαντικά την
εντολή της Επιτροπής. Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι, εντός του
νέου νοµικού πλαισίου, η Επιτροπή θα µπορέσει να ασκήσει µε
µεγαλύτερη πυγµή τα καθήκοντά της στον τοµέα της καθοδήγησης
ή/και της άµεσης παρέµβασης για την προάσπιση και την ανάπτυξη
της ελευθερίας και της πολυφωνίας της πληροφόρησης.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(1) έγγρ. COM(2004) 83 τελικό, της 9.2.2004.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση Κανονισµoύ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
επιβατών διεθνών σιδηροδροµικών γραµµών»
COM(2004) 143 τελικό — 2004/0049 (COD)
(2005/C 221/02)
Στις 28 Απριλίου 2004, το Συµβούλιο αποφάσισε σύµφωνα µε το άρθρο 71 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω
πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότηση στις 17 Ιανουαρίου 2005, µε εισηγητή τον κ.
CHAGAS.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειας (συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2005) η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 119 ψήφους υπέρ, 1 ψήφου κατά και 4 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή

1.1 Η παρούσα πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδροµικών γραµµών (στο εξής
«κανονισµός για την ποιότητα των µεταφορών επιβατών») αποτελεί
τµήµα της επονοµαζόµενης τρίτης δέσµης µέτρων για τους σιδηροδρόµους, η οποία εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3
Μαρτίου 2004. Τα λοιπά στοιχεία (της δέσµης) είναι τα ακόλουθα:

— «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 91/440/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων»,
(COM(2004) 139 τελικό)·

— «Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την πιστοποίηση του προσωπικού
οδήγησης µηχανών έλξης και συρµών στο σιδηροδροµικό
δίκτυο της Κοινότητας», (COM(2004) 142 τελικό)·

— «Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τον οποίο θεσπίζονται οι όροι αποζηµίωσης σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπηρεσιών σιδηροδροµικών
εµπορευµατικών µεταφορών προς τις συµβατικές απαιτήσεις
ποιότητας», (COM(2004) 144 τελικό)·

καθώς και

— «Ανακοίνωση της Επιτροπής:» Συνέχιση της ολοκλήρωσης του
ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος: η τρίτη δέσµη
µέτρων για τις σιδηροδροµικές µεταφορές, (COM(2004) 140)

— Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για τη
σταδιακή ελευθέρωση της αγοράς για τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών (SEC(2004)236).

1.2 Η πρώτη δέσµη µέτρων για τους σιδηροδρόµους (που
αποκαλείται και δέσµη µέτρων για τις υποδοµές) τέθηκε σε ισχύ
στις 15 Μαρτίου 2001 και έπρεπε να έχει ενσωµατωθεί στην εθνική
νοµοθεσία έως τις 15 Μαρτίου 2003. Περιέχει δε τα ακόλουθα
στοιχεία:

— Τροποποίηση της οδηγίας 91/440 /ΕΟΚ: εκτός άλλων, για την
ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά των διεθνών σιδηροδροµικών
µεταφορών εµπορευµάτων στα διευρωπαϊκά δίκτυα σιδηροδροµικών µεταφορών έως τις 15 Μαρτίου 2003 και την ελευθέρωση του συνόλου των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών
εµπορευµάτων έως τις 15 Μαρτίου 2008 (1)

— ∆ιεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των διατάξεων για την
χορήγηση ευρωπαϊκής άδειας σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
(τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ) (2)

— Εναρµόνιση των διατάξεων που ισχύουν για τη χορήγηση του
δικαιώµατος χρήσης της σιδηροδροµικής υποδοµής και τη
χρέωση τελών υποδοµής, ρυθµίσεις για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας (αντικαθιστά την οδηγία 95/19/ΕΚ) (3).

1.3 Τον Οκτώβριο του 2003, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά 9 κρατών
µελών υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν ενσωµατώσει τις διατάξεις της
πρώτης δέσµης µέτρων για τους σιδηροδρόµους στη νοµοθεσία
τους. Το Μάιο του 2004 υπήρχαν ακόµη πέντε κράτη µέλη τα
οποία δεν είχαν ενσωµατώσει στη νοµοθεσία τους τις διατάξεις, ενώ
δύο άλλα το είχαν κάνει µόνο εν µέρει.
(1) Οδηγία 2001/12/ΕΚ – ΕΕ L 75, 15.3.2001, σελ. 1 - Γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ – ΕΕ C 209, 22-7-1999, σελ. 22.
(2) Οδηγία 2001/13/ΕΚ – ΕΕ L 75, 15.3.2001, σελ. 26 - Γνωµοδότηση
της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 209, 22-7-1999, σελ. 22.
(3) Οδηγία 2001/14/ΕΚ – ΕΕ L 75, 15.3.2001, σελ. 29 - Γνωµοδότηση
της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 209, 22-7-1999, σελ. 22.
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1.4 Η ∆εύτερη ∆έσµη Μέτρων για τους σιδηρόδροµους δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις
30 Απριλίου 2004 και πρέπει να ενσωµατωθεί στις εθνικές νοµοθεσίες έως τις 30 Απριλίου του 2006. Τα στοιχεία που περιλαµβάνει είναι τα ακόλουθα:
— Τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ: µεταφορά της
ηµεροµηνίας για την ελεύθερη πρόσβαση των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων στις 1 Ιανουαρίου 2006
και ελευθέρωση των εθνικών σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του καµποτάζ, από την 1η
Ιανουαρίου 2007 (1)·
— Οδηγία για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων (2)·
— Κανονισµός σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Σιδηροδρόµων (3)·
— Τροποποίηση της Οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας (RL
96/48/ΕΚ) και για τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος (RL 2001/16/ΕΚ) (4)·
1.5 Με την πρώτη και τη δεύτερη δέσµη µέτρων για τους σιδηρόδροµους θεσπίστηκε η νοµική βάση για τη δηµιουργία εσωτερικής αγοράς για τις σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων. Τα
µέτρα καλύπτουν την πρόσβαση στην αγορά, την χορήγηση αδειών
και πιστοποιητικών ασφαλείας για τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις,
την πρόσβαση στις υποδοµές και τον υπολογισµό των τελών
χρήσης, τη δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια των
σιδηροδρόµων, καθώς και τη µέριµνα για την δηµιουργία ενός από
τεχνική άποψη διαλειτουργικού σιδηροδροµικού συστήµατος.
1.6 Όπως έχει ήδη επισηµανθεί από την ΕΟΚΕ στη γνωµοδότηση που εξέδωσε σχετικά µε τη δεύτερη δέσµη µέτρων για τους
σιδηροδρόµους (5), το νοµοθετικό πλαίσιο που δηµιουργήθηκε µε
την πρώτη και τη δεύτερη δέσµη µέτρων επιβάλει την πλήρη
αναδιοργάνωση του κλάδου, µε τη δηµιουργία νέων φορέων και
αρµοδιοτήτων.
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2.1.2 Στην περίπτωση καθυστερήσεως, ορίζονται οι κατώτατες
αποζηµιώσεις (Παράρτηµα ΙΙΙ) που πρέπει να καταβάλλονται, χωρίς
να χάνει ο επιβάτης το δικαίωµα µεταφοράς.

Παράρτηµα III

Είδος παρεχόµενης υπηρεσίας

∆ιεθνή ταξίδια σε (εν µέρει)
τακτικά δροµολόγια µεγάλης
ταχύτητας

∆ιεθνή ταξίδια σε απλά
τακτικά δροµολόγια (όχι
µεγάλης ταχύτητας)

∆ιάρκεια της
υπηρεσίας

50%
αποζηµίωση
στην
περίπτωση
καθυστέρησης

100%
αποζηµίωση
στην
περίπτωση
καθυστέρησης

Μέχρι 2
ώρες

30-60
λεπτά

Άνω των 60
λεπτών

Άνω των 2
ωρών

60-120
λεπτά

Άνω των
120 λεπτών

Μέχρι 4
ώρες

60-120
λεπτά

Άνω των
120 λεπτών

Άνω των 4
ωρών

120-240
λεπτά

Άνω των
240 λεπτών

2.1.3 Στο σχέδιο κανονισµού ρυθµίζονται εκτενώς τα δικαιώµατα των επιβατών σε περίπτωση απώλειας ανταποκρίσεων ή
ακύρωσης δροµολογίων, καθώς και η µεταχείριση που δικαιούνται
σε περίπτωση καθυστερήσεως ή απώλειας ανταποκρίσεως.

2.2 Παροχή πληροφοριών και πώληση εισιτηρίων
1.7 Με την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή συνιστά να θεσπιστούν στον κλάδο των σιδηροδρόµων νοµοθετικοί κανόνες για την
προστασία των επιβατών στις διεθνείς µεταφορές, όπως έχει ήδη
συµβεί στις αεροµεταφορές όπου τα δικαιώµατα των επιβατών
προστατεύονται καλύτερα σε περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων
και καθυστερήσεων.

2. Η πρόταση της Επιτροπής
2.1 Ευθύνη και αποζηµίωση
2.1.1
Στην πρόταση κανονισµού ρυθµίζεται το θέµα της
ευθύνης των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων σε περίπτωση θανάτου,
τραυµατισµού επιβατών καθώς και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών.
(1) Οδηγία 2004/51/ΕΚ – ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σελ. 164
δότηση της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 61 της 14-3-2003, σελ. 131.
(2) Οδηγία 2004/49/ΕΚ – ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σελ. 44
δότηση της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 61 της 14-3-2003, σελ. 131.
(3) Οδηγία 881/2004/ΕΚ – ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σελ. 1
δότηση της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 61 της 14-3-2003, σελ. 131.
(4) Οδηγία 2004/50/ΕΚ – ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σελ. 114
δότηση της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 61 της 14/3/2003, σελ. 131.
(5) ΕΕ C 61, 14/03/2003, σελ. 131.

- Γνωµο- Γνωµο-

2.2.1 Στο παράρτηµα I αναφέρονται οι στοιχειώδεις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
στους επιβάτες πριν, κατά και µετά το ταξίδι. Στο παράρτηµα II
αναφέρονται οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται
επί των εισιτηρίων.
2.2.2 Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πρέπει να πωλούν απλά
και/ή ενιαία εισιτήρια για κοµβικούς σιδηροδροµικούς σταθµούς
καθώς και για τις γύρω ζώνες. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η
συνεργασία περισσότερων σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και η
σύναψη συµβάσεων για τη διασφάλιση της πωλήσεως ενιαίων
εισιτηρίων. Τα εισιτήρια αυτά πρέπει να προσφέρονται σε εκδοτήρια,
σε αυτόµατα µηχανήµατα, δια τηλεφώνου ή µέσω του ∆ιαδικτύου.
Σε περίπτωση που τα εκδοτήρια είναι κλειστά ή τα αυτόµατα
µηχανήµατα πωλήσεων δεν λειτουργούν, οι επιβάτες πρέπει να
µπορούν να προµηθεύονται στο τρένο εισιτήρια για διεθνείς διαδροµές. Οι «πωλητές συστηµάτων» πρέπει να παρέχουν πληροφορίες
και να διαθέτουν εισιτήρια για όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις.

- Γνωµο- Γνωµο-

2.2.3 Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενηµερώνουν το κοινό για τυχόν σχέδια που έχουν για τη διακοπή της
παροχής διεθνών υπηρεσιών.
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2.3 Πρόσωπα µε µειωµένη κινητικότητα
2.3.1
Στην πρόταση κανονισµού ρυθµίζεται η συνδροµή που
πρέπει να παρέχεται σε πρόσωπα µε µειωµένη κινητικότητα στους
σταθµούς και στα τρένα καθώς και κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και την µετεπιβίβαση. Η ανάγκη για την παροχή συνδροµής
πρέπει να γνωστοποιείται 24 ώρες εκ των προτέρων.

2.4 Ποιοτικά πρότυπα των παρεχοµένων υπηρεσιών και διαδικασία υποβολής παραπόνων
2.4.1
Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να ορίσουν
ποιοτικά πρότυπα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες (καθορίζονται στο
παράρτηµα IV) και να θεσπίσουν σύστηµα για τη διαχείριση της
ποιότητας. Η ποιότητα που επιτυγχάνεται ως προς τις παρεχόµενες
υπηρεσίες πρέπει να αναφέρεται στην ετήσια έκθεση των επιχειρήσεων.
2.4.2
Πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία για την υποβολή παραπόνων, στα πλαίσια της οποίας οι πελάτες δικαιούνται να λάβουν
απάντηση στη γλώσσα στην οποία υπέβαλαν τα παράπονα του. Τα
παράπονα µπορούν να υποβληθούν στη γλώσσα των κρατών µελών
στο έδαφος των οποίων πραγµατοποιείται το ταξίδι ή στην αγγλική,
γαλλική ή γερµανική γλώσσα. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση µε την
υποβολή παραπόνων στα εκδοτήρια εισιτηρίων.

3. Αξιολόγηση της πρότασης
3.1 Βασικές παρατηρήσεις
3.1.1
Στην πρόταση της Επιτροπής ρυθµίζονται ταυτόχρονα
δύο τοµείς. Οι προτάσεις για την ευθύνη των επιχειρήσεων και για
τις αποζηµιώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως ή ακύρωσης του
ταξιδιού, ζηµίας ή βλάβης της ιδιοκτησίας, καθώς και η συνδροµή
σε πρόσωπα περιορισµένης κινητικότητας αντιστοιχούν σε µεγάλο
βαθµό στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού για την παροχή
αποζηµιώσεων και συνδροµής στους επιβάτες αεροπλάνων σε
περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης ταξιδιού καθώς και στην
περίπτωση µεγάλων καθυστερήσεων (1). Στην εν λόγω πρόταση
ρυθµίζονται τα δικαιώµατα των επιβατών και σε έναν άλλο τοµέα
των µεταφορών, τους σιδηροδρόµους, και µάλιστα σε ευρωπαϊκή
κλίµακα.
3.1.2
Ο δεύτερος τοµέας αφορά µια άλλη περίπτωση. Οι
επιχειρήσεις υποχρεούνται να συνεργαστούν προκειµένου να εξασφαλίσουν την ενιαία παροχή πληροφοριών για την διαδροµή, το
κόστος του ταξιδιού και το εισιτήριο στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή καλύπτονται τόσο οι
διασυνδέσεις µεταξύ των επονοµαζόµενων κοµβικών σηµείων καθώς
και οι σταθµοί σε µια ζώνη που ευρίσκεται πλησιέστερα σε αυτά. Η
πρόταση αυτή πρέπει να εξετασθεί σε συνδυασµό µε την πρόταση
(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών
κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και
παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και
µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91
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για την τροποποίηση του κανονισµού 91/440/ΕΟΚ και την φιλελευθεροποίηση των διεθνών µεταφορών επιβατών.

3.1.3 Τα πρότυπα για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη
διαδροµή και το κόστος της καθώς και για την έκδοση εισιτηρίων
— µε µερικές εξαιρέσεις, όπως στις περιπτώσεις του Thaly's και
του Eurostar — πληρούνται µε βάση τις σηµερινές συνθήκες, όπου
οι διεθνείς µεταφορές επιβατών πραγµατοποιούνται µέσω συνεργασίας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων ή µε τη δηµιουργία
διεθνών οµίλων. Με την εγκαθίδρυση ενός συστήµατος ανταγωνιστριών επιχειρήσεων, οι ρυθµίσεις αυτές πρέπει να διασφαλιστούν
και να βελτιωθούν µε τη θέσπιση κανόνων ή νόµων.

3.2 Πεδίο εφαρµογής

3.2.1 Το πεδίο εφαρµογής καλύπτει τις διεθνείς µεταφορές
επιβατών. Όµως, οι διατάξεις περιλαµβάνουν και τις διασυνδέσεις
κοµβικών σηµείων µε τους σταθµούς στην πλησιέστερη ζώνη.

3.2.2 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι οι διασυνδέσεις ενδέχεται να
αφορούν υπηρεσίες που υπόκεινται σε συµβάσεις παροχής κοινωφελών υπηρεσιών.

3.2.3 Ωστόσο, το πεδίο εφαρµογής περιορίζεται στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις όπως ορίζονται στον κανονισµό (άρθρο 2.1).
Πρόκειται συγκεκριµένα µόνο για επιχειρήσεις η κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η προώθηση επιβατών. Το πιθανό αποτέλεσµα θα µπορούσε να είναι ο αποκλεισµός από τις διατάξεις του
κανονισµού των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων οι οποίες µεταφέρουν και εµπορεύµατα. Αυτό θεωρείται απαράδεκτο.

3.3 Ευθύνη και αποζηµίωση

3.3.1 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει κατά βάση την καθιέρωση ευρωπαϊκών κανόνων για την αποζηµίωση επιβατών σε περίπτωση µη
παροχής ή παροχής ανεπαρκών υπηρεσιών καθώς και για την
ευθύνη των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων.

3.3.2 Όµως, µε τους δεσµευτικούς νοµοθετικούς κανόνες πρέπει
να υπάρξει µέριµνα για την ίση µεταχείριση των διαφόρων µέσων
µεταφοράς που ανταγωνίζονται το ένα το άλλο.

3.3.3 Εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι η χρονική στιγµή από
την οποία ισχύει δικαίωµα αποζηµίωσης στις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές τοποθετείται ενωρίτερα απ' ότι στις αεροµεταφορές
και αυτό παρά το γεγονός ότι οι σιδηροδροµικές µεταφορές
αφορούν ταξίδια µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας µε περισσότερες
πιθανότητες επιπλοκής. Έτσι, στις αεροµεταφορές, δικαίωµα σε
παροχή αποζηµίωσης αρχίζει να υφίσταται µετά από 5 ώρες
καθυστέρηση.
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3.3.4
Στην περίπτωση καθυστερήσεως στους σιδηροδρόµους, η
δωρεάν συνδροµή που παρέχεται στους επιβάτες πρέπει να είναι
ανάλογη του χρόνου αναµονής. Στις αεροµεταφορές, το όριο είναι
2 ώρες ή περισσότερο.

3.3.5
Στην περίπτωση ακυρώσεως πτήσεων, δεν υφίσταται υποχρέωση αποζηµιώσεως εφόσον το γεγονός αυτό οφείλεται σε
«έκτακτες περιστάσεις». Για τις σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών
δεν ισχύει το ίδιο.

3.3.6
Ο κανονισµός που ισχύει για τις αεροµεταφορές δεν
προβλέπει κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης ούτε και για τις επακόλουθες ζηµιές λόγω καθυστερήσεως ή ακυρώσεως πτήσεων, ενώ
στην περίπτωση των σιδηροδρόµων το δικαίωµα αυτό κατοχυρώνεται. Επιπλέον, στην πρόταση κανονισµού δεν περιλαµβάνεται
ανώτατο όριο για τις επακόλουθες ζηµιές.

3.3.7
Το ανώτατο όριο ευθύνης που ισχύει για τις χειραποσκευές και τις λοιπές αποσκευές είναι διαφορετικό: 1 800 ευρώ για
τις χειραποσκευές και 1 300 για όλες τις άλλες αποσκευές. Από
την αιτιολογία προκύπτει ότι η Επιτροπή βασίστηκε στην περίπτωση
αυτή σε διαφορετικές, συγκρίσιµες συµβάσεις (CIV για τον κλάδο
των σιδηροδρόµων και τη συµφωνία του Μόντρεαλ για τις αεροµεταφορές). Από την σκοπιά των επιβατών, η διάκριση αυτή δεν είναι
κατανοητή.

3.3.8
Η πρόταση κανονισµού περιλαµβάνει διαφορετικές διατάξεις για την ευθύνη που προκύπτει από υπαιτιότητα και για την
αντικειµενική ευθύνη των επιχειρήσεων έναντι των πελατών. Έτσι οι
επιχειρήσεις δεν ευθύνονται για την απώλεια ή την καταστροφή
χειραποσκευών που ευρίσκονται υπό την εποπτεία των επιβατών,
εκτός και αν αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητά τους. Για άλλες περιπτώσεις, η ευθύνη των επιχειρήσεων είναι αντικειµενική.

3.3.9
Οι επιχειρήσεις δεν ευθύνονται για καθυστερήσεις οι
οποίες είναι αποτέλεσµα εκτάκτων καιρικών συνθηκών, φυσικών
καταστροφών, πολέµου ή τροµοκρατικών πράξεων. ∆ιαφορετικά, σε
περίπτωση καθυστέρησης, οι επιχειρήσεις φέρουν ευθύνη
ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.

3.3.10 Η ΕΟΚΕ επικροτεί κατά βάση την καθιέρωση αντικειµενικής ευθύνης σε περίπτωση καθυστερήσεων σε όλους τους
κλάδους µεταφορών. ∆εν πρόκειται για αποζηµίωση µε τη στενή
έννοια του όρου, αλλά και για αντιστάθµιση για τη µη παροχή
υπηρεσιών. Από την άποψη των καταναλωτών/πελατών είναι
αδιάφορο εάν η επιχείρηση είναι υπαίτια. Συνεπώς, οι περιορισµοί
που περιλαµβάνονται στην πρόταση είναι κατάλληλοι.

3.3.11 Από την πρόταση κανονισµού δεν προκύπτει σαφώς αν
ένας επιβάτης έχει το δικαίωµα να ζητήσει ακύρωση του ταξιδιού
και αποζηµίωση χωρίς κρατήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης.
Ειδικά στην περίπτωση επαγγελµατικών ταξιδιών, µία καθυστέρηση
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα το ταξίδι να καταστεί µάταιο.
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3.4 Συνδροµή σε πρόσωπα µειωµένης κινητικότητας και άλλους
επιβάτες
3.4.1 Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει τη ρύθµιση για την παροχή συνδροµής
σε πρόσωπα µειωµένης κινητικότητας.
3.4.2 Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν
πληροφορίες σε όλους τους επιβάτες — δηλαδή και σε πρόσωπα
µειωµένης κινητικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος
21 — προσαρµόζοντας κατά το δέοντα τρόπο το ύψος των
παραθύρων και των θυρίδων πληροφόρησης και αναγράφοντας τις
ανακοινώσεις µε µεγαλύτερους και ευανάγνωστους χαρακτήρες.

3.5 Πληροφόρηση των επιβατών και εισιτήρια
3.5.1 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τις διατάξεις για την πληροφόρηση
των επιβατών πριν και µετά το ταξίδι, καθώς και κατά τη διάρκειά
του (παράρτηµα I). Κυρίως στην περίπτωση καθυστερήσεων, η
ελλιπής πληροφόρηση πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκεια
αυτού προκαλεί συχνά την έντονη δυσαρέσκεια των πελατών.
3.5.2 Όσον αφορά στις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να
αναγράφονται στο εισιτήριο (παράρτηµα II), πρέπει να αναφέρεται
εάν και πότε µπορεί να επιστραφεί ένα εισιτήριο µε επιστροφή του
αντίτιµου που καταβλήθηκε για αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω
των πολύ διαφορετικών συστηµάτων κράτησης, αυτό δεν είναι
σαφές για τον επιβάτη.
3.5.3 Στα άρθρα 3, 5 και 6 του κανονισµού ορίζονται τα
ακόλουθα:
— ότι οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και/ή τα πρακτορεία
ταξιδίων πρέπει να προσφέρουν στους επιβάτες πληροφορίες
σχετικά µε τους χρόνους ταξιδιού, το αντίτιµο, την δυνατότητα
µεταφοράς ποδηλάτων κτλ. για όλες τις σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις σε όλα τα συστήµατα πωλήσεων (εκδοτήρια
εισιτηρίων, τηλέφωνο, διαδίκτυο κι άλλα µελλοντικά
συστήµατα)
— ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργάζονται για να διαθέτουν
στους επιβάτες εισιτήρια κατευθείαν µεταφοράς σε όλα τα
συστήµατα πωλήσεων.
3.5.4 Η ΕΟΚΕ θεωρεί κατά βάση σκόπιµο να προσφέρεται στους
επιβάτες ένα σύστηµα ενιαίας εξυπηρέτησης για κρατήσεις
εισιτηρίων και πληροφόρηση για όλες τις προσφορές που αφορούν
στην µεταφορά µε τους σιδηροδρόµους καθώς και τις σχετικές
υπηρεσίες.
3.5.5 Όµως, εφιστά την προσοχή στις ιδιαιτερότητες των σιδηροδροµικών µεταφορών, όπως:
— τη σύνδεση των δικτύων, τη διασύνδεση των διεθνών µεταφορών µε τις εθνικές µεταφορές µεγάλων αποστάσεων και τις
µεταφορές σε αστικές περιοχές, συµπεριλαµβανοµένων των
κοινωφελών υπηρεσιών που υπόκεινται σε άλλες συµβατικές
υποχρεώσεις·
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— τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι βραχυπρόθεσµες
κρατήσεις (αυθόρµητα ταξίδια), τη δυνατότητα χρησιµοποίησης
των σιδηροδρόµων για ένα τµήµα της διαδροµής και τη συχνή
απουσία της υποχρέωσης για την κράτηση θέσεως·
— τα εισιτήρια που δεν είναι ονοµαστικά.
3.5.6
Ένας άµεσα εφαρµόσιµος κανονισµός δεν µπορεί να
συνεκτιµήσει κατά το δέοντα τρόπο την πολύπλοκη κατάσταση που
προκύπτει από τη διασύνδεση των διεθνών σιδηροδροµικών
υπηρεσιών µε περιφερειακές υπηρεσίες σε ένα σύστηµα δικτύων, σε
συνδυασµό µε την ενσωµάτωση στην αγορά επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται η µια την άλλη. Για παράδειγµα, ο αριθµός των σχετικών
σταθµών (κοµβικά σηµεία και σταθµοί στον περίγυρο) είναι
µεγάλος.
3.5.7
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι τα πρότυπα αυτά για τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών πληρούνται σήµερα σε µεγάλο
βαθµό. Σε ένα σύστηµα ανταγωνισµού επιχειρήσεων, τα πρότυπα
αυτά πρέπει να διασφαλιστούν και να βελτιωθούν µε τη θέσπιση
της κατάλληλης νοµοθεσίας.
3.6 Αντίκτυπος του κανονισµού για το προσωπικό που απασχολείται στον κλάδο
3.6.1
Το άρθρο 21 της πρότασης κανονισµού αναφέρει ότι οι
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για το προσωπικό
τους. Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 22 αναφέρεται στη δυνατότητα συσσώρευσης αξιώσεων και καλύπτει και αξιώσεις έναντι
του προσωπικού. Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι το προσωπικό των
σιδηροδρόµων δεν είναι εκτεθειµένο σε κανένα είδος αξιώσεων εκ
µέρους επιβατών ή άλλων πλευρών, αλλά ότι υπεύθυνος παραµένει
ο εργοδότης.
3.6.2
Οι υψηλές αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις δεν πρέπει να
οδηγήσουν σε µια κατάσταση όπου οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
θα είναι διατεθειµένες να αποδεχθούν υψηλότερους κινδύνους όσον
αφορά στην ασφάλεια, προκειµένου να µπορούν να απορρίπτουν
σχετικές αξιώσεις. Πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόµενο οι επιχειρήσεις να αυξήσουν υπερβολικά την πίεση που ασκούν επί των εργαζοµένων, µε κίνδυνο παραβιάσεως του χρόνου ανάπαυσης και
εργασίας. Πρέπει να διασφαλιστεί η επάρκεια καλά καταρτισµένου
προσωπικού, έτσι ώστε να καλύπτονται τα ποιοτικά πρότυπα.
3.6.3
Για το λόγο αυτό, το παράρτηµα IV για τα βασικά
ποιοτικά πρότυπα των παρεχόµενων υπηρεσιών πρέπει να καλύπτει
και τα προσόντα του προσωπικού. Αυτό αφορά το προσωπικό που
απασχολείται στα τρένα, στους σταθµούς καθώς και µε την διεκπεραίωση παραπόνων.

8.9.2005

4. Συµπεράσµατα
4.1 Η ΕΟΚΕ, επικροτεί την πρόταση κανονισµού για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών στις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι διατάξεις για την
προστασία των καταναλωτών που ίσχυαν µέχρι σήµερα µόνο για τις
αεροµεταφορές τίθενται σε ισχύ και για ένα άλλο µέσο.
4.2 Η ΕΟΚΕ, αντιτίθεται όµως στην άνιση µεταχείριση µέσων
µεταφοράς που ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Οι διατάξεις που
ισχύουν για τους σιδηρόδροµους δεν πρέπει να είναι αυστηρότερες
από αυτές που ισχύουν για τις αεροµεταφορές.
4.3 Η ΕΟΚΕ, κρίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί ο κανονισµός όσον
αφορά τις επί µέρους διατάξεις για την ευθύνη για επακόλουθες
ζηµιές, τον ορισµό του ανώτατου ορίου ευθύνης και τα κριτήρια
αποκλεισµού σε περίπτωση ακυρώσεως δροµολογίων.
4.4 Η ΕΟΚΕ, τάσσεται κατ' αρχήν υπέρ της ανεξαρτήτως υπαιτιότητας επιστροφής του αντίτιµου που καταβλήθηκε για το
εισιτήριο στην περίπτωση µη παροχής ή ανεπάρκειας των αναµενόµενων υπηρεσιών, εφόσον αυτό ισχύει για όλα τα µέσα µεταφοράς.
4.5 Η ΕΟΚΕ, υποστηρίζει την καθιέρωση συστηµάτων ενιαίας
εξυπηρέτησης για την πληροφόρηση και τις κρατήσεις τα οποία θα
εγγυώνται την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους επιβάτες. Επισηµαίνει όµως ότι τα θέµατα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν στα
πλαίσια του κανονισµού στον οποίο περιλαµβάνονται ρυθµίσεις
περί αποζηµιώσεων και ευθύνης.
4.6 Η ΕΟΚΕ, τονίζει ότι η καθιέρωση συστηµάτων ενιαίας
εξυπηρέτησης για την πληροφόρηση και τις κρατήσεις στα πλαίσια
ενός περίπλοκου συστήµατος φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου
στις διασυνοριακές, εθνικές, περιφερειακές και κοινωφελείς µεταφορές, σε συνδυασµό µε τον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, ιδίως αν η δυνατότητα αυτή πρέπει να προσφέρεται µε όλα τα συστήµατα
πωλήσεων.
4.7 Η ΕΟΚΕ, τονίζει ότι η πρόταση για τη θέσπιση νοµοθετικών
διατάξεων για την πληροφόρηση των επιβατών και την έκδοση
εισιτηρίων στις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων
πρέπει να εξεταστεί σε στενή διασύνδεση µε την τροποποίηση της
οδηγίας 91/440/ΕΟΚ για την απελευθέρωση των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε την οποία θεσπίζονται οι όροι αποζηµίωσης σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπηρεσιών σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών
προς τις συµβατικές απαιτήσεις ποιότητας»
COM(2004) 144 τελικό 2004/0050 (COD)
(2005/C 221/03)
Στις 28 Απριλίου 2004 και σύµφωνα µε το άρθρο 71 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το Συµβούλιο αποφάσισε, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, κατήρτισε τη γνωµοδότησή του στις 17 Ιανουαρίου 2005 µε εισηγητή τον κ.
CHAGAS.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειάς της, συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2005, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 130 ψήφους υπέρ και 2 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή

1.1 Η παρούσα πρόταση κανονισµού αποτελεί τµήµα της επονοµαζόµενης τρίτης δέσµης µέτρων για τους σιδηροδρόµους, η
οποία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 Μαρτίου
2004. Τα άλλα συστατικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

— «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 91/440/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων»,
(COM(2004) 139 τελικό)·

1.2 Η επονοµαζόµενη πρώτη δέσµη µέτρων για τους σιδηροδρόµους (που αποκαλείται επίσης και δέσµη µέτρων για τις
υποδοµές) τέθηκε σε ισχύ στις 15 Μαρτίου 2001 και έπρεπε να
έχει ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία έως τις 15 Μαρτίου
2003. Περιέχει δε τα ακόλουθα στοιχεία:

— Τροποποίηση της οδηγίας 91/440 /ΕΟΚ: εκτός άλλων, για την
ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά των διεθνών σιδηροδροµικών
µεταφορών εµπορευµάτων στα διευρωπαϊκά δίκτυα σιδηροδροµικών µεταφορών έως τις 15 Μαρτίου 2003 και την ελευθέρωση του συνόλου των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών
εµπορευµάτων έως τις 15 Μαρτίου 2008 (1)·

— «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
επιβατών
στις
διεθνείς
σιδηροδροµικές
µεταφορές»,
(COM(2004) 143 τελικό)·

— ∆ιεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των διατάξεων για την
χορήγηση ευρωπαϊκής άδειας σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
(τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ) (2)·

— «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τον οποίο θεσπίζονται οι όροι αποζηµίωσης σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπηρεσιών σιδηροδροµικών
εµπορευµατικών µεταφορών προς τις συµβατικές απαιτήσεις
ποιότητας» (COM(2004) 144 τελικό)·

— Εναρµόνιση των διατάξεων που ισχύουν για τη χορήγηση του
δικαιώµατος χρήσης της σιδηροδροµικής υποδοµής και τη
χρέωση τελών υποδοµής, ρυθµίσεις για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας (αντικαθιστά την οδηγία 95/19/ΕΚ) (3).

καθώς και

1.3 Τον Οκτώβριο του 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε
κατά 9 κρατών µελών στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν ενσωµατώσει τις διατάξεις της πρώτης
δέσµης µέτρων για τους σιδηροδρόµους στη νοµοθεσία τους. Το
Μάιο του 2004 υπήρχαν ακόµη πέντε κράτη µέλη τα οποία δεν
είχαν ενσωµατώσει στη νοµοθεσία τους τις διατάξεις, ενώ δύο άλλα
το είχαν κάνει µόνο εν µέρει.

— Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Συνέχιση της ολοκλήρωσης του
ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος: η τρίτη δέσµη
µέτρων
για
τις
σιδηροδροµικές
µεταφορές»,
(COM(2004) 140 τελικό)

— Έγγραφο εργασίας τω υπηρεσιών της Επιτροπής για τη
σταδιακή ελευθέρωση της αγοράς για τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών (SEC(2004) 236).

(1) Οδηγία 2001/12/ΕΚ – ΕΕ L 75, 15-3-2001, σελ. 1 - Γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ – ΕΕ C 209, 22-7-1999, σελ. 22
(2) Οδηγία 2001/13/ΕΚ – ΕΕ L 75, 15-3-2001, σελ. 26 - Γνωµοδότηση
της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 209, 22-7-1999, σελ. 22
(3) Οδηγία 2001/14/ΕΚ – ΕΕ L 75, 15-3-2001, σελ. 29 - Γνωµοδότηση
της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 209, 22-7-1999, σελ. 22
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1.4 Η επονοµαζόµενη δεύτερη δέσµη µέτρων για τους σιδηρόδροµους δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 30 Απριλίου 2004 και πρέπει να ενσωµατωθεί στις εθνικές νοµοθεσίες έως τις 30 Απριλίου 2006. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνει είναι τα ακόλουθα:
— Τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ: µεταφορά της
ηµεροµηνίας για την ελεύθερη πρόσβαση των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων στις 1 Ιανουαρίου του
2006 και ελευθέρωση των εθνικών σιδηροδροµικών µεταφορών
εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του καµποτάζ, από την
1η Ιανουαρίου του 2007 (1)
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2.2 Με την εφαρµογή των ρυθµίσεων για τη χορήγηση αποζηµιώσεων, η Επιτροπή αναµένει ότι θα δοθούν κίνητρα στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις να διαµορφώσουν µε αποτελεσµατικότερο
τρόπο τις υπηρεσίες µεταφοράς εµπορευµάτων που προσφέρουν. Η
Επιτροπή υποθέτει ότι, µε την πάροδο του χρόνου, ο ανταγωνισµός
θα ασκήσει πιέσεις προς όφελος της ποιότητας, παράλληλα όµως
κρίνει ότι το ουσιαστικό άνοιγµα της ευρωπαϊκής αγοράς στις σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων δεν προχωρεί µε το ρυθµό
που θα έπρεπε. Οι νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις κατέχουν µόλις 3
έως 4 % της αγοράς, ενώ σε πολλά κράτη µέλη δεν υπάρχουν ανταγωνιστές.

— Οδηγία για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων (2)·
— Κανονισµός σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Σιδηροδρόµων (3)·
— Τροποποίηση της Οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας (RL
96/48/ΕΚ) και για τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος (RL 2001/16/ΕΚ). (4)
1.5 Με την πρώτη και τη δεύτερη δέσµη µέτρων για τους σιδηρόδροµους θεσπίστηκε η νοµική βάση για τη δηµιουργία µιας
εσωτερικής αγοράς για τις σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων. Τα µέτρα καλύπτουν την πρόσβαση στην αγορά, την
χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών ασφαλείας για τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, την πρόσβαση στις υποδοµές και τον υπολογισµό των τελών χρήσης, τη δηµιουργία ενός νοµοθετικού
περιγράµµατος για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων καθώς και τη
µέριµνα για τη δηµιουργία ενός από τεχνική άποψη διαλειτουργικού σιδηροδροµικού συστήµατος.
1.6 Η παρούσα πρόταση συµπληρώνει το νοµοθετικό πλαίσιο
που θεσπίστηκε για την απελευθέρωση της αγοράς µε τη θέσπιση
µέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των µεταφορών εµπορευµάτων.

2.3 Η πρόταση κανονισµού υποχρεώνει τις σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις και τους πελάτες να καθορίσουν στη σύµβαση µεταφοράς ποιοτικά πρότυπα και να καταβάλουν αποζηµίωση σε
περίπτωση που τα αθετήσουν. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να συµφωνήσουν τουλάχιστον για τα ποιοτικά πρότυπα στις
ακόλουθες περιπτώσεις:

— τις συµπεφωνηµένες προθεσµίες παράδοσης των εµπορευµάτων,
των βαγονιών ή των αµαξοστοιχιών,

— τον χρόνο άφιξης και την αποζηµίωση σε περίπτωση
καθυστέρησης,

— την αποζηµίωση σε περίπτωση απώλειας ή ζηµίας των εµπορευµάτων,

— την αποζηµίωση σε περίπτωση ακύρωσης αµαξοστοιχίας εκ
µέρους της σιδηροδροµικής επιχείρησης ή του πελάτη,

— το σύστηµα επίβλεψης της ποιότητας.
2. Η πρόταση της Επιτροπής
2.1 Με την πρόταση κανονισµού σχετικά µε τις υπηρεσίες που
παρέχονται στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας των τελευταίων µε
τη σύναψη συµβάσεων σχετικά µε την χορήγηση αποζηµιώσεων
µεταξύ των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και των πελατών. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι το κύριο αίτιο για το περιορισµένο µερίδιο
που κατέχουν οι σιδηρόδροµοι στην αυξηµένη διακίνηση εµπορευµάτων και η υποχώρηση του µεριδίου τους στην αγορά έναντι
άλλων µέσων µεταφοράς οφείλονται στις ελλείψεις που υφίστανται
ως προς την ποιότητα και την αξιοπιστία των σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων.
(1) Οδηγία 2004/51/ΕΚ – Ε.Ε. L 164 της 30/4/2004, σελ. 164 - Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – Ε.Ε. C 61 της 14/3/2003, σελ. 131
(2) Οδηγία 2004/49/ΕΚ – Ε.Ε. L 164 της 30/4/2004, σελ. 44 - Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – Ε.Ε. C 61 της 14/3/2003, σελ. 131
(3) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 881/2004 – Ε.Ε. L 164 της 30/4/2004, σελ.
1 - Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – Ε.Ε. C 61 της 14/3/2003, σελ. 131
(4) Οδηγία 2004/50/ΕΚ – Ε.Ε. L 164 της 30/4/2004, σελ. 114 - Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – Ε.Ε. C 61 της 14/3/2003, σελ. 131

2.4 Στην πρόταση οδηγίας ορίζονται τα κατώτατα και ανώτατα
ποσά αποζηµιώσεως σε περίπτωση απώλειας, ζηµίας, καθυστερήσεως, ελλιπούς πληροφόρησης για καθυστερήσεις και απώλειας ή
βλάβης των εµπορευµάτων η οποία οφείλεται σε καθυστερήσεις. Για
παράδειγµα, η αποζηµίωση σε περίπτωση ζηµίας δεν δύναται να
υπερβαίνει τα 75 ευρώ ανά χιλιόγραµµο µικτού βάρους.
Προκειµένου για πλήρεις αµαξοστοιχίες, το ποσό της αποζηµίωσης
δεν δύναται να υπολείπεται του 5 % ούτε να υπερβαίνει το 25 %
του κοµίστρου. Σε περίπτωση µη ενηµέρωσης των πελατών για
καθυστερήσεις, το ποσό της αποζηµίωσης δεν δύναται να υπολείπεται του 5 % του κοµίστρου.

2.5 Τα συµβαλλόµενα µέρη καθορίζουν το ποσό της αποζηµίωσης που πρέπει να καταβληθεί σε περίπτωση ακύρωσης αµαξοστοιχίας εκ µέρους της σιδηροδροµικής επιχείρησης ή του πελάτη.
Οι αποζηµιώσεις µπορεί να καθοριστούν µε τη δήλωση της αξίας
των µεταφερόµενων εµπορευµάτων ή τη δήλωση της ασφαλιστικής
τους αξίας.
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2.6 Το καθεστώς αποζηµίωσης δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: πταίσµα του πελάτη σιδηροδροµικών εµπορευµατικών
µεταφορών, ή αντιστοίχως της σιδηροδροµικής επιχείρησης,
πταίσµα ή άλλη πράξη τρίτου, ανωτέρα βία, περιστάσεις οι οποίες
δεν µπορούσαν να αποφευχθούν ούτε να αποτραπούν οι συνέπειές
τους, παρά την έγκαιρη παροχή πληροφοριών ως προς τη συνδροµή
των περιστάσεων αυτών. Σε περίπτωση που η αποζηµίωση οφείλεται
σε υπαιτιότητα του διαχειριστή της υποδοµής, η σιδηροδροµική
επιχείρηση την καταβάλλει στον πελάτη και έχει το δικαίωµα να την
αξιώσει από τον διαχειριστή της υποδοµής.

2.7 Σε περίπτωση εµπλοκής περισσότερων σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων υφίσταται «συλλογική ευθύνη» όλων των επιχειρήσεων,
ανεξάρτητα από το ποια απ αυτές ευθύνεται για την καθυστέρηση ή
τη ζηµία.

3. Παρατηρήσεις επί της προτάσεως της Επιτροπής

3.1 Για τη δηµιουργία ενός βιώσιµου συστήµατος µεταφορών
και την επίτευξη ισορροπίας όσον αφορά στη σχέση µεταξύ των
διαφόρων µέσων µεταφοράς, όπως διατυπώνεται στη Λευκή Βίβλο
για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών έως το 2010, ένα µεγαλύτερο µέρος των σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων έχει
καταστεί κοινοτικός στόχος. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον κλάδο αυτό είναι ένας από τους πολλούς
στόχους που έχουν τεθεί και που κατά βάση πρέπει να επικροτηθεί.

3.2 Η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση ενός συστήµατος
κινήτρων στα πλαίσια του οποίου επιδιώκεται η βελτίωση της
ποιότητας και ιδιαιτέρως της ακρίβειας, µε την αποφυγή της καταβολής αποζηµιώσεων. Συνήθως, οι παράγοντες της αγοράς
αντιδρούν στην αύξηση των οικονοµικών κινδύνων που συνεπάγεται
η πιθανή υποχρέωση παροχής αποζηµιώσεων µε αύξηση των τιµών.
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3.6 Πέραν αυτού, θα έπρεπε να εξεταστεί ποια ενισχυτικά
κίνητρα υπάρχουν και όχι ποιες καθορισµένες υποχρεώσεις αποζηµίωσης µέσω κανονισµού της ΕΕ που θα είναι µοναδικός στην
περίπτωση των σιδηροδρόµων και θα προστεθεί στην ήδη ισχύουσα
διεθνή σύµβαση COTIF (CIM). Έτσι, το άρθρο 11 της οδηγίας
2001/14/ΕΚ προβλέπει δυνατότητες πριµοδότησης για τα τέλη
χρήσης υποδοµών, σε περίπτωση που µια επιχείρηση συµβάλλει
στην ελαχιστοποίηση των διαταράξεων και την αύξηση της
απόδοσης του συστήµατος.

3.7 Για την προαγωγή των σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί το ενδεχόµενο της
άνισης µεταχείρισης των διαφόρων µέσων µεταφοράς που ανταγωνίζονται το ένα το άλλο.

3.8 Έτσι προκύπτει το ερώτηµα που αφορά στην ύπαρξη
συγκρίσιµων κοινοτικών ρυθµίσεων για τις οδικές και για τις αεροπορικές µεταφορές. Στις διεθνείς συµβάσεις περί αποζηµιώσεων σε
περίπτωση απώλειας ή ζηµιάς προβλέπονται σαφώς χαµηλότερα
ποσά (στη σύµβαση του Μοντρεάλ για τις αεροµεταφορές προβλέπεται το 1/3 και στην CMR για τις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων το 1/6 του ανώτατου του ποσού που αναφέρεται στον
κανονισµό).

3.9 ∆εν είναι σαφές ποια είναι η σχέση του συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας που καθιερώνεται από τις συµβαλλόµενες
πλευρές µε το TSI τηλεµατικής για τη µεταφορά εµπορευµάτων. Το
θέµα της σε πραγµατικό χρόνο ηλεκτρονικής παρακολούθησης των
σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων σε όλη την Ευρώπη
εξετάζεται στο TSI τηλεµατική για τη µεταφορά εµπορευµάτων
(τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας). Οι εναρµονισµένες
τεχνικές προδιαγραφές και οι κανόνες επικοινωνίας ορίζονται σε
αυτή τη ρύθµιση. Ωστόσο, για την εφαρµογή και την ολοκλήρωσή
τους χρειάζονται υψηλές επενδύσεις και πολλά χρόνια.

3.3 Προκύπτει συνεπώς το ερώτηµα αν τα µέσα που προτείνει η
Επιτροπή είναι κατάλληλα για την επίτευξη του στόχου που έχει
τεθεί.

3.4 Το πεδίο εφαρµογής της προτάσεως καλύπτει τις διεθνείς
και τις εθνικές µεταφορές. Ακόµη και στην αιτιολογική έκθεση που
συνοδεύει την πρόταση κανονισµού που υπέβαλε, η Επιτροπή
αναφέρει ότι υπάρχουν ήδη συµβάσεις για τη διασφάλιση της
ποιότητας, τουλάχιστον στις εθνικές µεταφορές. Το αυτό δεν
µπορεί να ειπωθεί στον ίδιο βαθµό για τις διεθνείς µεταφορές. Σε
ένα άλλο σηµείο, η Επιτροπή αναφέρει ότι προβλήµατα παρουσιάζονται κυρίως στην περίπτωση της συµµετοχής περισσότερων από
µια σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, πράγµα που συµβαίνει κατά
κύριο λόγο στις διεθνείς µεταφορές.

3.5 Με δεδοµένη την επέµβαση στη διαµόρφωση συµβάσεων
µεταξύ εµπορικών εταίρων — η περίπτωση δεν αφορά την
προστασία των καταναλωτών — το ερώτηµα που προκύπτει είναι
αν θα έπρεπε να περιορισθεί περισσότερο το πεδίο εφαρµογής για
τις διεθνείς µεταφορές εµπορευµάτων.

3.10 Στην πρόταση προβλέπεται ότι οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις µπορούν να αξιώσουν επιστροφή των αποζηµιώσεων που έχουν
καταβάλει από τους διαχειριστές υποδοµών, εάν οι τελευταίοι
ευθύνονται για µια συγκεκριµένη καθυστέρηση.

3.11 Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναµένονται
παρεκκλίσεις µε την αύξηση των κοµίστρων (προσαύξηση λόγω
κινδύνων) και µε την πρόβλεψη περιθωρίων καθυστέρησης στα
χρονοδιαγράµµατα. Επειδή η δυναµικότητα των υποδοµών είναι
περιορισµένη, η αντίδραση αυτή θα ήταν ανεπιθύµητοι. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται ήδη στις αεροµεταφορές µετά τη θέση σε
ισχύ της άδειας για την αποζηµίωση των επιβατών. Ο υπολογισµός
των κινδύνων θα καταστεί ιδιαίτερα περίπλοκος για τους διαχειριστές υποδοµών, επειδή δεν γνωρίζουν ούτε και µπορούν να
επηρεάσουν την αξία των διακινούµενων εµπορευµάτων και τα συνεπαγόµενα ποσά αποζηµιώσεως.
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3.12 Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι υποδοµές στα νέα κράτη
µέλη της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης βρίσκονται σε
χειρότερη κατάσταση και απαιτούν περισσότερες επενδύσεις, καθώς
και ότι οι υποχρεώσεις αποζηµίωσης που προκύπτουν από τον
κανονισµό µπορούν να επιφέρουν σηµαντικά προβλήµατα.
3.13 Η πρόταση συνεπάγεται σηµαντικό φόρτο εργασιών για
τον καταλογισµό ευθυνών και τη διεκπεραίωση αξιώσεων αποζηµίωσης των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων από τους διαχειριστές
δικτύων. Επίσης, ο καταλογισµός ευθυνών συνεπάγεται ιδιαίτερο
φόρτο σε περίπτωση εµπλοκής περισσότερων σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων.
3.14 Η προοπτική της καταβολής υψηλών αποζηµιώσεων δεν
πρέπει, κατά συνέπεια, να οδηγήσει σε µια κατάσταση όπου οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις θα είναι διατεθειµένες να εκθέσουν σε
κίνδυνο την ασφάλεια προκειµένου να τηρήσουν τις προθεσµίες
παράδοσης. Επίσης, πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόµενο της
άσκησης υπερβολικής πίεσης επί των εργαζοµένων εκ µέρους των
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, µε κίνδυνο παραβίασης των χρόνων
εργασίας, οδήγησης και ανάπαυσης.
3.15 Στη γνωµοδότηση που εξέδωσε για τη δεύτερη δέσµη
µέτρων για τους σιδηρόδροµους, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι οι κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στις οδικές µεταφορές αποτελούν
ανταγωνιστικό µειονέκτηµα για τις σιδηροδροµικές µεταφορές
εµπορευµάτων. ∆εν επιτρέπεται να προσαρµοστούν οι συνθήκες
εργασίας στις σιδηροδροµικές µεταφορές σε αυτές που ισχύουν για
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τις οδικές και να ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις να παραβιάζουν
κανόνες και να ασκούν πιέσεις στους εργαζόµενους.
4. Συµπεράσµατα
4.1 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει κατά βάση τα µέτρα για τη βελτίωση
της ποιότητας των σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων.
4.2 Θα έπρεπε να προτιµηθεί η παροχή κινήτρων αντί της
θέσπισης αυστηρών ρυθµίσεων για την παροχή αποζηµιώσεων που
οδηγούν σε σειρά παρεκκλίσεων και σε ένα περίπλοκο σύστηµα
αποζηµιώσεων. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για το ρόλο των διαχειριστών υποδοµών.
4.3 Τα µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων δεν επιτρέπεται να οδηγήσουν
στην εισαγωγή διακρίσεων έναντι άλλων µέσων µεταφοράς.
4.4 Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο που
θα έχουν τα µέτρα στις επιχειρήσεις και τους διαχειριστές
υποδοµών στα νέα κράτη µέλη.
4.5 Η ΕΟΚΕ επιµένει ότι τα µέτρα για τη βελτίωση της
ποιότητας στις µεταφορές εµπορευµάτων δεν επιτρέπεται να οδηγήσουν σε παρεκκλίσεις εκ µέρους των επιχειρήσεων όσον αφορά τον
τρόπο αντιµετώπισης του θέµατος της ασφάλειας και τις συνθήκες
εργασίας.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Λευκό Βιβλίο σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας»
COM(2004) 374 τελικό
(2005/C 221/04)
Στις 13 Μαΐου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 17 Ιανουαρίου 2005 (εισηγητής:
ο κ. Hencks — συνεισηγητής: ο κ. Hernández Bataller).
Κατά τη 414η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου
2005) η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 131 ψήφους υπέρ, 5 ψήφους κατά και 2
αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή

1.1 Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) αφορούν µια αντίληψη
για την κοινωνία η οποία συνδέεται σήµερα στενά µε την ευρωπαϊκή
οικοδόµηση.

1.2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος (ΥΓΟE)
αναγνωρίζονται από τις ισχύουσες συνθήκες ως µέρος των κοινών
αξιών της Ένωσης και ως στοιχείο που συµβάλλει στην κοινωνική
και εδαφική συνοχή της (άρθρο 16 ΣΕΚ). H πρόσβαση στις ΥΓΟE
και τα δικαιώµατα τα σχετικά µε τα ειδικά χαρακτηριστικά των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική
πρόνοια, προστασία της υγείας, προστασία του περιβάλλοντος
κ.λ.π.) έχουν αναγνωριστεί στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
(κεφάλαιο IV, άρθρα ΙΙ-34 έως ΙΙ-36).

1.3 Οι ΥΚΩ όχι απλώς βρίσκονται στο επίκεντρο της ανταγωνιστικότητας και συνιστούν σηµαντικό στοιχείο για την προώθηση
των στόχων της Λισσαβώνας, αλλά αποτελούν και συστατικό
στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Συµβάλλουν στην
εξασφάλιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ατόµου, αποτελούν
παράγοντα της οικονοµίας της γνώσης και της κοινωνικής, οικονοµικής και εδαφικής συνοχής, καθώς και στοιχείο της βιώσιµης
ανάπτυξης.

1.4 Παρότι δεν εισακούσθηκε το αίτηµα της ΕΟΚΕ να
περιληφθεί η προώθηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους
στόχους του άρθρου 3 της Συνταγµατικής Συνθήκης, ωστόσο η
Συνθήκη αυτή ολοκληρώθηκε µε κάποια πρόοδο για τις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας: το άρθρο ΙΙΙ-122 παρέχει τη δυνατότητα στην ΕΕ
να νοµοθετεί για θέµατα υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος κατά οριζόντιο τρόπο σχετικά µε τις αρχές και τις προϋποθέσεις υλοποίησης των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος. Αναγνωρίζει την αρχή της ελεύθερης διοίκησης των
τοπικών αρχών και αναδεικνύει σε συνταγµατική αρχή τη δυνατότητά τους να παρέχουν οι ίδιες υπηρεσίες γενικού οικονοµικού
ενδιαφέροντος, δίνοντας έτσι συγκεκριµένη έκφραση στην αρχή της
επικουρικότητας στο επίπεδο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων της

Ένωσης και των κρατών µελών, για ό,τι αφορά τις υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας.

1.5 Εντούτοις, οι θεµελιώδεις πτυχές του παράγωγου δικαίου
εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από µια γενική ανισορροπία
µεταξύ, αφενός, του δικαίου του ανταγωνισµού, το οποίο αποτελεί
έναν αναλυτικό κοινοτικό κώδικα και παράγει άµεσα αποτελέσµατα
και, αφετέρου, των στόχων κοινής ωφέλειας, οι οποίοι αποτελούν
εξαίρεση ως προς το δίκαιο αυτό.

1.6 Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιµετωπίζει
δυσκολίες προκειµένου να υπερβεί τις αντιφάσεις µεταξύ, αφενός,
της δηµιουργίας µιας αγοράς µε µοναδικό εργαλείο τον ανταγωνισµό και, αφετέρου, της αναγκαιότητας εξασφάλισης δηµόσιου
ελέγχου για διαδικασίες που δεν είναι δυνατόν να εξαρτώνται µόνον
από οικονοµικούς µηχανισµούς. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δεν
είναι τεχνικές ή µέσα, αλλά συνιστούν φορείς των δικαιωµάτων του
ατόµου, και φορείς κοινωνικών δεσµών ένταξης και ενσωµάτωσης.

1.7 Επιπροσθέτως, δεν είναι δυνατόν να παραγνωρίζεται το
γεγονός ότι παρατηρείται διαρκώς αυξανόµενη έλλειψη κατανόησης, επικριτική στάση, απόρριψη εκ µέρους των ευρωπαίων
πολιτών, έναντι των πολιτικών που φαίνεται να έχουν δροµολογηθεί
προς την κατεύθυνση µιας ευρωπαϊκής ενοποίησης όλο και πιο
αποµακρυσµένης από τις ανησυχίες τους, που εντείνει το κοινωνικό
ρήγµα, που θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή και καθιστά
επισφαλές το κοινωνικό πρότυπο.

1.8 Η ευρωπαϊκή οικοδόµηση θα πρέπει να καταλήξει σε έναν
αρµονικό συνδυασµό των µηχανισµών της αγοράς και της
αποστολής κοινής ωφέλειας σε τοµείς όπου µια τέτοια συµπληρωµατικότητα είναι συµβατή µε τους στόχους των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας και µπορεί να παράσχει προστιθέµενη αξία στους χρήστες
ή στους καταναλωτές. Αυτό συνεπάγεται ότι, µε την επιφύλαξη των
όρων του άρθρου 86, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, σε
περίπτωση σύγκρουσης, η αποτελεσµατική εκπλήρωση µιας
αποστολής κοινής ωφέλειας προέχει έναντι της εφαρµογής των
κανόνων του ανταγωνισµού, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµολογία.
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1.9 Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας παραπέµπουν στην πολιτική
βούληση να ελέγχεται η διαχείριση των συλλογικών συµφερόντων
και να ικανοποιούνται θεµελιώδεις ανάγκες και δικαιώµατα, στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού προτύπου κοινωνίας. Το πρότυπο αυτό
συνίσταται στο να εξασφαλίζεται στον καθένα, όποια κι αν είναι η
ηλικία του, η κοινωνική του θέση ή η περιοχή κατοικίας του, η
δέουσα κοινωνική προστασία, αλλά επίσης και η εύκολη, ποιοτική
και οικονοµικά προσιτή πρόσβαση σε θεµελιώδη αγαθά όπως η
τροφή, η στέγη, το νερό, οι µετακινήσεις, οι επικοινωνίες κ.λ.π. Οι
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας εντάσσονται σαφώς στο πεδίο της
κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς και δεν µπορούν να εξασφαλιστούν απλώς και µόνο µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού. Εάν δεν
υπάρξει η κατάλληλη δηµόσια παρέµβαση, η Ένωση θα αναπτυχθεί
ως Ευρώπη δύο ταχυτήτων, µε επίταση των διαφορών ανάπτυξης,
των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού.

1.10 Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θα κληθούν στο προσεχές
µέλλον να εκφράσουν την άποψή τους στα πλαίσια δηµοψηφίσµατος για την επικύρωση της Συνταγµατικής Συνθήκης. ∆εν
µπορεί να υπάρξει πολιτική Ευρώπη χωρίς την υποστήριξη της
κοινής γνώµης. Και δεν θα υπάρξει υποστήριξη από την κοινή
γνώµη, εάν η Ένωση δεν είναι σε θέση να παράσχει εχέγγυα για τη
διαφύλαξη και την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού προτύπου κοινωνίας
και του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου.

1.11 Το Λευκό Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, στο
µέτρο που θέτει τις βάσεις για την εξασφάλιση ποιοτικών, προσιτών
και προσπελάσιµων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, συνιστά ένα από τα
σηµαντικά βήµατα για την προώθηση της ιδέας της Ευρώπης
µεταξύ των Ευρωπαίων και για την αποτροπή ενός «Όχι» που θα
διέκοπτε τη δυναµική της ευρωπαϊκής οικοδόµησης.

1.12 Ο προβληµατισµός που ξεκινά µε το Λευκό Βιβλίο και η
συνέχεια που θα δοθεί σ' αυτό συνδέεται άρρηκτα µε τους προβληµατισµούς που αφορούν την εταιρική σχέση δηµόσιου/ιδιωτικού
τοµέα, την αγορά υπηρεσιών, και συγκεκριµένα κοινωνικών
υπηρεσιών, τις κρατικές ενισχύσεις, την υπό κατάρτιση έκθεση για
τον τοµέα των υδάτων, την επανεξέταση της στρατηγικής της
Λισσαβώνας και τις εκθέσεις αξιολόγησης.

2. Το Λευκό Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

2.1 Το Λευκό Βιβλίο που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
12 Μαΐου 2004 προβαίνει σε απολογισµό της σηµαντικής ευρωπαϊκής συζήτησης που διεξήχθη µε βάση την Πράσινη Βίβλο του
2003 και των πολυάριθµων συνακόλουθων συνεισφορών των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών. Προτείνει
στρατηγικούς προσανατολισµούς για τα ερχόµενα χρόνια.

2.2 Κατά τη συζήτηση σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο,
διαπιστώθηκαν σηµαντικές αποκλίσεις ως προς τις απόψεις και τις

8.9.2005

προοπτικές. Ωστόσο, προέκυψε συναίνεση σχετικά µε την αναγκαιότητα εξασφάλισης ενός αρµονικού συνδυασµού µεταξύ των
µηχανισµών της αγοράς και της αποστολής δηµόσιας υπηρεσίας.

2.3 Παρά το γεγονός ότι η παροχή των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας µπορεί να διοργανωθεί σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό
τοµέα ή να ανατεθεί σε ιδιωτικές ή δηµόσιες κερδοσκοπικές ή µη
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, ο ορισµός της υποχρέωσης παροχής
και της αποστολής δηµόσιας υπηρεσίας εξακολουθεί να εναπόκειται
στις δηµόσιες αρχές, στο οικείο επίπεδο αρµοδιότητας. Οι αρµόδιες
δηµόσιες αρχές αναλαµβάνουν επίσης τη ρύθµιση της αγοράς και
µεριµνούν ώστε οι ιδιωτικοί ή δηµόσιοι φορείς εκµετάλλευσης να
εκτελούν την αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας που τους έχει
ανατεθεί.

2.4 Η προσέγγιση της Επιτροπής βασίζεται σε εννέα αρχές:

2.4.1 ∆υνατότητα των δηµοσίων αρχών να είναι κοντά στους
πολίτες: οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας πρέπει να οργανώνονται και
να ρυθµίζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τους πολίτες, και
η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να τηρείται αυστηρά.

2.4.2 Επίτευξη των στόχων δηµόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο των
ανταγωνιστικών ανοικτών αγορών: η Επιτροπή εξακολουθεί να
φρονεί ότι οι στόχοι για µια ανοικτή και ανταγωνιστική εσωτερική
αγορά, αφενός, και για την ανάπτυξη ιδιαίτερα ποιοτικών,
προσπελάσιµων και προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
αφετέρου, είναι συµβατοί: δυνάµει της συνθήκης ΕΚ και µε την
επιφύλαξη των όρων του άρθρου 86, παράγραφος 2, σε περίπτωση
σύγκρουσης, η αποτελεσµατική εκπλήρωση µιας αποστολής κοινής
ωφέλειας προέχει έναντι της εφαρµογής των διατάξεων της
Συνθήκης.

2.4.3 ∆ιασφάλιση συνοχής και καθολικής πρόσβασης: η
πρόσβαση όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων σε προσιτές και
ιδιαίτερα ποιοτικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε όλη την επικράτεια των κρατών µελών είναι καθοριστική για την προώθηση της
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο
πλαίσιο αυτό, η καθολική υπηρεσία αποτελεί καίρια έννοια την
οποία ανέπτυξε η Κοινότητα προκειµένου να εξασφαλίσει την πραγµατική δυνατότητα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες.

2.4.4 ∆ιατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας:
επιπροσθέτως, η ασφάλεια της παροχής υπηρεσιών, και ιδίως η
ασφάλεια του εφοδιασµού, συνιστά ουσιώδη απαίτηση η οποία
πρέπει να συνυπολογίζεται κατά τον προσδιορισµό της εκάστοτε
αποστολής δηµόσιας υπηρεσίας. Οι όροι µε τους οποίους
παρέχονται οι υπηρεσίες πρέπει επίσης να προσφέρουν στους
φορείς επαρκή κίνητρα για να διατηρούν κατάλληλα επίπεδα
µακροχρόνιων επενδύσεων.
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2.4.5
Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών και των
χρηστών: στις εν λόγω αρχές περιλαµβάνονται ιδίως οι εξής:
πρόσβαση στις υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των διασυνοριακών υπηρεσιών, σε όλη την επικράτεια της Ένωσης και σε όλες
τις οµάδες του πληθυσµού· προσιτές τιµές των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών καθεστώτων για τα άτοµα µε χαµηλό
εισόδηµα· σωµατική προστασία και ασφάλεια· και, τέλος, ασφάλεια
και αξιοπιστία, συνέχεια, υψηλή ποιότητα, επιλογή, διαφάνεια και
πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται από προµηθευτές
υπηρεσιών και ρυθµιστικές αρχές. Η εφαρµογή αυτών των αρχών
απαιτεί, κατά κανόνα, ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές µε σαφώς
οριοθετηµένες αρµοδιότητες και υποχρεώσεις, στις οποίες περιλαµβάνεται η εξουσία επιβολής κυρώσεων (µέσα για τον έλεγχο της
µεταφοράς και της εφαρµογής των κανόνων σχετικά µε τις καθολικές υπηρεσίες), και θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνονται διατάξεις
για την εκπροσώπηση και την ενεργό συµµετοχή των καταναλωτών
και των χρηστών στον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των
υπηρεσιών, κατάλληλοι µηχανισµοί έννοµης προστασίας και
αντιστάθµισης, καθώς και εξελικτική ρήτρα που θα καθιστά εφικτή
την προσαρµογή των απαιτήσεων σύµφωνα µε τις µεταβαλλόµενες
ανάγκες και τους διαφορετικούς προβληµατισµούς των χρηστών και
των καταναλωτών, καθώς και µε τις αλλαγές στο οικονοµικό και
τεχνολογικό περιβάλλον.
2.4.6
Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων: η
Επιτροπή, ευθυγραµµιζόµενη µε την επικρατούσα άποψη που
διατυπώθηκε κατά τη δηµόσια διαβούλευση, θεωρεί ότι κάθε αξιολόγηση πρέπει να είναι πολυδιάστατη και να καλύπτει όλες τις
συναφείς νοµικές, οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
πτυχές.
2.4.7
Σεβασµός της πολυµορφίας των υπηρεσιών και των περιπτώσεων: κάθε κοινοτική πολιτική στον τοµέα των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη την πολυµορφία που χαρακτηρίζει τις διάφορες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
και τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχονται. Ωστόσο, τούτο δεν
συνεπάγεται ότι δεν κρίνεται αναγκαίο να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα της κοινοτικής προσέγγισης σε όλους τους τοµείς ή ότι δεν
µπορεί να αποβεί χρήσιµη η ανάπτυξη κοινών εννοιών ικανών να
εφαρµοστούν σε διάφορους τοµείς.
2.4.8
Μεγαλύτερη διαφάνεια: η εν λόγω αρχή πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας παροχής και να
καλύπτει τον ορισµό της αποστολής δηµόσιας υπηρεσίας, την
οργάνωση, τη χρηµατοδότηση και τη ρύθµιση των υπηρεσιών,
καθώς και την παραγωγή και την αξιολόγησή τους, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανισµών διεκπεραίωσης των καταγγελιών.
2.4.9
Παροχή ασφάλειας δικαίου: η Επιτροπή γνωρίζει ότι η
εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
ενδέχεται να δηµιουργήσει περίπλοκα ζητήµατα. Για το λόγο αυτό,
θα προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει την ασφάλεια δικαίου όσον
αφορά την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου στην παροχή
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, µε την επιφύλαξη της νοµολογίας του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου.

2.5 Με βάση τα ανωτέρω, το Λευκό Βιβλίο προτείνει οκτώ νέους
προσανατολισµούς:
2.5.1
Σεβασµός της πολυµορφίας µέσα σε ένα συνεπές πλαίσιο:
η Επιτροπή θα επανεξετάσει κατά πόσον είναι εφικτή και αναγκαία
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η θέσπιση ενός νόµου-πλαίσιο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
αµέσως µετά την έναρξη ισχύος της Συνταγµατικής Συνθήκης·θα
επανεξετάσει την κατάσταση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και θα
υποβάλει έκθεση πριν από το τέλος του 2005.

2.5.2 Αποσαφήνιση και απλούστευση του νοµικού πλαισίου για
την αποζηµίωση των υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας:
έως τον Ιούλιο του 2005, η Επιτροπή θα εκδώσει απόφαση για την
εφαρµογή του άρθρου 86 της Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις
που χορηγούνται µε τη µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας σε ορισµένες επιχειρήσεις επιφορτισµένες µε τη
διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος· έως τον
Ιούλιο του 2005, θα εγκρίνει κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές
ενισχύσεις µε τη µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας
υπηρεσίας· έως τον Ιούλιο του 2005, θα εγκρίνει τροποποίηση επί
της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των οικονοµικών
σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών και των δηµοσίων επιχειρήσεων·
έως τον Ιούλιο του 2005, θα αποσαφηνίσει επίσης τους όρους υπό
τους οποίους οι αντισταθµίσεις για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας
µπορούν να συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του
άρθρου 87, παράγραφος 1.

2.5.3 Παροχή σαφούς και διαφανούς πλαισίου για την επιλογή
επιχειρήσεων επιφορτισµένων µε την παροχή υπηρεσίας κοινής
ωφέλειας: η Επιτροπή θα διενεργήσει δηµόσια διαβούλευση για το
Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε τις συναφείς προς τις δηµόσιες συµβάσεις πτυχές των συµπράξεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα· θα
υποβάλει προτάσεις, όπου κρίνεται σκόπιµο, βάσει των αποτελεσµάτων της δηµόσιας διαβούλευσης.

2.5.4 Πλήρης αναγνώριση της κοινής ωφέλειας που συνεπάγονται οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης: η Επιτροπή θα υποβάλει ανακοίνωση για τις
κοινωφελείς κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης εντός του 2005· θα διευκολύνει τη συνεργασία
µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τις υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ώστε να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο
προστασίας της υγείας σε όλη την Ένωση.

2.5.5 Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και των επιδόσεων: η
Επιτροπή υπέβαλε την πρώτη οριζόντια αξιολόγησή της για τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σύµφωνα µε τη µεθοδολογία αξιολόγησής της το 2004· θα επανεξετάσει τους µηχανισµούς αξιολόγησής της το 2006.

2.5.6 Επανεξέταση των τοµεακών πολιτικών: η Επιτροπή θα
ενθαρρύνει τη συνεργασία των εθνικών ρυθµιστικών αρχών βάσει
δικτύων ρυθµιστικών φορέων· θα λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα
της δηµόσιας διαβούλευσης για το Πράσινο Βιβλίο κατά την ήδη
προβλεπόµενη εξέταση διαφόρων τοµέων: την εξέταση του πεδίου
εφαρµογής της καθολικής υπηρεσίας στα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας έως τον Ιούλιο του 2005· την εξέταση της δέσµης µέτρων
για τα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας έως τον Ιούλιο του 2006·
την εξέταση της οδηγίας για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες έως το
τέλος του 2006· την εξέταση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2006· την
εξέταση της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» στις αρχές του
2005·την υπό εξέλιξη αξιολόγηση του τοµέα των υδάτων.
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2.5.7
Αντικατοπτρισµός των εσωτερικών πολιτικών στη διεθνή
εµπορική πολιτική: η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να διασφαλίζει
ότι οι θέσεις που λαµβάνει η Κοινότητα κατά τις διεθνείς εµπορικές
διαπραγµατεύσεις θα συνάδουν πλήρως µε το εσωτερικό ρυθµιστικό
πλαίσιο της ΕΕ σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
2.5.8
Προώθηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στο πλαίσιο
της αναπτυξιακής συνεργασίας: η Επιτροπή θα βοηθήσει τις
αναπτυσσόµενες χώρες για τη δηµιουργία υγιούς ρυθµιστικού και
θεσµικού πλαισίου ως νευραλγικής προϋπόθεσης για την προαγωγή
των επενδύσεων στις βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και την
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τις υπηρεσίες αυτές.
3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί το Λευκό Βιβλίο. Λαµβάνει γνώση των
εννέα αρχών και των οκτώ νέων προσανατολισµών που προτείνει για
να παγιώσει την ύπαρξη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Εκφράζει
ωστόσο τη λύπη της για το γεγονός ότι τα επανειληµµένα αιτήµατά
της των τελευταίων ετών (1) για µια οδηγία-πλαίσιο ή νόµο-πλαίσιο
που θα εξασφαλίζει την ύπαρξη των ΥΚΩ, την ελευθερία των
κρατών µελών για τον καθορισµό και την οργάνωσή τους, την
ελεύθερη επιλογή των µεθόδων διαχείρισης, τη µακροπρόθεσµη
χρηµατοδότησή τους, την αξιολόγηση των επιδόσεών τους, τα
δικαιώµατα των καταναλωτών κ.λ.π. δεν έχουν ακόµη γίνει δεκτά,
παρότι η Επιτροπή δεσµεύεται να δηµοσιεύσει σχετική έκθεση έως
το τέλος του 2005.
3.2 Η ΕΟΚΕ εκτιµά όλως ιδιαιτέρως το γεγονός ότι το Λευκό
Βιβλίο περιλαµβάνει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τις
προτάσεις και τα µέτρα που δεσµεύεται να λάβει η Επιτροπή για
την εφαρµογή των αρχών και των κατευθύνσεων αυτών εντός των
προσεχών ετών.
3.3 Η ΕΟΚΕ θα παρακολουθήσει µε προσοχή την εκπλήρωση
των δεσµεύσεων αυτών. ∆ηλώνει διατεθειµένη να προσφέρει τη
συνδροµή της για την αποτελεσµατικότητά τους.
4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Η πρώτη αρχή, «η δυνατότητα των δηµοσίων αρχών να είναι
κοντά στους πολίτες», προϋποθέτει ότι οι υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας θα οργανώνονται και θα ρυθµίζονται όσο το δυνατόν
πλησιέστερα προς τους πολίτες, και ότι «η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να τηρείται αυστηρά». Όµως, η υποσηµείωση 30
παραπέµπει στο σχέδιο κανονισµού σχετικά µε τις τοπικές εσωτερικές µεταφορές, το οποίο θα απαιτεί «από τα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν συµβάσεις παραχώρησης δηµόσιας υπηρεσίας» και
εποµένως να προβαίνουν σε συστηµατική προκήρυξη διαγωνισµών.
∆εν υπάρχει πλέον επικουρικότητα, εάν η εκάστοτε αρχή δεν
διαθέτει ελευθερία επιλογής του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας που ανήκουν στην αρµοδιότητά της.
4.2 Η τρίτη αρχή, «διασφάλιση συνοχής και καθολικής
πρόσβασης», υποχρεώνει την Επιτροπή να υπογραµµίσει ότι «η
καθολική υπηρεσία αποτελεί καίρια έννοια την οποία ανέπτυξε η
Κοινότητα προκειµένου να διασφαλίσει την αποτελεσµατική δυνατότητα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες». Αυτό προϋποθέτει «την
προσαρµογή των απαιτήσεων σύµφωνα µε τις µεταβαλλόµενες
ανάγκες και τους διαφορετικούς προβληµατισµούς των χρηστών και
των καταναλωτών, καθώς και µε τις αλλαγές στο οικονοµικό και
τεχνολογικό περιβάλλον». Με το σκεπτικό αυτό, και στα πλαίσια
του σχεδίου e- Europe, που προβλέπει τη γενίκευση της χρησιµοποίησης της ευρείας ζώνης για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η
ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι, στην Ευρώπη των ∆εκαπέντε, το 20 % του
(1) Γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ για τις «Υπηρεσίες γενικού συµφέροντος» ΕΕ C
241, 7.10.2002 και για το «Πράσινο βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας» EE C 80, 30.3.2004.
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ευρωπαϊκού πληθυσµού είναι αυτή τη στιγµή αποκλεισµένο από την
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Όµως, η ευρεία ζώνη είναι µία
υπηρεσία κοινής ωφέλειας που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης,
µειώνοντας τις αποστάσεις και διευκολύνοντας την πρόσβαση στις
υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, στην εκπαίδευση, και
στις δηµόσιες υπηρεσίες, τόσο για τους γεωγραφικά αποµονωµένους πολίτες, όσο και για τους πολίτες που διαθέτουν πολύ περιορισµένους πόρους. Συνεπώς, έπεται ότι, εάν η έννοια της καθολικής
υπηρεσίας των τηλεπικοινωνιών σε προσιτές τιµές δεν επεκταθεί και
στην πρόσβαση υψηλής ταχύτητας και στην κινητή τηλεφωνία, θα
αυξηθεί η καθυστέρηση που σηµειώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς
την εγκατάσταση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και ως προς την καθιέρωση της
κοινωνίας της γνώσης και θα διευρυνθεί το ψηφιακό χάσµα, ιδίως
στα νέα κράτη µέλη.

4.3 Η έκτη αρχή, «παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων», αντιστοιχεί και αυτή στην επιµονή της ΕΟΚΕ, καθώς και
πολλών άλλων φορέων, για ανάπτυξη µιας σταδιακής δυναµικής για
την αξιολόγηση των επιδόσεων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, η
οποία θα συµβάλει στην αποτελεσµατικότητά τους, στην ισότητα
πρόσβασης σε αυτές και στην προσαρµογή τους στην εξέλιξη των
αναγκών των καταναλωτών, των πολιτών και της κοινωνίας, καθώς
και στην τακτική αναθεώρηση των κανόνων. Το Λευκό Βιβλίο
δικαίως επισηµαίνει ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι «πολυδιάστατη
και να καλύπτει όλες τις συναφείς νοµικές, οικονοµικές, κοινωνικές
και περιβαλλοντικές πτυχές»: στα πλαίσια αυτά, η ΕΟΚΕ εκφράζει
την ευχή να εξετάζονται συγκεκριµένα, στα πλαίσια της αξιολόγησης, τα θέµατα της απασχόλησης. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι ο ρόλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να καθορίσει µια κοινή µεθοδολογία,
κοινά κριτήρια, ειδικότερα για την ποιότητα, και να προωθήσει τη
δυναµική µιας αντικειµενικής και ανεξάρτητης αξιολόγησης, η
οποία πρέπει να διεξάγεται µε τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, οι προτάσεις του Λευκού
βιβλίου για την επανεξέταση των τοµεακών πολιτικών (πρβλ. σηµείο
2.5.6) πρέπει να συνοδευτούν από εκθέσεις αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων των προηγούµενων µέτρων. Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει
την πρότασή της να συµβάλει στην καθοδήγηση της αξιολόγησης,
δεδοµένου ότι συγκεντρώνει στους κόλπους της το σύνολο των
ενδιαφεροµένων µερών. Η ΕΟΚΕ θα εξετάσει κατά πόσον είναι
σκόπιµη, µε την προοπτική αυτή, η σύσταση µόνιµης οµάδας
µελέτης για τις ΥΚΩ.

4.4 Η έβδοµη αρχή, «Σεβασµός της πολυµορφίας των υπηρεσιών
και των περιπτώσεων», «δεν συνεπάγεται ότι δεν κρίνεται αναγκαίο
να διασφαλιστεί η συνέπεια της κοινοτικής προσέγγισης σε όλους
τους τοµείς ή ότι δεν µπορεί να αποβεί χρήσιµη η ανάπτυξη κοινών
εννοιών ικανών να εφαρµοστούν σε διάφορους τοµείς». Η πρόταση
προσανατολισµού συνίσταται στο να επανεξετάσει η Επιτροπή κατά
πόσον είναι εφικτός ή/και αναγκαίος ένας νόµος-πλαίσιο για τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αµέσως µετά την έναρξη ισχύος της
Συνταγµατικής Συνθήκης και να υποβάλει σχετική έκθεση πριν από
το τέλος του 2005. Εποµένως, το Λευκό Βιβλίο δεν υιοθετεί το
αίτηµα της ΕΟΚΕ και πολλών άλλων ευρωπαϊκών φορέων για
οδηγία-πλαίσιο (πρβλ. τη Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για το Πράσινο
Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας — EE C 80, 30.03.04).
Φαίνεται επείγον, ωστόσο, να παγιωθούν οι ΥΚΩ στο σύνολό τους,
συµπεριλαµβανοµένων και των κοινωνικών υπηρεσιών και των
υπηρεσιών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, µε συνεκτίµηση των
ιδιαιτεροτήτων τους, όσον αφορά τις σχέσεις τους µε το δίκαιο του
ανταγωνισµού, τη χρηµατοδότησή τους, την εφαρµογή της αρχής
της επικουρικότητας, ή τη θέση τους στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
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4.5 Η ένατη αρχή, «Παροχή ασφάλειας δικαίου», οδηγεί την
Επιτροπή «να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει την ασφάλεια
δικαίου», µε την επιφύλαξη της νοµολογίας του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου. ∆ύο προτάσεις προσανατολισµού περιλαµβάνονται σε αυτή την αρχή:
4.5.1
«Αποσαφήνιση και απλούστευση, έως τον Ιούλιο του
2005, του νοµικού πλαισίου για την αποζηµίωση των υποχρεώσεων
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας», πράγµα που, σύµφωνα µε τις αρχές
της διαφάνειας, των µη διακρίσεων και της αναλογικότητας, θα
πρέπει να οδηγήσει στη διασφάλιση της ασφάλειας της µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης αφενός των απαραίτητων επενδύσεων για
τη συνέχεια και την αειφορία των υπηρεσιών και αφετέρου της
αποζηµίωσης των υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας ή
καθολικής υπηρεσίας· να αναγνωριστεί ότι οι µορφές που µπορούν
να λάβουν οι εν λόγω αντισταθµίσεις είναι ποικίλες και πρέπει να
µπορούν να προσαρµόζονται στους ταχθέντες στόχους: δηµόσιες
ενισχύσεις, εσωτερικές εξισώσεις για τη χρηµατοδότηση των
δαπανών που προκύπτουν µέσω των κερδών επί των κερδοφόρων
δραστηριοτήτων, συνοδευόµενες ή όχι από αποκλειστικά δικαιώµατα, ταµεία αντισταθµίσεων µεταξύ φορέων, φορολογικές ή άλλες
απαλλαγές, εταιρικές σχέσεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, ενισχύσεις
για την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες κ.λ.π.
4.5.2
«Παροχή σαφούς και διαφανούς πλαισίου για την επιλογή
επιχειρήσεων επιφορτισµένων µε την παροχή υπηρεσίας κοινής
ωφέλειας» βάσει της δηµόσιας διαβούλευσης για το Πράσινο Βιβλίο
σχετικά µε τις συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα. Κατά την
άποψη της ΕΟΚΕ, αυτό προϋποθέτει την αναγνώριση της αναγκαίας
ποικιλίας των ενδεχόµενων τρόπων διαχείρισης των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας, καθώς και της ελευθερίας της κάθε ενδιαφερόµενης αρχής να επιλέγει είτε την άµεση διαχείριση από την ίδια τη
δηµόσια αρχή (ίδια υπηρεσία ή υπό εποπτεία), είτε την ανάθεση της
διαχείρισης σε δηµόσια ή µικτή επιχείρηση, επί της οποίας η
δηµόσια αρχή ασκεί έλεγχο που ισοδυναµεί µε τις υπηρεσίες της, ή
σε επιχείρηση κοινωνικής οικονοµίας, συνεταιριστική ή συµµετοχική
µη κερδοσκοπικού σκοπού, είτε την ανάθεση σε επιχείρηση για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (εκχώρηση µε προηγούµενη διαδικασία ανταγωνισµού), χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα µεταγενέστερης αλλαγής του τρόπου διαχείρισης.
5. Συµπεράσµατα
5.1 Το Λευκό Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αντιπροσωπεύει µια πρόοδο ως προς το συνυπολογισµό των υπηρεσιών
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αυτών στο σχέδιο της Ένωσης. Συνιστά µια καλή βάση για την
ανάπτυξη ορισµένων εννοιών υπέρ µιας ευρωπαϊκής πολιτικής
σχετικής µε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ικανής να προσφέρει
στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στον κάθε πολίτη υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας εύκολα προσπελάσιµες, προσιτές, αποδοτικές και στο
ύψος των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων.
5.2 Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δεν βρίσκονται απλώς στο
επίκεντρο της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας, αλλά συνιστούν και
καθοριστικό στοιχείο στον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό τοµέα.
Συµπληρώνουν το τρίπτυχο (οικονοµία, κοινωνία, περιβάλλον) της
στρατηγικής της Λισσαβώνας και αντιπροσωπεύουν µείζον
πλεονέκτηµα που είναι αναγκαίο προκειµένου να καταστεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική κοινωνία
που θα είναι βασισµένη στη γνώση, στα πλαίσια µιας βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, µιας ποιοτικής και ποσοτικής βελτίωσης της
απασχόλησης και µιας ενισχυµένης κοινωνικής συνοχής. Οι
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
τους, υπερβαίνουν την ενιαία αγορά και συνιστούν προϋπόθεση για
την οικονοµική και κοινωνική ευηµερία των πολιτών και των
επιχειρήσεων.
5.3 Πρέπει, λοιπόν, να προκύψει ένας αρµονικός συνδυασµός
των µηχανισµών της αγοράς και της αποστολής δηµόσιας
υπηρεσίας, στους τοµείς όπου µια τέτοια συµπληρωµατικότητα
είναι συµβατή µε τους στόχους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και
µπορεί να προσφέρει προστιθέµενη αξία, συµβάλλοντας έτσι στη
βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των ευρωπαίων πολιτών στα
πλαίσια µιας λογικής οικονοµικής ανάπτυξης, δηµιουργίας απασχόλησης και βιώσιµης ευηµερίας.
5.4 Τα δικαιώµατα των πολιτών σε ό,τι αφορά την παροχή
σ'αυτούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας προσπελάσιµων, προσιτών και
αποδοτικών πρέπει να διαφυλαχθούν και να ενισχυθούν στο όνοµα
της αλληλεγγύης και της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, οι
οποίες αναγνωρίζονται στις θεµελιώδεις αρχές της Συνθήκης. Μια
διαδικασία απελευθέρωσης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που θα
αποφασίζεται από ένα κράτος µέλος, θα πρέπει να εφαρµόζεται στα
πλαίσια σεβασµού των προαναφερθέντων κριτηρίων. Γι' αυτόν
ακριβώς το λόγο πρέπει να καταρτισθεί µια ενότητα καθολικών
αρχών για ετερόκλητες µεταξύ τους υπηρεσίες, οι τρόποι παροχής
των οποίων διαφέρουν από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, µε
πλήρη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Η χρήση της
γεωθερµίας»
(2005/C 221/05)
Την 1η Ιουλίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 2 του Εσωτερικού Κανονισµού, η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση για το ανωτέρω θέµα.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία της πληροφορίας», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 17 Ιανουαρίου 2005 µε βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. WOLF.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειάς της, (συνεδρίαση της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 132 ψήφους υπέρ και 2 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:
H παρούσα γνωµοδότηση συµπληρώνει παλαιότερες γνωµοδοτήσεις
της ΕΟΚΕ σχετικά µε την ενεργειακή και ερευνητική πολιτική.
Εξετάζει την εξέλιξη και τη χρήση της γεωθερµίας ως ενεργειακή
πηγή η οποία, λόγω του µεγέθους των αποθεµάτων της, ανταποκρίνεται ενδεχοµένως στο κριτήριο της βιωσιµότητας, δεν επιβαρύνει
το περιβάλλον µε εκποµπές CO2 και ως εκ τούτου µπορεί να
θεωρηθεί ανανεώσιµη πηγή ενέργειας. Η γνωµοδότηση σκιαγραφεί
σύντοµα και αξιολογεί την ανάπτυξη και τη χρήση της γεωθερµίας,
το πιθανό δυναµικό της και τα προβλήµατα καθιέρωσής της στην
αγορά, υπό το πρίσµα του παγκόσµιου ενεργειακού ζητήµατος.

Πίνακας περιεχοµένων:
1. Το ενεργειακό ζήτηµα
2. Γεωθερµία
3. Τρέχουσα κατάσταση

1.2 Η ανάγκη για ασφαλή, οικονοµικό, φιλικό για το
περιβάλλον και βιώσιµο εφοδιασµό µε ωφέλιµη ενέργεια αποτελεί
κεντρικό θέµα των αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της
Λισσαβόνας, του Γκέτεµποργκ και της Βαρκελώνης. Ως εκ τούτου,
η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνεται σε
τρεις στενά συνδεδεµένους µεταξύ τους και εξίσου σηµαντικούς
στόχους: προστασία και βελτίωση (1) της ανταγωνιστικότητας, (2)
της ασφάλειας εφοδιασµού και (3) του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο
πάντοτε µίας στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη.

1.3 Η ΕΟΚΕ, σε πολλές γνωµοδοτήσεις (2) διαπιστώνει ότι η
διάθεση και χρήση ενέργειας συνδέονται µε τη ρύπανση του
περιβάλλοντος, µε κινδύνους, µε την εξάντληση των φυσικών
πόρων, µε το πρόβληµα της εξάρτησης από τρίτες χώρες και µε
αστάθµητους παράγοντες και ότι η σηµαντικότερη δράση που
πρέπει να αναληφθεί για τη µείωση των κινδύνων για τον ενεργειακό
εφοδιασµό και των λοιπών υφιστάµενων κινδύνων συνίσταται στην
όσο το δυνατόν πολύπλευρη και ισορροπηµένη χρήση όλων των
µορφών και ειδών ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων για
την εξοικονόµηση και την ορθολογική χρήση της.

4. Μελλοντική εξέλιξη και συστάσεις
5. Σύνοψη

1. Το ενεργειακό ζήτηµα
1.1 Η ωφέλιµη ενέργεια (1)αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία
οικοδοµούνται ο σύγχρονος τρόπος ζωής και ο πολιτισµός µας.
Μόνο η διάθεση ενέργειας σε επαρκείς ποσότητες µας επέτρεψε να
φθάσουµε στο σηµερινό βιοτικό επίπεδο, το οποίο, στις µεγάλες
αλλά και στις αναδυόµενες βιοµηχανικές χώρες, χαρακτηρίζεται από
προσδόκιµο ζωής, εξασφάλιση του εφοδιασµού σε είδη διατροφής,
γενική ευηµερία και προσωπική ελευθερία χωρίς προηγούµενο.
Χωρίς επαρκή ενεργειακό εφοδιασµό τα επιτεύγµατα αυτά θα
κινδύνευαν να εκµηδενιστούν.
(1) Η ενέργεια δεν καταναλώνεται, αλλά µετατρέπεται και ταυτοχρόνως αξιοποιείται. Τούτο πραγµατοποιείται µέσω κατάλληλων διαδικασιών µετατροπής, όπως, λόγου χάρη, µέσω της καύσης άνθρακα, της µετατροπής
αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική, µέσω της πυρηνικής σχάσης (διατήρηση
της ενέργειας Ε = mc2). Στις περιπτώσεις αυτές, γίνεται λόγος για «ενεργειακό εφοδιασµό», «παραγωγή ενέργειας» ή «κατανάλωση ενέργειας».

1.4 Όλες οι εναλλακτικές λύσεις και τεχνικές που θα µπορούσαν
να συµβάλλουν στον µελλοντικό ενεργειακό εφοδιασµό παρουσιάζουν τεχνικές ατέλειες, συνεπάγονται επιπτώσεις για το περιβάλλον,
δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών, ενώ δεν
µπορεί να προβλεφθεί το δυναµικό τους για το µακροπρόθεσµο
µέλλον. Επιπλέον, οι σηµερινές τάσεις και το αυξανόµενο κόστος
για τις συµβατικές και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας καταδεικνύουν ότι το κόστος του ενεργειακού εφοδιασµού µελλοντικώς
θεωρείται απίθανο να διατίθενται σε προσιτή τιµή, όπως συνέβαινε
µέχρι σήµερα στην περίπτωση καύσης (3) των ορυκτών καυσίµων,
όπως είναι το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο.
(2) Προαγωγή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: µέσα δράσης και µηχανισµοί χρηµατοδότησης (CESE 94/2004), πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προαγωγή της
συνδυασµένης παραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιµη
θερµότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας (CESE 279/2003), σχέδιο
πρότασης οδηγίας (Euratom) του Συµβουλίου µε την οποία προσδιορίζονται οι βασικές υποχρεώσεις και αρχές σχετικά µε την ασφάλεια των
πυρηνικών εγκαταστάσεων και το σχέδιο πρότασης οδηγίας (Euratom)
του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και
των ραδιενεργών αποβλήτων (CESE 411/2003), «Η σηµασία της πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισµού» (CESE 411/2003),
Ενέργεια σύντηξης (CESE 955/2004).
(3) Τα οποία λόγω της εξάντλησης των ενεργειακών πόρων και των
εκποµπών CO2 (Κιότο !), θα πρέπει να περιορισθούν ακόµα περισσότερο
στο µέλλον.
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1.5 Για τον λόγο αυτό, µια υπεύθυνη και διορατική ευρωπαϊκή
ενεργειακή πολιτική δεν µπορεί να θεωρήσει δεδοµένη τη διασφάλιση επαρκούς, κατά την έννοια των ανωτέρω στόχων, ενεργειακού
εφοδιασµού, απλώς µέσω της χρήσης ορισµένων µόνο πηγών
ενέργειας.

1.6 Συνεπώς, δεν έχει διασφαλισθεί ακόµη ένας µακροπρόθεσµος, φιλικός για το περιβάλλον και οικονοµικά αποδεκτός ενεργειακός εφοδιασµός στην Ευρώπη, αλλά ούτε και σε παγκόσµιο
επίπεδο (1). Η επίλυση του προβλήµατος µπορεί να επιτευχθεί µόνο
µέσω της περαιτέρω εντατικής έρευνας και της ανάπτυξης της
τεχνολογίας, περιλαµβάνοντας την κατασκευή πρότυπων εγκαταστάσεων, τη δοκιµή τους από τεχνικής και οικονοµικής σκοπιάς και
τελικά τη σταδιακή καθιέρωσή τους στην αγορά.

1.7 Επιπλέον, η ΕΟΚΕ έχει υπογραµµίσει ότι η µελέτη του ενεργειακού προβλήµατος πρέπει να χαρακτηρίζεται από έναν περισσότερο παγκόσµιο προσανατολισµό και να εκτείνεται σε πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, δεδοµένου ότι οι εξελίξεις στην βιοµηχανία της ενέργειας συντελούνται µε αργούς ρυθµούς, ότι οι
εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου
δεν αποτελούν τοπικό αλλά παγκόσµιο πρόβληµα και ότι θα πρέπει,
κατά το δεύτερο ήµισυ του 21ου αιώνα, να αναµένουµε κλιµάκωση
του ενεργειακού προβλήµατος.

1.8 Τόσο το πρόβληµα που γεννάται λόγω των περιορισµένων
φυσικών πόρων όσο και αυτό των εκποµπών αερίων, επιδεινώνονται
ακόµη περισσότερο από την πρόγνωση ότι οι παγκόσµιες ενεργειακές ανάγκες θα διπλασιαστούν ή και θα τριπλασιαστούν έως το
2060, ως αποτέλεσµα της πληθυσµιακής αύξησης και των αναγκών
αναπλήρωσης της καθυστέρησης των λιγότερο ανεπτυγµένων
χωρών. Σύµφωνα µε το σηµερινό επίπεδο γνώσεων οι τεράστιες
αυτές πρόσθετες ανάγκες δεν είναι δυνατό να καλυφθούν µόνο
µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας.

1.9 Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί και οι προοπτικές
ανάπτυξης πρέπει, συνεπώς, να προσανατολιστούν πέρα από τον
χρονικό ορίζοντα του 2060.

1.10 Όπως έχει ήδη διαπιστώσει η ΕΟΚΕ, η εν λόγω προσέγγιση
δεν ανακλάται επαρκώς στον τρόπο µε τον οποίο αυτό το
πρόβληµα γίνεται αντιληπτό από τους πολίτες, ούτε στις δηµόσιες
συζητήσεις για το θέµα αυτό. Αντιθέτως, µεταξύ αυτών που
υποτιµούν τους κινδύνους και τις δυνατότητες και εκείνων που τις
υπερτιµούν, το φάσµα των απόψεων είναι ευρύ.

1.11 Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται επί του παρόντος καµία
ολοκληρωµένη, ενιαία ενεργειακή πολιτική σε παγκόσµιο επίπεδο.
(1) Οιωνοί του γενικού προβλήµατος είναι οι πρόσφατες πετρελαϊκές κρίσεις
(π.χ. 1973 και 1979), η σηµερινή αύξηση της τιµής του πετρελαίου,
καθώς και το σηµερινό χάσµα που διαπιστώνεται ανάµεσα στην οικονοµία και την οικολογία και οι αντιθέσεις σχετικά µε την κατανοµή των
πιστοποιητικών εκποµπών.
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Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την αναγκαία ισότητα ευκαιριών της
ΕΕ στο διεθνή οικονοµικό ανταγωνισµό.

1.12 Ακόµα και µεταξύ των κρατών µελών της Ένωσης εµφανίζονται ορισµένες διαφορές στη στάση που τηρούν τα κράτη µέλη
έναντι του ενεργειακού προβλήµατος. Ωστόσο, υπάρχει ευρύτατη
συµφωνία τόσο σε εθνικό όσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι πρέπει να
αναπτυχθούν (περαιτέρω) όλες οι µορφές ενέργειας, εξαιρουµένης
της πυρηνικής ενέργειας σε ορισµένα κράτη. Για το σκοπό αυτό
εφαρµόζονται πολυάριθµα αντίστοιχα προγράµµατα Ε&Α, ακόµη
και παρεµφερή προγράµµατα στήριξης που υπερκαλύπτονται σε
ορισµένες περιπτώσεις, εκ µέρους των κρατών µελών και της ΕΕ.

1.13 Ιδιαίτερος στόχος της ΕΕ είναι να αυξηθεί µεσοπρόθεσµα ή
µακροπρόθεσµα αισθητά η αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών
ενεργείας, γεγονός που θα συµβάλει και στην προστασία του
κλίµατος. Στο πλαίσιο αυτό, η γεωθερµία διαδραµατίζει σηµαίνοντα
ρόλο.

2. Γεωθερµία

2.1 Η παραγωγή γεωθερµικής ενέργειας περιλαµβάνει όλες τις
τεχνικές για την άντληση και αξιοποίηση των θερµικών ροών σε
εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες από το εσωτερικό προς την επιφάνεια της γης. Ως αγωγός θερµότητας χρησιµοποιούνται τα ύδατα
(σε υγρή µορφή ή ως υδρατµός) (2).

2.1.1 Ωστόσο, η πυκνότητα των θερµικών ροών είναι ελάχιστη.
Οι θερµοκρασίες στο εσωτερικό της γης αυξάνονται ελάχιστα
καθώς η απόσταση από την επιφάνεια της γης µεγαλώνει. Η
θερµοκρασία αυξάνεται κατά µέσο όρο κατά 3 °C ανά 100 µέτρα
βάθους. Οι γεωλογικές περιοχές στις οποίες η θερµοκρασία
αυξάνεται σε µεγαλύτερο βαθµό µε αυξανόµενο βάθος, χαρακτηρίζονται ως γεωθερµικές ανωµαλίες.

2.1.2 Η παραγωγή θερµότητας σε στρώµατα της γης που
βρίσκονται πλησίον της επιφάνειάς της, επηρεάζεται από την ακτινοβολία του ήλιου αλλά συνυπολογίζεται στην γεωθερµική
ενέργεια, όπως διευκρινίζεται πιο κάτω.

2.2

∆ιακρίνονται δύο µορφές χρήσης της γεωθερµίας.

2.2.1 Αφενός πρόκειται για την αξιοποίηση της θερµότητας
για τη θέρµανση εσωτερικών χώρων. Περίπου το 40 % του
συνολικού εφοδιασµού σε ενέργεια προορίζεται σήµερα στην ΕΕ για
τη θέρµανση εσωτερικών χώρων, χρήση για την οποία απαιτούνται
κατά κανόνα σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες (νερού) (π.χ. < 100
°C).
(2) Βλ. σηµεία 2.2.1.2. και 2.2.2.2
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2.2.1.1
Αποκλειστικά για σκοπούς θέρµανσης χρησιµοποιούνται
επίσης ανιχνευτικοί σωλήνες εξαγωγής γεωθερµικής ενέργειας,
µια µέθοδος κατά την οποία, µέσω ενός οµοαξονικού σωλήνα, ο
οποίος είναι κλειστός στο βαθύτερο άκρο, (βάθους 2,5 έως 3 χλµ)
διοχετεύεται νερό σε αντίθετη φορά, µε αποτέλεσµα να απορροφάται και να εξάγεται κατ' αυτόν τον τρόπο ωφέλιµη θερµική
ενέργεια ισχύος µέχρι και 500kw th.

2.2.1.2
Μια ιδιαίτερη χρήση της γεωθερµίας που βρίσκεται
πλησίον της επιφάνειας της γης, έγκειται στη χρησιµοποίηση
αντλιών θερµότητας («ψυκτικές µηχανές» αντίστροφης
λειτουργίας) για την θέρµανση χώρων ( ισχύος 2kWth έως
2MWth).Κατά τη διαδικασία αυτή προστίθεται και ένα «ψυκτικό
υλικό» (1). ∆ιατίθενται διάφορες παραλλαγές της µεθόδου για την
άντληση θερµότητας, από βάθος ενός µέτρου έως βάθος πολλών
εκατοντάδων µέτρων, ανάλογα µε την χρησιµοποιούµενη τεχνολογία.

2.2.2
Αφετέρου, πρόκειται για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας η οποία απαιτεί, λόγω της θερµοδυναµικής απόδοσης,
υψηλότερες θερµοκρασίες (νερού) (π.χ. > 120 oC). Το θερµαινόµενο νερό διοχετεύεται στο υπέδαφος µέσω δύο γεωτρήσεων που
βρίσκονται σε αρκετά µεγάλη απόσταση η µια από την άλλη, σε
αντίθετη φορά. Με τη µέθοδο αυτή επιτυγχάνεται µεγαλύτερη
θερµική απόδοση, της τάξης των 5 έως και 30 MWth.

2.2.2.1
Ωστόσο, και αυτές οι θερµοκρασίες είναι ακόµη πολύ
χαµηλές για την επιδιωκόµενη θερµοδυναµική απόδοση (που απαιτείται για την µετατροπή της θερµικής ενέργειας σε ηλεκτρική
ενέργεια) καθώς και λαµβανοµένων υπόψη των θερµοκρασιών του
σηµείου βρασµού που απαιτούνται για τη λειτουργία του
κυκλώµατος των στροβίλων.

2.2.2.2
Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται για το κύκλωµα
των στροβίλων κατά προτίµηση άλλα ρευστά, τα οποία φθάνουν
στο σηµείο βρασµού σε χαµηλότερες θερµοκρασίες απ' ό,τι το νερό
(π.χ. υπερφθοροπεντάνιο C5F12 ). Αναπτύχθηκαν γι αυτό ειδικά
κυκλώµατα στροβίλων όπως το κύκλωµα «Organic Rankine Cycle»
(ORC-Process) ή η διαδικασία Kalina.
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2.3.1 Το κόστος για την κατασκευή και λειτουργία παρόµοιων
εγκαταστάσεων αυξάνεται αισθητά µε αυξανόµενο βάθος. Συνεπώς,
ανάλογα µε τον τρόπο χρήσης που έχει επιλεγεί, θα πρέπει προηγουµένως να σταθµίζονται κριτήρια όπως το βάθος της γεώτρησης,
ο βαθµός απόδοσης και η εκµετάλλευση της θερµότητας.

2.4 Για το λόγο αυτό, οι πρώτες έρευνες για τον εντοπισµό
ωφέλιµων αποθεµάτων θερµότητας εστιάσθηκαν σε γεωλογικές
ζώνες που παρουσίαζαν θερµικές ανωµαλίες.

2.4.1 Έτσι, εντοπίστηκαν έντονα φαινόµενα θερµικής ανωµαλίας
(τα αποκαλούµενα κοιτάσµατα υψηλής ενθαλπίας) (2) κυρίως σε
περιοχές µε αυξηµένη ηφαιστειακή δραστηριότητα (Ισλανδία, Ιταλία,
Ελλάδα, Τουρκία). Τα κοιτάσµατα υψηλής ενθαλπίας αξιοποιούνται
από την αρχαιότητα σε ιαµατικά λουτρά και πριν περίπου εκατό
χρόνια άρχισαν να χρησιµοποιούνται και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Larderello, Iταλία, 1906).

2.4.2 Από την άλλη πλευρά, φαινόµενα χαµηλής θερµικής
ανωµαλίας (τα αποκαλούµενα υδροθερµικά κοιτάσµατα χαµηλής
ενθαλπίας), δηλαδή χαµηλό ποσοστό αύξησης της θερµοκρασίας µε
αυξανόµενο βάθος, εντοπίσθηκαν σε τεκτονικά ενεργές περιοχές
(Τάφρος Ρήνου, Τυρρηνική Θάλασσα, Αιγαίο, κλπ.) και είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένα σε ιζήµατα που µεταφέρουν υπόγεια ύδατα
(πεδιάδα της Πανονίας στην Ουγγαρία και στην Πολωνία, πεδιάδα
στην περιοχή της βόρειας Γερµανίας και της Πολωνίας).

2.5 Λόγω των περιορισµένων γεωθερµικών αποθεµάτων
(ανώµαλες ζώνες), από τα µέσα της δεκαετίας του 80, καταβάλλονται ολοένα και µεγαλύτερες προσπάθειες για τον εντοπισµό
θερµότητας που περιέχεται και σε «φυσιολογικούς» γεωλογικούς
σχηµατισµούς, προκειµένου να καλυφθεί επαρκώς η αυξανόµενη
ενεργειακή ζήτηση και να προσαρµοσθεί καλύτερα η ενεργειακή
προσφορά στις τοπικές ανάγκες.

2.2.3
Ιδιαίτερα επωφελής, είναι ο συνδυασµός των δύο εφαρµογών (ηλεκτρισµός και θέρµανση), προκείµενου το θερµικό πλεόνασµα της ηλεκτροπαραγωγής να χρησιµοποιείται για θερµαντικούς
σκοπούς: έχουµε δηλαδή συνδυασµένη παραγωγή θερµότητας και
ηλεκτρισµού.

2.5.1 Από την αρχή της δεκαετίας του 1990, άρχισαν να αξιοποιούνται και κοιτάσµατα εκτός περιοχών µε γεωθερµικές
ανωµαλίες για την παραγωγή ενέργειας, κυρίως σε γερµανόφωνες
χώρες. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας µε γεωθερµία υλοποιήθηκε
στο Altheim και το Bad Blumau (Αυστρία) και Neustadt-Glewe
(Γερµανία) µόλις πριν τέσσερα έτη.

2.3 Προκειµένου να µπορεί να αντληθεί από τεχνική άποψη
αξιοποιήσιµη ενέργεια, ιδιαίτερα για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, θα πρέπει τα γεωθερµικά αποθέµατα να βρίσκονται κατά
κανόνα σε ικανοποιητικό βάθος, δηλαδή σε βάθος ορισµένων
χιλιοµέτρων από την επιφάνεια. Αυτό συνεπάγεται δαπανηρές
γεωτρήσεις σε µεγάλο βάθος.

2.5.2 Επειδή απαιτείται βάθος τουλάχιστον 2,5 χιλιοµέτρων, ή
καλύτερα ακόµη, βάθος 4 έως 5 χιλιοµέτρων, χρειάζονται και
γεωτρήσεις ανάλογου βάθους.

(1) στο µέλλον π.χ. CO2

(2) Η ενθαλπία είναι όρος που χρησιµοποιείται στη θερµοδυναµική για να
χαρακτηρίσει το ωφέλιµο ενεργειακό περιεχόµενο (εσωτερική ενέργεια
και ενέργεια διαστολής) .
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Τα πλεονεκτήµατα αυτής της διαδικασίας είναι τα εξής:

— Η χρήση της γεωθερµίας δεν εξαρτάται από τις εποχικές ή
ηµερήσιες κλιµατολογικές συνθήκες, όπως η αιολική και η
ηλιακή ενέργεια, και εποµένως µπορεί να συνεισφέρει στην ενεργειακή παραγωγή·
— Μεταφέρεται ήδη διαθέσιµη θερµότητα από ταµιευτήρα που
βρίσκεται σε βάθος ορισµένων χιλιοµέτρων από την γήινη
επιφάνεια, και συνεπώς αποφεύγονται οι αναγκαίες διαδικασίες
για την παραγωγή πρωτογενούς θερµότητας (όπως η καύση ή
οι πυρηνικές διαδικασίες) αλλά επίσης το κόστος και η περιβαλλοντική επιβάρυνση που αυτές συνεπάγονται·
— Πρόκειται για σχεδόν απεριόριστα, ανανεώσιµα αποθέµατα
θερµότητας, η εκµετάλλευση των οποίων θεωρητικά θα
µπορούσε να συνεισφέρει σηµαντικά στην παροχή ενέργειας.
2.7

Ωστόσο, τα µειονεκτήµατα της διαδικασίας είναι τα εξής:

— οι θερµοκρασίες που επικρατούν είναι σχετικά χαµηλές ώστε να
επιτευχθεί θερµοδυναµική απόδοση, η οποία να επαρκεί για την
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος·
— αφενός λόγω της απαραίτητης επανεισαγωγής θερµότητας
στους ταµιευτήρες και αφετέρου λόγω της εξαγωγής
θερµότητας από τους ταµιευτήρες αυτούς, πρέπει να εντοπισθούν και να χρησιµοποιηθούν µεγάλοι όγκοι, ώστε, σε
περίπτωση άντλησης µεγάλων ποσοτήτων θερµότητας να µην
προκληθεί εξάντληση του αποθέµατος (σε σχέση µε την επιδιωκόµενη χρήση) και κατά συνέπεια, η (πρόωρη) εγκατάλειψη του
ταµιευτήρα·
— θα πρέπει να αποφεύγεται η ενδεχόµενη επίδραση ή ελευθέρωση
ζηµιογόνων ή διαβρωτικών ουσιών στο περιβάλλον (όπως CO2,
CH4 και H2S και άλατα) κατά τη χρήση των αποθεµάτων και να
ελέγχεται η διάβρωση τµηµάτων των εγκαταστάσεων·
— το κόστος και οι αστάθµητοι παράγοντες (όπως ο κίνδυνος να
µην εντοπισθεί ή να εξαντληθεί το απόθεµα) που συνδέονται µε
την άντληση και αξιοποίηση γεωθερµικών αποθεµάτων είναι
εξαιρετικά υψηλότεροι από τα σχετικά οφέλη.

3. Τρέχουσα κατάσταση
3.1 Πρόκειται κυρίως για τρεις εφαρµογές άντλησης και χρήσης
στον τοµέα της γεωθερµίας σε µεγάλο βάθος, που απαιτούν
συνήθως τουλάχιστον δύο γεωτρύπανα (ζεύγος γεωθερµικών
γεωτρήσεων) (1) ή παραλλαγές των τεχνικών αυτών, όπως:
— η υδροθερµικά αποθέµατα από τα οποία υπόγεια θερµά υδάτινα
αποθέµατα, δηλαδή αποθέµατα που δεν βρίσκονται σε αρτεσιανό φρέαρ (και δεν υπόκεινται εποµένως υπερβολική πίεση),
ωθούνται προς την επιφάνεια και χρησιµοποιούνται συνήθως
για θερµαντικούς σκοπούς. Επί του παρόντος, η τεχνική αυτή
εφαρµόζεται σταδιακά και σε θερµά υδάτινα αποθέµατα µε
υψηλότερες θερµοκρασίες για την παραγωγή ηλεκτρικής
(1) βλ. σηµείο 2.2.1 σχετικά µε τον «ανιχνευτικό σωλήνα» εξαγωγής
γεωθερµίας και το σηµείο 2.2.1.2 σχετικά µε την «αντλία γεωθερµίας»
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ενέργειας. Φορέας της θερµότητας σε αυτή την περίπτωση είναι
το υδάτινο απόθεµα σε µεγάλο βάθος·
— συστήµατα θερµών ξηρών πετρωµάτων («Hot Dry Rock») µέσω
των οποίων εντοπίζονται κατάλληλοι σχηµατισµοί πετρωµάτων
µέσω γεωτρήσεων µεγάλου βάθους και την εφαρµογή τεχνικών
ενεργοποίησης. Η θερµότητα των πετρωµάτων αυτών αντλείται
µέσω της εισαγωγής ύδατος από την επιφάνεια της γης και
συγκεκριµένα µέσω της ψύχρανσης των πετρωµάτων και της
τεχνητής πρόκλησης ανταλλαγής θερµότητας µεταξύ του
εισαγόµενου ύδατος και των θερµών πετρωµάτων·
— τα υφιστάµενα θερµά υδάτινα αποθέµατα υπό πίεση στα οποία
το µίγµα νερού/ υδρατµών βρίσκεται σε θερµοκρασίες που
υπερβαίνουν τους 250 oC (θερµοκρασία που παρουσιάζεται
µόνο σε σπάνιες, ιδιάζουσες περιπτώσεις) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρισµού ή τη θέρµανση.
Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται και ειδικές τεχνικές (2) στην επιφάνεια της γης χάρη στις οποίες θα επιτευχθεί καλύτερη ανταλλαγή
και αξιοποίηση της θερµότητας.

3.2 Στην ΕΕ, το σηµερινό εγκατεστηµένο δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από γεωθερµικές εγκαταστάσεις µε αξιοποίηση
κυρίως των γεωθερµικών ανωµαλιών — περίπου 1 GWel, δηλαδή
σχεδόν το 2 ‰ του συνολικού δυναµικού για την παραγωγή
ενέργειας στην ΕΕ, µε το µεγαλύτερο ποσοστό να εντοπίζεται στην
Ιταλία. Προς το παρόν διατίθενται µόνο περίπου 4 GWth για
άµεση αξιοποίηση για θερµαντικούς σκοπούς. Οι προοπτικές
δείχνουν τη δυνατότητα αύξησης σε 8 GWth ή ακόµα περισσότερο
έως το 2010.

3.3 Κατά συνέπεια, καµία από τις δύο µορφές χρήσης της
γεωθερµίας δεν έχει συνεισφέρει σηµαντικά στον ενεργειακό
εφοδιασµό της ΕΕ, ενώ εκπροσωπεί αµελητέο ποσοστό της χρήσης
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

3.4 Ωστόσο, η αξιοποίηση της γεωθερµίας έχει παρουσιάσει
εµφανή αύξηση τα τελευταία έτη µε την ενίσχυση των κρατών
µελών και της ΕΕ. Στο βαθµό που η θερµική απόδοση κυµαίνεται
από µερικά έως µερικές δεκάδες MWth, η γεωθερµική ενέργεια
µπορεί να συµβάλει στην αποκέντρωση του ενεργειακού
εφοδιασµού.

3.5 Η ΕΟΚΕ κρίνει απόλυτα θετικά το γεγονός αυτό και θεωρεί
ότι η προσπάθεια θα πρέπει να υποστηριχθεί. Στην περίπτωση αυτή,
απαιτείται γενικότερα η κατασκευή πρότυπων εγκαταστάσεων στις
οποίες να δοκιµάζονται και να αναπτύσσονται διαφορετικές
µέθοδοι.

3.6 Σε περιοχές εκτός αυτών µε γεωθερµικές ανωµαλίες, το
κόστος της γεωθερµίας ανά kWhel ηλεκτρικής ενέργειας είναι επί
του παρόντος το ήµισυ του κόστους της ηλιακής και το διπλάσιο
της αιολικής ενέργειας · και ως επί το πλείστον προϋποθέτει την
ταυτόχρονη διάθεση θερµότητας και ηλεκτρικού ρεύµατος.
(2) βλ. σηµείο 2.2.2.2 σχετικά µε το «κύκλωµα των στροβίλων»
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3.6.1
Ωστόσο, (βλέπε ανωτέρω) η ενεργειακή προσφορά µπορεί
σε αυτή την περίπτωση να προσαρµοστεί σε µεγάλο βαθµό στην
ενεργειακή, γεγονός το οποίο καθιστά ολοένα προσφορότερες τις
ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, καταλαµβάνοντας µεγάλο µερίδιο
της αγοράς ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η
εφαρµογή πρόσθετων µέτρων ρύθµισης και αντιστάθµισης, ώστε να
καλυφθούν οι διακυµάνσεις της απόδοσης της ηλιακής και αιολικής
ενέργειας. Πιθανόν να µην αποφευχθεί η χρήση πολυδάπανων
αποθεµατοποιητικών µέσων όπως το υδρογόνο που προκαλεί
µεγάλη κατανάλωση ενέργειας.

4. Μελλοντική εξέλιξη και συστάσεις
4.1 Σε περίπτωση που µπορεί να αρθούν οι περιορισµοί στις
ζώνες γεωθερµικής ανωµαλίας (βλ. επίσης σηµεία 2.4 και 2.5), η
γεωθερµία διαθέτει δυναµικό για να συνεισφέρει σηµαντικά σε έναν
περιβαλλοντικά υγιή και βιώσιµο ενεργειακό εφοδιασµό (βλ. επίσης
σηµείο 4.13).
4.2 Για την αξιοποίηση και την ανάπτυξη του δυναµικού αυτού,
απαιτούνται γεωτρήσεις σε βάθος τουλάχιστον 4 έως 5
χιλιοµέτρων, προκειµένου να εντοπισθούν κατάλληλα (ιζηµατογενή)
στρώµατα, µε ελάχιστη απαιτούµενη θερµοκρασία περίπου τους
150 oC και να µπορεί να παραχθεί ωφέλιµη ηλεκτρική ενέργεια.
Επιπλέον, τα πετρώµατα θα πρέπει να διεγερθούν κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να διευκολύνουν την απαιτούµενη ανταλλαγή
θερµότητας ανάµεσα στα θερµά πετρώµατα και τα φυσικά διαθέσιµα ύδατα ή τα ύδατα που εισχέονται, και να διασφαλισθεί
κατάλληλη υδατική ροή.
4.2.1
Αντίθετα, στην περίπτωση εκµετάλλευσης της γεωθερµίας
µόνο για την θέρµανση χώρων, αρκούν και γεωτρήσεις µικρότερου
βάθους, π.χ. 2 έως 3 χιλιοµέτρων.
4.3 Ανάλογες τεχνολογικές προσεγγίσεις αναπτύσσονται και
δοκιµάζονται σε πολλές τοποθεσίες (π.χ. Soultz-sous-Forêts, Groß
Schönebeck), οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετική γεωλογική
µορφολογία. Οι δυνατότητες αύξησης του δυναµικού επικεντρώνονται στην ανάπτυξη τεχνολογιών που να εξαρτώνται όσο το
δυνατό λιγότερο από την γεωγραφική θέση και οι οποίες να
µπορούν να εξαχθούν. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου απαιτούνται σηµαντικές προσπάθειες στους τοµείς Ε&Α.
4.4 Από τη µία πλευρά, χρειάζεται να αναπτυχθούν περαιτέρω
οι διάφορες υφισταµένες τεχνολογίες προκειµένου να τεθούν σε
εφαρµογή και να επαληθευθούν οι προαναναφερθείσες προϋποθέσεις για τη βιώσιµη εκµετάλλευση της γεωθερµίας.
4.4.1
Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ερώτηµα είναι κατά πόσον µε ένα
τέτοιο ενεργοποιηµένο απόθεµα πραγµατικά πληρούνται οι θερµοδυναµικές προϋποθέσεις ώστε να διασφαλίζεται ικανοποιητική
βιωσιµότητα.
4.5 Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να βελτιωθούν διαδοχικά
τα επιµέρους στάδια της διαδικασίας κατά τρόπο ορθολογικότερο
ώστε το κόστος τους να καθιστά την ενέργεια αυτή ανταγωνιστική(βλ. πιο κάτω). Παράλληλα, θα πρέπει να καταβληθούν
ανάλογες προσπάθειες στον τοµέα της Ε&Α (βλ. επίσης σηµείο 1.6)
για την προετοιµασία της αγοράς και για τη µείωση του κόστους
παραγωγής.
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4.6 Μεσοπρόθεσµα, η χρήση της γεωθερµίας µπορεί να
χαρακτηρισθεί ως ανταγωνιστική, εφόσον µπορεί να συναγωνιστεί
τη χρήση της αιολικής ενέργειας ως προς το κόστος. Αυτό δεν
αποκλείεται να συµβεί, δεδοµένου ότι τα µειονεκτήµατα της
αιολικής ενέργειας καθίστανται ολοένα σαφέστερα, µειονεκτήµατα
που οφείλονται στην έντονη διακύµανση της προσφοράς, που
ενδέχεται να οδηγήσει σε σηµαντικές παράπλευρες δαπάνες αλλά
και σε εκποµπές σε ορισµένα σηµεία καθώς και στη δυσµενή επιβάρυνση των κατοίκων της περιοχής και του τοπίου αλλά και σε αυξανόµενες ανάγκες για επισκευή και συντήρηση. Επίσης, κατά την
γενική αξιολόγηση πρέπει να συνεκτιµάται τόσο η οικονοµική
επιβάρυνση των καταναλωτών όσο και του δηµόσιου τοµέα.

4.7 Μακροπρόθεσµα, και λαµβανοµένου υπόψη ότι θα υπάρξει
προφανώς περαιτέρω αύξηση της τιµής του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου, (καθώς και λαµβανοµένής υπόψη της πιθανής
εξάντλησης των αποθεµάτων τους), τίθεται το θέµα της γενικής
ανταγωνιστικότητας της γεωθερµικής ενέργειας. Τίθεται δηλαδή το
ερώτηµα αν και πότε αυτή η µορφή παραγωγής ενέργειας, θα
µπορεί, λαµβανοµένου υπόψη του εξωτερικού κόστους όλων των
τεχνολογιών µετατροπής της ενέργειας, να καταστεί µακροπρόθεσµα ανταγωνιστική, ακόµη και χωρίς τη χορήγηση ενισχύσεων ή
την ευνοϊκή µεταχείριση που προκαλεί στρέβλωση της αγοράς.

4.8

Εν τω µεταξύ κρίνονται σκόπιµα τα εξής (1):

— η προώθηση στοχευµένων προγραµµάτων Ε&Α για την επιστηµονική και τεχνολογική ανάπτυξη του τοµέα σε επίπεδο κρατών
µελών και ΕΕ, τα οποία να αναπτύσσουν και να θέτουν σε δοκιµαστική εφαρµογή τις τεχνολογίες και τα επιµέρους στάδια των
διαδικασιών σε ικανοποιητικό αριθµό πειραµατικών εγκαταστάσεων·
— η θέσπιση ρυθµίσεων µε στόχο την ενίσχυση της εισαγωγής
στην αγορά (όπως π.χ. ο γερµανικός νόµος για τον εφοδιασµό
σε ηλεκτρική ενέργεια, για την θέρµανση και τον κλιµατισµό
χώρων), ως κίνητρο για ιδιωτικές επενδύσεις µε φθίνουσα
εξέλιξη, ώστε να καταστεί ελκυστική η πώληση της παραγόµενης ενέργειας κατά τη φάση εισαγωγής στην αγορά, για ένα
περιορισµένο χρονικό διάστηµα και να µπορούν να δοκιµαστούν, να βελτιωθούν και να αξιολογηθούν οι οικονοµικές
δυνατότητες που προκύπτουν. Αυτό ισχύει συγκεκριµένα για τα
πρότυπα συµφωνιών που προτείνουν επιχειρήσεις ενεργειακού
εφοδιασµού στους καταναλωτές ·
— η προστασία από τους κινδύνους που συνεπάγονται η
διερεύνηση και η εξόρυξη γεωθερµικών κοιτασµάτων, όπως ο
κίνδυνος να µην ανακαλυφθούν κοιτάσµατα και ο επικίνδυνος
χαρακτήρας των γεωτρήσεων.
4.9 Η ΕΟΚΕ δηλώνει την ικανοποίησή της για τη σηµαντική
πρόοδο που έχει σηµειωθεί στον τοµέα αυτό. Υποστηρίζει πλήρως
την Επιτροπή όσον αφορά τα τρέχοντα και τα δροµολογηµένα
προγράµµατα Ε&Α και την πρόθεση της να εντείνει τις προσπάθειές
της στο πλαίσιο του επόµενου προγράµµατος πλαίσιο Ε&Α.
Υποστηρίζει επίσης τα κράτη µέλη που θέσπισαν ανάλογα προγράµµατα Ε&Α καθώς και τις προσπάθειές τους να διευκολύνουν και
ενθαρρύνουν, µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων στήριξης, την καθιέρωση της γεωθερµίας σε πιλοτικό στάδιο.
(1) Βλ. «Προαγωγή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: µέσα δράσης και
µηχανισµοί χρηµατοδότησης»
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4.10 H EOKE επαναλαµβάνει παλαιότερη σύστασή της να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Ερευνητικός
Χώρος µέσω της χάραξης ολοκληρωµένης, διάφανης, συντονισµένης
στρατηγικής ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ στον ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
στρατηγικής που να υποστηρίζεται από όλους τους ενδιαφερόµενους παράγοντες και να αποτελέσει η στρατηγική αυτή ουσιαστικό
στοιχείο του 7ου προγράµµατος πλαίσιο Ε&Α και του προγράµµατος Ευρατόµ.
4.11 Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει τα
απαραίτητα µέτρα Ε&Α για την ανάπτυξη της γεωθερµικής
ενέργειας και να αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στα µέτρα αυτά, µέχρις
ότου υπολογισθούν και εκτιµηθούν ακριβέστερα η µακροπρόθεσµη
εξέλιξη του κόστους και το πραγµατικό δυναµικό της τεχνολογίας
αυτής, σε µία ούτως ή άλλως διαρκώς µεταβαλλόµενη αγορά.
4.12 Η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης στην Επιτροπή φροντίσει ώστε να
ενσωµατωθούν όλα τα προγράµµατα Ε&Α στον τοµέα της γεωθερµικής ενέργειας, δηλαδή ακόµη και τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται µέχρι σήµερα µε εθνικούς πόρους, σε ένα ευρωπαϊκό
πρόγραµµα έρευνας στον τοµέα της ενέργειας, στο πλαίσιο του
ανοικτού συντονισµού, ώστε να προωθηθεί κατ' αυτόν τον τρόπο η
ευρωπαϊκή συνεργασία.
4.13 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται τη συµµετοχή
των νέων κρατών µελών στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα πλαίσιο Ε&Α
ως ευκαιρία. Η επικείµενη ανανέωση των υφιστάµενων ενεργειακών
συστηµάτων στις χώρες αυτές, πρέπει να αξιοποιηθεί και για την
κατασκευή πειραµατικών και πιλοτικών εγκαταστάσεων στις χώρες
αυτές.
4.14 Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να καταβάλλει προσπάθειες προκειµένου να εναρµονίσει δεόντως τα αποτελεσµατικά
ευρωπαϊκά µέτρα στήριξης για την διάθεση στην αγορά (π.χ. Stromeinspeisungsgesetz — νόµος για τον εφοδιασµό σε ενέργεια)
ώστε να διευκολυνθεί ο θεµιτός ανταγωνισµός σε επίπεδο ΕΕ,
τουλάχιστον στον τοµέα της γεωθερµικής ενέργειας, µεταξύ όµοιων
τεχνικών.
4.15 ∆εδοµένου ότι η γεωθερµική ενέργεια προσφέρεται ιδιαίτερα για την συνδυασµένη προσφορά τόσο θερµότητας όσο και
ηλεκτρικής ενέργειας, η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει
την ανάπτυξη κατάλληλων δικτύων θέρµανσης και αξιοποίησης της
θερµότητας.
5. Συµπέρασµα και σύνοψη
5.1 Ο όρος γεωθερµική παραγωγή ενέργειας συµπεριλαµβάνει
όλες τις τεχνολογίες µέσω των οποίων εξάγεται από το πολύ θερµό
εσωτερικό της γης ρευστή θερµότητα προς την επιφάνεια.
5.2 Πρόκειται καταρχήν για τον εφοδιασµό µε ενέργεια για την
θέρµανση αλλά και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή τον
συνδυασµό των δύο αυτών µορφών ενέργειας.
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5.3 Σε περιοχές µε γεωθερµικές ανωµαλίες ήδη επιτυγχάνεται η
παραγωγή γεωθερµικής ενέργειας αλλά η αναλογία της στον συνολικό εφοδιασµό σε ενέργεια είναι ακόµη πολύ µικρή.
5.4 Με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών, ακόµη και σε
περιοχές που δεν παρουσιάζουν γεωθερµικές ανωµαλίες, η
παραγωγή γεωθερµικής ενέργειας θα µπορούσε να συµβάλει
σηµαντικά στην αύξηση των δυνατοτήτων για την επίτευξη
βιώσιµου ενεργειακού εφοδιασµού, στα πλαίσια του βασικού
φόρτου. Αυτό όµως απαιτεί γεωτρήσεις σε βάθος 4 έως 5
χιλιοµέτρων και την εφαρµογή µέτρων «τεχνητής πρόκλησης».
5.5 Ωστόσο, και η αξιοποίηση της γεωθερµικής ενέργειας σε
µικρό βάθος, µέσω αντλιών, για την θέρµανση ή των κλιµατισµό
εσωτερικών χώρων προσφέρει ελπιδοφόρες δυνατότητες ανάπτυξης.
5.6 Η δυνατότητα εφοδιασµού σε ενέργεια στο πλαίσιο του
βασικού φόρτου, αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτηµα της ενέργειας
αυτής, σε σύγκριση µε διαδικασίες στις οποίες η προσφορά σε
ενέργεια είναι ασταθής (όπως στην αιολική και ηλιακή ενέργεια) και
οι οποίες εξαρτώνται ή θα εξαρτώνται σε αυξανόµενο βαθµό από
την εφαρµογή µέτρων ρύθµισης, αντιστάθµισης και αποθεµατοποίησης ή προσκρούουν στην αντίθεση του πληθυσµού λόγω της
έκτασης που καλύπτουν ή της επίδρασής τους στο φυσικό τοπίο.
5.7 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τη σύστασή της να αξιοποιηθούν οι
δυνατότητες που προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, µέσω
µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ.
5.8 Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και τα
απαραίτητα µέτρα Ε&Α για την ανάπτυξη της γεωθερµικής
ενέργειας, µέσω της συνέχειας και ενίσχυσης των σχετικών
τρεχόντων προγραµµάτων.
5.9 Η ΕΟΚΕ συνιστά, επίσης, να συµπεριληφθούν τα προγράµµατα Ε&Α που χρηµατοδοτούνται προς το παρόν αποκλειστικά µε
εθνικούς πόρους σε ένα αντίστοιχο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα στον τοµέα της ενέργειας και στα αντίστοιχα µέτρα ενσωµάτωσης, µε την έννοια του ανοιχτού συντονισµού.
5.10 Η ΕΟΚΕ συνιστά να δηµιουργηθούν, σε µία αρχική φάση,
σε όλα τα κράτη µέλη κίνητρα µε φθίνουσα εξέλιξη και ρυθµίσεις
για την εισαγωγή στην αγορά (π.χ. Stromeinspeisungsgesetz —
νόµος για τον εφοδιασµό σε ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας στη Γερµανία), αλλά και για ιδιωτικές επενδύσεις ώστε να
αυξηθεί το ενδιαφέρον για την παραγωγή και την εµπορική
εκµετάλλευση της ενέργειας αυτής και ταυτόχρονα να δοκιµαστούν,
να βελτιωθούν και να αξιολογηθούν οι οικονοµικές της δυνατότητες .
5.11 Η ΕΟΚΕ συνιστά να εναρµονιστούν παρόµοια µέτρα
ενίσχυσης στο πλαίσιο της ΕΕ σε βαθµό ώστε να αναπτυχθεί θεµιτός
ανταγωνισµός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον τοµέα των τεχνολογιών
εκµετάλλευσης της γεωθερµίας.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie Sigmund
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέση σε εφαρµογή των φάσεων
εγκατάστασης και εκµετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράµµατος ραδιοναυσιπλοΐας µέσω δορυφόρου»
COM(2004) 477 τελικό — 2004/0156 (COD)
(2005/C 221/06)
Στις 16 Νοεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 156 της ΣΕΚ, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη
γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 17 Ιανουαρίου 2005, µε βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. RANOCCHIARI.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στην 414η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 9ης Φεβρουαρίου
2005 υιοθέτησε µε 134 ψήφους υπέρ και 3 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Η ΕΟΚΕ έχει παρακολουθήσει από την αρχή την δηµιουργία
και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ραδιοναυσιπλοΐας και εντοπισµού στίγµατος µέσω δορυφόρου Galileo, αναγνωρίζοντας τον θεµελιώδη στρατηγικό του ρόλο για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος, τόσο σε ό,τι αφορά τις
καινοτόµες συνέπειες από οικονοµικής και κοινωνικής πλευράς και
από πλευράς απασχόλησης, όσο και σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής που µπορεί να εξασφαλίσει το πρόγραµµα Galileo
στην κοινωνία των πολιτών (1). Η ΕΟΚΕ επεσήµανε επίσης την
ανάγκη σύνδεσης, από τη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης
Galileo (2), των ιδιωτικών φορέων στην ανάπτυξη και στην εκµετάλλευση του συστήµατος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή υποστήριξη
κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης και εγκατάστασης (3).
1.2 Όπως υπογράµµισε η ΕΟΚΕ στην πιο πρόσφατη γνωµοδότησή της για το θέµα αυτό (4), «το πρόγραµµα GALILEO εισήλθε
επιτέλους σε φάση πραγµατικής έναρξης της λειτουργίας του,
κατόπιν της συµφωνίας που συνήφθη στις 26 Μαΐου 2003 στο
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος (ΕΥ∆) σχετικά
µε τις χρηµατοδοτικές εισφορές των κρατών µελών της Υπηρεσίας»,
και επανέλαβε ότι «το πρόγραµµα GALILEO αποτελεί µείζονα
πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανεξαρτησία της, τις
τεχνολογικές και επιστηµονικές της ικανότητες, την οικονοµία της
και, κυρίως, για τον διαστηµικό της τοµέα».

2. Η σηµερινή κατάσταση και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί
2.1 Κρίνεται σκόπιµο να υπενθυµιστεί ότι το πρόγραµµα
αναπτύσσεται σε τέσσερις φάσεις:
(1) Γνωµοδότηση – ΕΕ C 311 της 17.11.2001 σελ. 19.
(2) Κοινή επιχείρηση Galileo: συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 171 της
ΣΕΚ µε τον κανονισµό ΕΚ 876/2002 της 21 Μαΐου 2002. Εξασφαλίζει
τη διαχείριση της φάσης ανάπτυξης του προγράµµατος Galileo και
προετοιµάζει τη διαχείριση της φάσης εγκατάστασης και εκµετάλλευσης
του προγράµµατος. Η έδρα της είναι στις Βρυξέλλες. Ιδρυτικά της µέλη
είναι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εκπροσωπούµενη από την Επιτροπή, και η
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος.
(3) Γνωµοδότηση – ΕΕ C 48 της21.2.2002, σελ. 42.
(4) Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ µε θέµα «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο: κατάσταση προόδου του
ερευνητικού προγράµµατος GALILEO στις αρχές του 2004» – ΕΕ C
302 της 7.12.2004

— η φάση καθορισµού, η οποία ξεκίνησε το 1999 και
ολοκληρώθηκε το 2001, κατά τη διάρκεια της οποίας
σχεδιάστηκε η αρχιτεκτονική ολόκληρου του συστήµατος και
καθορίστηκαν οι πέντε προσφερόµενες υπηρεσίες που απαριθµούνται κατωτέρω· η φάση αυτή χρηµατοδοτήθηκε κυρίως
µέσω του 5ου κοινοτικού προγράµµατος πλαισίου δράσεων ΕΤΑ
1998-2002,

— η φάση ανάπτυξης και επικύρωσης, η οποία ξεκίνησε το
2002 και θα ολοκληρωθεί το 2005 και η οποία αφορά την
ανάπτυξη δορυφόρων και επίγειων στοιχείων του συστήµατος
καθώς και την επικύρωση σε κατάσταση τροχιάς· η δηµόσια
οικονοµική επιδότηση ΕΕ/ΕΥ∆ είναι ύψους 1,2 δις ευρώ, εκτός
των 100 εκατοµµυρίων ευρώ από το 6ο κοινοτικό πρόγραµµα
πλαίσιο ΕΤΑ 2002-2006,

— η φάση εγκατάστασης η οποία καλύπτει τα έτη 2006 και
2007, µε την κατασκευή και την εκτόξευση δορυφόρων — οι
δύο πρώτοι δορυφόροι θα εκτοξευτούν τέλη του 2005 —
καθώς και την πλήρη εγκατάσταση του επίγειου τµήµατος της
υποδοµής. Η συνολική χρηµατοδότηση είναι ύψους 2,1 δις
ευρώ εκ των οποίων το 1/3, δηλαδή 700 εκατοµ. ευρώ προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισµό και τα 2/3, δηλαδή
1,4 δις ευρώ από την κοινοπραξία που θα επιλεχθεί,

— η φάση εκµετάλλευσης, η οποία θα αρχίσει το 2008 και η
οποία προβλέπει ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης
περίπου 220 εκατοµµύρια ευρώ το οποίο θα αναλάβουν
πλήρως οι ιδιώτες, µε εξαίρεση έκτακτη παρέµβαση της ΕΕ
συνολικού ύψους 500 εκατοµ. ευρώ για τα πρώτα έτη της
φάσης αυτής, σύµφωνα µε τις αποφάσεις που θα ληφθούν για
τις δηµοσιονοµικές προοπτικές του κοινοτικού προϋπολογισµού
για τα έτη 2007–2013.
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2.2 Μετά την ολοκλήρωση της φάσης καθορισµού, τον Μάιο
του 2002 συστάθηκε η Κοινή Επιχείρηση Galileo, για περίοδο
τεσσάρων ετών µε στόχο «να εξασφαλίσει την ενότητα της διοίκησης
και του δηµοσιονοµικού ελέγχου του σχεδίου όσον αφορά τη φάση
έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης του προγράµµατος Galileo και,
προς το σκοπό αυτόν, να χρησιµοποιήσει τα κονδύλια που διατίθενται για το πρόγραµµα αυτό».

2.3 Εξάλλου µε τον κανονισµό 1321/2004 (1) µε τον οποίο
δηµιουργείται η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή GNSS (παγκόσµιο
δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης) και µε την κοινή δράση
2004/552/ΚΕΠΠΑ (2), της 12ης Ιουλίου 2004, πραγµατοποιήθηκαν
οι λειτουργικές δοµές του συστήµατος µε στόχο τόσο τη διαχείριση
των δηµόσιων συµφερόντων που είναι συναφή µε τα προγράµµατα
όσο και την εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας του
συστήµατος Galileo.

2.4 Σε διεθνές επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής υπέγραψαν στις 26 Ιουνίου 2004, µετά
από τέσσερα χρόνια διαπραγµατεύσεων, µία συµφωνία καθοριστικής
σηµασίας για το Galileo και το GPS (3) σχετικά µε την προώθηση,
την παροχή και τη χρήση των υπηρεσιών των δύο συστηµάτων
πλοήγησης και εντοπισµού µέσω δορυφόρου και των συναφών
εφαρµογών κατά τρόπο πλήρως συµβατό και διαλειτουργικό: το
κάθε σύστηµα θα λειτουργεί παράλληλα µε το άλλο, χωρίς παρεµβολές µεταξύ των αντίστοιχων σηµάτων. Τούτο θα επιτρέψει στο
Galileo, στο πλαίσιο των παγκόσµιων δορυφορικών συστηµάτων
πλοήγησης GNSS, να καταστεί το παγκόσµιο πρότυπο των
ανοικτών σηµάτων για χρήση του πολίτη και εµπορική χρήση (το
GPS έχει στρατιωτικό χαρακτήρα) και το οποίο να είναι προσβάσιµο
και «επιθυµητό» ακόµα και στους χρήστες του GPS µέσω ενός
ενιαίου δέκτη.

2.5 Πάντα σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας, στις 13 Ιουλίου
2004 υπογράφτηκε συµφωνία συνεργασίας µε το Ισραήλ, που
αποτελεί συνέχεια της συµφωνίας που είχε υπογραφεί µε την Κίνα
στις 30 Οκτωβρίου 2003. Από καιρό έχουν αρχίσει διαπραγµατεύσεις, για την επίτευξη διαλειτουργικότητας µε το σύστηµα
Glonass (4) της Ρωσίας, οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει όσον
αφορά κυρίως την αγορά συχνοτήτων και τη χρήση των ρωσικών
πυραύλων προώθησης, ενώ συµφωνίες συνεργασίας βρίσκονται σε
προχωρηµένο στάδιο διαπραγµατεύσεων µε την ίδια τη Ρωσική
Οµοσπονδία, την Ουκρανία και την Ινδία. Εξάλλου έχουν αρχίσει
επαφές µε την Αυστραλία, τη Βραζιλία, το Μεξικό και την Νότιο
Κορέα. Επίσης η Ελβετία, η Νορβηγία και ο Καναδάς µελετούν
ενδεχόµενη οικονοµική τους συµµετοχή.
(1) Κανονισµός του Συµβουλίου, σχετικά µε τη δηµιουργία δοµών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης.
(ΕΕ L 246 της 20.7.2004).
(2) Πρβλ. ΕΕ L 246 της 20.7. 2004.
(3) US GPS: Παγκόσµιο σύστηµα εντοπισµού των ΗΠΑ, για στρατιωτικούς
σκοπούς.
(4) Glonass: global navigation satellite system (παγκόσµιο δορυφορικό
σύστηµα πλοήγησης).
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2.6 Στη Λεκάνη της Μεσογείου έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο
δράσης από την Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών, τον Απρίλιο του 2002 στη Valenza, στο οποίο περιλαµβάνεται η µεσογειακή συνεργασία όσον αφορά την ραδιοναυσιπλοΐα
και τον εντοπισµό µέσω δορυφόρου. Πρόσφατα στο Κάιρο, η κοινή
επιχείρηση Galileo προώθησε ένα σχέδιο Euro-med GNSS για την
επίδειξη, την κατάρτιση και τον συντονισµό του περιφερειακού
σχεδίου GNSS, προκειµένου να ελεγχθεί, σε συνεργασία µε τους
εταίρους Meda, ο αντίκτυπος του EGNOS (5), γεωστατικού δορυφόρου πρόδροµου του Galileo.

2.7 Εφόσον τεθεί σε λειτουργία, το σύστηµα Galileo προτίθεται
να παρέχει πέντε είδη υπηρεσιών:

— µία ανοικτή βασική υπηρεσία, η οποία θα αφορά ειδικότερα
εφαρµογές για το ευρύτερο κοινό και υπηρεσίες γενικού
ενδιαφέροντος,

— µία εµπορική υπηρεσία, η οποία θα επιτρέπει την ανάπτυξη
εφαρµογών για επαγγελµατικούς σκοπούς και θα παρέχει
αυξηµένες επιδόσεις σε σύγκριση µε τη βασική υπηρεσία, ιδίως
όσον αφορά τη διασφάλιση παροχής υπηρεσιών,

— µια υπηρεσία ασφάλειας της ζωής (Safety of Life), πολύ
υψηλής ποιότητας και πληρότητας, για εφαρµογές στις οποίες
η ανθρώπινη ζωή τίθεται σε κίνδυνο, όπως η αεροπλοΐα ή η
ναυσιπλοΐα,

— µία υπηρεσία έρευνας και διάσωσης, µε στόχο την ουσιαστική
βελτίωση των υπαρχόντων συστηµάτων παροχής συνδροµής σε
καταστάσεις κινδύνου και διάσωσης προσώπων,

— µία κρατικά ρυθµιζόµενη υπηρεσία (αποκαλούµενη «Public
Regulated Service» ή PRS), κρυπτογραφηµένη και ανθεκτική σε
κάθε είδους παρεµβολές, η οποία θα καλύπτει κυρίως τις
ανάγκες των δηµόσιων φορέων σε θέµατα πολιτικής
προστασίας, εθνικής ασφαλείας και προστασίας της δηµόσιας
τάξης και του νόµου, που απαιτούν απόλυτη προστασία. (6).

2.8 Λόγω των χαρακτηριστικών χρήσης και πολιτικής διαχείρισης καθώς και των κύριων εµπορικών και επαγγελµατικών εφαρµογών του συστήµατος Galileo, η πιθανή αγορά του σύµφωνα µε
την Επιτροπή τοποθετείται γύρω στο 2010, στα τρία σχεδόν δισεκατοµµύρια δέκτες, µε ετήσιες επιστροφές επενδύσεων 250 δις
ευρώ περίπου καθώς και µε τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και
θέσεων εργασίας πολύ υψηλού επιπέδου της τάξεως εκατοντάδων
χιλιάδων µισθωτών, εκ των οποίων πάνω από 150 000 στην
Ευρώπη.
(5) EGNOS: Ευρωπαϊκό σύστηµα πλοήγησης µε υπέρθεση γεωστατικών
δορυφόρων: σύστηµα που βασίζεται στη διόρθωση του σήµατος GPS
µέσω δικτύου επίγειων σταθµών και γεωστατικών δορυφόρων. Το
EGNOS που ξεκίνησε το 1996 και λειτουργεί ήδη ως πρόδροµος του
Galileo, θα πρέπει τώρα να ενσωµατωθεί στο Galileo και ως κοινό
καθεστώς παραχώρησης..
(6) Πρβλ. σύµβαση παραχώρησης των φάσεων εκµετάλλευσης και διαχείρισης του προγράµµατος Galileo – 2003/s200-179789 που δηµοσιεύτηκε στις 17 Οκτωβρίου 2003.
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2.9 Η κοινή επιχείρηση Galileo ολοκλήρωσε, τον Σεπτέµβριο
του 2004, την φάση της διαδικασίας υποβολής προσφορών
και έλαβε τις τελικές προτάσεις δύο υποψήφιων κοινοπραξιών για
την παραχώρηση (Eurely (1) και Inavsat (2)), προτάσεις που υπέβαλε
προς οριστική αξιολόγηση µε βάση τρία κριτήρια: επιχειρηµατική
και οικονοµική ικανότητα, τεχνικές δεξιότητες, νοµικές και συµβατικές πτυχές.
2.10 Σύµφωνα µε την εντολή της, η κοινή επιχείρηση αφού
παρουσίασε µία σχετική έκθεση στην Επιτροπή και αφού η
τελευταία υπέβαλε µία ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο (3) για τη µετάβαση στις φάσεις εγκατάστασης και
εκµετάλλευσης, θα µπορεί να αποκτήσει «τις απαραίτητες πολιτικές οδηγίες όσον αφορά τη δηµόσια χρηµατοδότηση των
επόµενων φάσεων του προγράµµατος και των υποχρεώσεων
δηµόσιας υπηρεσίας, ιδιαίτερα του καθορισµού των υπηρεσιών»
και, κατά συνέπεια, να προωθήσει την πρόταση ανάθεσης για την
υπογραφή της σύµβασης από την Εποπτική Αρχή η οποία είναι εκ
των πραγµάτων η υπογράφουσα αρχή αρµόδια για την εκτέλεση
της σύµβασης σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα κανονισµό ΕΚ
1321/2004.
2.11 Η ΕΟΚΕ διερωτάται µήπως αυτή η διαδικασία κινδυνεύει
να καταστεί ιδιαίτερα πολύπλοκη µε επικαλύψεις και διπλούς
ελέγχους που ούτε σαφείς είναι ούτε ευέλικτοι.
2.12 Εξάλλου, η Εποπτική Αρχή, που αναφέρεται στην
πρόταση κανονισµού που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας
γνωµοδότησης και όπου ορίζεται ως κοινοτική υπηρεσία διαχείρισης των δηµοσίων συµφερόντων σχετικά µε τα ευρωπαϊκά
προγράµµατα ραδιοναυσιπλοΐας µέσω δορυφόρου, που διέπεται
από τον κανονισµό ΕΚ 1321/2004, θα λειτουργήσει µόνο το
2005.

3. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3.1 Η πρόταση κανονισµού που αποτελεί αντικείµενο της
παρούσας γνωµοδότησης, ανταποκρίνεται στην ανάγκη να υπάρχει
ειδικό νοµικό µέσο, που να διασφαλίζει στο πρόγραµµα αυτόνοµο
κονδύλιο του προϋπολογισµού, να συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση και εποπτεία των φάσεων εγκατάστασης και
εκµετάλλευσης του Galileo από οικονοµικής πλευράς, ακόµη και
έναντι του αναδόχου.
3.2 Η παρούσα πρόταση κανονισµού αποσκοπεί, συνεπώς, στη
σταθεροποίηση των όρων της χρηµατοδοτικής εισφοράς της
Κοινότητας για τις φάσεις εγκατάστασης και εκµετάλλευσης και
εστιάζεται:
3.2.1
στην ανάγκη κοινοτικής παρέµβασης προκειµένου να διασφαλιστεί η συνοχή του χρηµατοδοτικού πλαισίου µεταξύ των
(1) Eurely: κοινοπραξία που ιδρύθηκε από Alcatel, Finmeccanica και
Vinci.
(2) INAVSAT: ιδρύθηκε από EADS Space, Inmarsat ventures και the
Thales group.
(3) COM(2004) 636 τελικό της 6ης Οκτωβρίου 2004
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πόρων που παρέχει η Κοινότητα και των πόρων που διαθέτει ο
ανάδοχος:
— από τη παροχή των διαφόρων υπηρεσιών που δηµιουργεί το
πρόγραµµα Galileo,
— από τις άδειες και τα πνευµατικά δικαιώµατα για τα στοιχεία
του συστήµατος τα οποία έχει παραχωρήσει δωρεάν η Εποπτική
Αρχή,
— από τα µακροχρόνια δάνεια που θα χορηγήσει η ΕΤΕ,
3.2.2 στην καταλληλότητα του θεσµικού καθεστώτος διαχείρισης και ελέγχου της Εποπτικής Αρχής.

4. Γενικές παρατηρήσεις

4.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να εξεταστούν ήδη από
τώρα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων παρεχόµενων
υπηρεσιών προκειµένου να εξασφαλιστούν ανοικτά πρότυπα που
θα καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση σε µεταγενέστερους φορείς
παροχής υπηρεσιών και σε καινοτόµα είδη υπηρεσιών, µε την
αποφυγή τεχνητών εµποδίων ή υψηλών οφειλών για τις νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις ιδίως εάν είναι µικρών διαστάσεων.

4.2 Όσον αφορά την καταλληλότητα του δηµοσιονοµικού
πλαισίου αναφοράς, η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι οι νέες δηµοσιονοµικές
προοπτικές του κοινοτικού προϋπολογισµού θα εγκριθούν το
συντοµότερο δυνατό και υποστηρίζει το αίτηµα της Επιτροπής για
χορήγηση στο πρόγραµµα Galileo του ποσού του 1 δις ευρώ,
µέσω ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισµού που να µην
εξαρτάται από άλλες θέσεις του προϋπολογισµού. Η ΕΟΚΕ ζητά
επίσης το ποσό αυτό να αυξηθεί δεόντως για να διασφαλιστεί η
ανάπτυξη και η ενσωµάτωση του EGNOS στο πρόγραµµα Galileo.
Η ΕΟΚΕ κρίνει επίσης σκόπιµο οι δράσεις έρευνας για τα δορυφορικά συστήµατα ραδιοεντοπισµού GNSS να περιληφθούν και να
επιδοτηθούν στο πλαίσιο του 7ου προγράµµατος πλαισίου ΕΤΑ.

4.3 Η ΕΟΚΕ διερωτάται εξάλλου για τον τρόπο µε τον οποίο
θα ενταχθούν στο πλαίσιο αυτό οι ενδεχόµενες δηµόσιες εισφορές
οργανισµών τρίτων χωρών που έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον
τους να συµµετέχουν οικονοµικά στο πρόγραµµα Galileo.

4.4 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο για τον
ανάδοχο αναφέρονται οφέλη που απορρέουν από τη λειτουργία
τους ως φορέα παροχής υπηρεσιών και καρπωτή των δωρεάν αδειών
και πνευµατικών δικαιωµάτων (IRP). Εν προκειµένω η ΕΟΚΕ δεν
µπορεί παρά να εκφράσει τις ανησυχίες της για ενδεχόµενη προδιάθεση δεσπόζουσας ή µονοπωλιακής θέσης του αναδόχου, µε
πιθανές συνέπειες τη στρέβλωση του ανταγωνισµού και τον περιορισµό της ελεύθερης αγοράς.
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4.5 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα του θεσµικού πλαισίου
διαχείρισης και ελέγχου που ανατίθεται σε εξωτερική ευρωπαϊκή
υπηρεσία (ευρωπαϊκή εποπτική αρχή του παγκόσµιου δορυφορικού
συστήµατος πλοήγησης <GNSS>), η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τα
ακόλουθα σηµεία:

4.5.1
το διοικητικό συµβούλιο της ευρωπαϊκής αρχής
GNSS αποκλείει την εκπροσώπηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας
διαστήµατος, η οποία αντιθέτως αποτελεί µέρος του διοικητικού
συµβουλίου της κοινής επιχείρησης.

4.5.2
Οι αρµοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου µεταβιβάζονται από την κοινή επιχείρηση στην ευρωπαϊκή αρχή GNSS η
οποία διαχειρίζεται τους πόρους του προγράµµατος Galileo,
λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή και συνάπτει µε τον ανάδοχο τις
συµβάσεις παραχώρησης, µεριµνά για την τήρηση των συµβατικών
υποχρεώσεων, παραχωρεί στον ανάδοχο τα δικαιώµατα χρήσης
αγαθών κατά τη διάρκεια της σύµβασης, διαχειρίζεται τη συµφωνία
µε τον φορέα εκµετάλλευσης του EGNOS, συντονίζει τις πρωτοβουλίες των κρατών µελών για τις συχνότητες που απαιτούνται για
τη λειτουργία του συστήµατος, διασφαλίζει ότι οι συνιστώσες του
συστήµατος είναι δεόντως πιστοποιηµένες, και συµβάλει στην
τήρηση των διατάξεων ασφάλειας συµπεριλαµβανοµένων και όσων
απορρέουν από την κοινή δράση 2004/552ΚΕΠΠΑ.
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4.5.6 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη, που έχει εκφράσει σε
προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της (2), παράλληλα µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας να εξεταστούν και τα προβλήµατα προστασίας του ιδιωτικού βίου και των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα µε την ανάθεση του θέµατος, όπου
αυτό είναι δυνατό, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων, (3) ή µε την πρόβλεψη δηµιουργίας κατάλληλου
συµβουλευτικού οργανισµού. Πράγµατι δεν επαρκεί η αναφορά
του κανονισµού ΕΚ 45/2001 που γίνεται στο άρθρο 19 του κανονισµού για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής GNSS. Η
ρητή διασφάλιση της κατάλληλης προστασίας του ιδιωτικού βίου
και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα έχει, κατά την άποψη
της ΕΟΚΕ, την ίδια σηµασία µε την ασφάλεια εάν θέλουµε να εξασφαλίσουµε την επιτυχία του συστήµατος Galileo µε την πλήρη
υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών.

4.5.7 Πάντα όσον αφορά τη συµµετοχή της κοινωνίας των
πολιτών, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι µία πρωτοβουλία τόσο σηµαντική
για την Ευρώπη όπως το πρόγραµµα Galileo είναι σχεδόν άγνωστη
στην πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών. Εν προκειµένω, η ΕΟΚΕ
εύχεται τα θεσµικά κοινοτικά όργανα από κοινού µε τις εθνικές
κυβερνήσεις να ξεκινήσουν µία εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης η οποία εκτός από το να γνωστοποιεί και να αξιολογεί
αυτό το πολύτιµο προϊόν της ευρωπαϊκής έρευνας και βιοµηχανίας,
να καθησυχάζει τους ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά το σεβασµό
και την προστασία των δικαιωµάτων τους για τον ιδιωτικό τους βίο.

4.5.3
Η ΕΟΚΕ δεν µπορεί να κρύψει την ανησυχία της για την
ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση της µετάβασης αρµοδιοτήτων από την
κοινή επιχείρηση της οποίας η λειτουργία σταµατά τον Μάιο του
2006 στην νέα ευρωπαϊκή εποπτική αρχή GNSS, η οποία θα
αρχίσει να λειτουργεί το πρώτο εξάµηνο του 2005.

4.5.4
Η ΕΟΚΕ συνιστά συνεπώς στην Επιτροπή και στο
Συµβούλιο να παρακολουθούν αυτή τη φάση µετάβασης και
«συγκατοίκησης» της κοινής επιχείρησης και της ευρωπαϊκής
εποπτικής αρχής.

4.5.5
Οι διατάξεις της κοινής δράσης 2004/552/ΚΕΠΠΑ και
ο κανονισµός µε τον οποίο δηµιουργείται η ευρωπαϊκή εποπτική
αρχή GNSS, που προβλέπει τη σύσταση επιτροπής ασφάλειας και
προστασίας του συστήµατος, διέπουν τα θέµατα εσωτερικής
ασφάλειας του Galileo.

5. Ειδικές παρατηρήσεις

5.1 Σε σχέση µε τα προαναφερθέντα η ΕΟΚΕ συνιστά στις αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης κανονισµού να συµπεριληφθούν οι
ακόλουθες παρατηρήσεις:

Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ θα πρέπει από τώρα να εξεταστούν σε
βάθος οι σχέσεις του συστήµατος Galileo µε τις άλλες υφιστάµενες
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως το παγκόσµιο σύστηµα ελέγχου
για το περιβάλλον και την ασφάλεια (Global monitoring for environment and security — GMES), το σύστηµα Cospas-Sarsat (1)
έρευνας και διάσωσης, τα δίκτυα για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, τα δίκτυα πολυµέσων GRID, κλπ.

5.1.1 νέα αιτιολογική σκέψη 3α: «Λόγω του αντίκτυπου που
ενδέχεται να έχει το πρόγραµµα στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών, η
Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθειες ώστε να ανατεθεί στην
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων ή σε ένα συµβουλευτικό όργανο» ad hoc«, η προστασία του ιδιωτικού βίου και των
προσωπικών δεδοµένων κατά την παροχή των υπηρεσιών του
Galileo, προκειµένου να διασφαλιστεί η διαφανής ανάπτυξη και ο
συνεχής διάλογος µε τους πιθανούς χρήστες και την κοινωνία των
πολιτών»·

(1) COSPAS (ρωσικό ακρωνύµιο του «Cosmicheskaya Sistyema Poiska
Avariynich Sudov», δηλαδή «∆ιαστηµικό σύστηµα για την αναζήτηση
διαστηµοπλοίων σε δυσκολία») -SARSAT («Search and Rescue Satellite-Aided Tracking»: έρευνα και διάσωση µέσω δορυφόρου) πρόκειται
για ένα διεθνές σύστηµα έρευνας, εντοπισµού και διάσωσης µέσω δορυφόρου για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Το σύστηµα κατά την περίοδο
1982-2003, συνέβαλε στη διάσωση 15.000 ατόµων σε όλο τον κόσµο.

(2) Πρβ. γνωµοδότηση CESE µε θέµα «Πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση κοινής επιχείρησης Galileo» σηµείο
3.5 – EE C 48 της 21.2.2002.
(3) Πρβλ. COM (2004) 693 της 25/10/04 , Ανακοίνωση της Επιτροπής η
οποία προτείνοντας τη σύσταση της Υπηρεσίας εντός του 2005,
υποθέτει ότι θα ανατεθεί σε αυτή και η προστασία των φυσικών
προσώπων που επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.
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5.1.2
στην αιτιολογική σκέψη 12 να προστεθεί: «, να εξασφαλισθούν περαιτέρω κοινοτικοί πόροι στην ίδια θέση του προϋπολογισµού για την ανάπτυξη και την ενσωµάτωση του EGNOS
στο Galileo και να προβλεφθεί κατάλληλη θέση και πόροι στο
πλαίσιο του 7ου προγράµµατος πλαισίου ΕΤΑ για τη ραδιοναυσιπλοΐα µέσω δορυφόρου και την ολοκλήρωση των υφιστάµενων
δικτύων»·
5.1.3
νέα αιτιολογική σκέψη 13α: «η Επιτροπή και το
Συµβούλιο θα εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία µετάβασης της
κοινής επιχείρησης Galileo στη νέα Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή
GNSS θα πραγµατοποιηθεί σε απόλυτη διαφάνεια για να
αποφευχθούν πιθανές επικαλύψεις, λειτουργικές καθυστερήσεις ή,
ακόµη χειρότερα, περιορισµοί στην αγορά»·
5.1.4
νέα αιτιολογική σκέψη 14α: «η Επιτροπή θα µεριµνήσει
ώστε οι ενδεχόµενες εισφορές και οικονοµικές συµµετοχές οργανισµών τρίτων χωρών στην ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Εποπτικής
Αρχής GNSS να πραγµατοποιηθούν µε την τήρηση των αµοιβαίων
συµφερόντων και των υφιστάµενων ανισοτήτων µέσω κατάλληλων
συµφωνιών που να υποβληθούν στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο».
6. Συµπεράσµατα
6.1 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει πλήρως το πρόγραµµα Galileo και την επίσπευση των χρόνων υλοποίησης των
δύο τελευταίων φάσεων της ανάπτυξής του, προκειµένου να
καταστεί πλήρως λειτουργικό το 2008.
6.2 Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την εκ των
προτέρων αξιολόγηση του επιπλέον οφέλους για τον ανάδοχο, που
θα προκύψει από την παροχή των υπηρεσιών και των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, ανακοινώνοντας µε σαφήνεια και ακρίβεια
τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης.
6.3 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά
βήµατα προς τα εµπρός για την υλοποίηση µιας υποδοµής παγκό-
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σµιας εµβέλειας, ιδιαίτερα µε τη Συµφωνία Συνεργασίας ΕΕ/ΗΠΑ
µε στόχο την πλήρη συµβατότητα και διαλειτουργικότητα των
δορυφορικών συστηµάτων ραδιοναυσιπλοΐας και εντοπισµού
στίγµατος που υπάρχουν σε παγκόσµια κλίµακα.
6.4 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία της διεθνούς συνεργασίας µε την Κίνα και το Ισραήλ και εκτιµά ότι όλες οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν για την επίτευξη αµοιβαίου οφέλους
µε την Ελβετία και τη Νορβηγία, τη Ρωσική Οµοσπονδία, την
Ουκρανία, την Ινδία, την Αυστραλία, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τη
Νότιο Κορέα. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η Λεκάνη της Μεσογείου πρέπει
να αποτελέσει µία προνοµιακή περιφέρεια εφόσον ήδη επωφελείται
από τις υπηρεσίες που παρέχει το EGNOS και συνιστά µια στρατηγικής σηµασίας περιοχή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη
βιώσιµη ανάπτυξη της Ευρώπης.
6.5 Εν προκειµένω, η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι το άνοιγµα
προς τρίτες χώρες αποτελεί σηµαντική συµβολή στην διάσταση της
εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.6 Η ΕΟΚΕ εύχεται να µπορέσει η Επιτροπή να διαθέσει µία
θέση του προϋπολογισµού σε µια εκστρατεία ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης η οποία εκτός από το να γνωστοποιεί και να
αξιολογεί αυτό το πολύτιµο προϊόν της ευρωπαϊκής έρευνας και
βιοµηχανίας, να καθησυχάζει τους ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά
το σεβασµό και την προστασία των δικαιωµάτων τους για τον ιδιωτικό τους βίο.
6.7 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τέλος την ευχή να ληφθούν υπόψη οι
παρατηρήσεις της και οι συστάσεις της για ορισµένες αιτιολογικές
σκέψεις του προτεινόµενου κανονισµού (προστασία του ιδιωτικού
βίου, αύξηση των οικονοµικών πόρων, περίοδος µετάβασης και
συνεισφορές τρίτων χωρών) όπως επισηµάνθηκαν ανωτέρω. Οι
συστάσεις αυτές αποσκοπούν να συµβάλουν σε µεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια της πρωτοβουλίας καθώς και στην εξασφάλιση
των κατάλληλων πόρων προς όφελος τόσο των θεσµικών οργάνων
όσο και της κοινωνίας των πολιτών.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην
Κοινότητα (INSPIRE)»
COM(2004) 516 τελικό — 2004/0175 COD
(2005/C 221/07)
Στις 13 Σεπτεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 175 της συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 13 Ιανουαρίου 2005 µε εισηγητή τον κ. RETUREAU.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 140 ψήφους υπέρ και 2 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Περίληψη της γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ
1.1 H EOKE θεωρεί κατάλληλη, επιθυµητή, και σύµφωνη µε την
αρχή της αναλογικότητας την προτεινόµενη δηµιουργία υποδοµής
χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE). Η υποδοµή αυτή
θα συντονίζει και καθιστά διαλειτουργικές και προσιτές τις χωρικές
πληροφορίες που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη
µέλη, προκειµένου να είναι πιο τεκµηριωµένες σε επιστηµονική
βάση οι αποφάσεις, η συνέχεια που δίδεται στο θέµα του περιβάλλοντος και οι εκθέσεις που καταρτίζονται στο πλαίσιο διαφόρων
οδηγιών. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η νοµική βάση (άρθρο 175 της
συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) είναι
κατάλληλη.
1.2 Η πρωτοβουλία αυτή µπορεί να µειώσει τις επικαλύψεις, τα
κενά ή τις ανεπάρκειες, και να διευκολύνει το συντονισµό και την
αξιοπιστία κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων.
Απαιτεί κοινοτική δράση και θα αποτελέσει πηγή µεγαλύτερης
αποτελεσµατικότητας στη χρήση των δεδοµένων από τις διοικήσεις
και τις ενδιαφερόµενες υπηρεσίες, στην αξιοποίησή τους από τους
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαφόρων µορφών µεταξύ των
οποίων υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας (χάρτες ή ειδικές βάσεις
δεδοµένων κλπ.).
1.3 Η προτεινόµενη οδηγία θεσπίζει το νοµικό και τεχνικό
πλαίσιο που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση αυτή. Συγκροτεί
τεχνική επιτροπή και επιβάλλει στα κράτη µέλη την υποχρέωση να
επιτρέπουν την πρόσβαση στα γεωγραφικά τους δεδοµένα. Η παρακολούθηση διασφαλίζεται από την Επιτροπή: προβλέπονται τακτικές
εκθέσεις
1.4 Συνεπώς, η ΕΟΚΕ εγκρίνει την πρόταση που της υποβάλλεται για γνωµοδότηση διότι επιφέρει αναντίρρητη κοινωνική
προστιθέµενη αξία προσφέροντας ένα εναρµονισµένο πλαίσιο
αναφοράς και προωθώντας την απαραίτητη πρόοδο στην ποιότητα
και τη φύση των συλλεγόµενων χωρικών πληροφοριών προκειµένου
να θεµελιωθεί η πολιτική περιβάλλοντος και, ενδεχοµένως, άλλες
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και για να ενισχυθεί η διαδικασία
λήψης αποφάσεων.
1.5 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να εµµείνει στην αναγκαιότητα χρήσης
των πρωτοκόλλων και των ανοιχτών δελτίων ή γενικών αποδεχτών
και ευανάγνωστων προδιαγραφών µε δωρεάν λογισµικά ανάγνωσης.
Εµµένει στην αναγκαιότητα διασφάλισης της δηµοσιοποίησης των

πληροφοριών που αναφέρονται και θα διατίθενται στα πλαίσια του
INSPIRE, δεδοµένου ότι πρόκειται για επιστηµονικά στοιχεία που
είναι απαραίτητα τόσο για την περιβαλλοντική πολιτική όσο και για
τους ερευνητές και τους σπουδαστές. Τέλος, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει
ότι η πρωτοβουλία πρέπει να εφαρµοστεί χωρίς να τίθεται σε
κίνδυνο το απόρρητο ορισµένων δεδοµένων που σχετίζονται µε την
ιδιωτική ζωή και µε θεωρήσεις γενικού ενδιαφέροντος και
ασφάλειας.

2. Η πρόταση της Επιτροπής
2.1 Νοµική βάση είναι το άρθρο 175, παράγραφος,1 της
συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και επιτρέπει,
µέσω παραποµπής στο άρθρο 174, την πρόταση µέτρων στο πεδίο
του περιβάλλοντος και της προστασίας της υγείας βάσει τεχνικών
και επιστηµονικών δεδοµένων.
2.2 Τα φυσικά φαινόµενα, όπως, επίσης, και αυτά που προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, έχουν αντίκτυπο στην
ποιότητα του περιβάλλοντος και στην υγεία. Αυτό δικαιολογεί
κοινοτική δράση ενηµέρωσης και συντονισµού λαµβανοµένων
υπόψη των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας
όπως, επίσης, και της αρχής της προφύλαξης.
2.3 Προτείνεται οδηγία πλαίσιο προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα ευρείας εφαρµογής της επικουρικότητας ενόψει της
προσαρµογής των διατάξεων στις διαφορετικές εθνικές και περιφερειακές πραγµατικότητες.
2.4 Τα µεταδεδοµένα που συλλέγονται θα προέλθουν κυρίως
από εθνικές δηµόσιες πηγές, αλλά δεν αποκλείεται η προσφυγή και
σε άλλες πηγές. Μία κοινοτική θυρίδα θα επιτρέψει την πρόσβαση
στις εθνικές βάσεις δεδοµένων µε ηλεκτρονική µορφή.
2.4.1 Η συλλογή των προαναφερθέντων δεδοµένων δεν είναι
υποχρεωτική για τα κράτη µέλη. Η πρωτοβουλία INSPIRE είναι
συµπληρωµατική άλλων πρωτοβουλιών όπως η πρωτοβουλία GMES
(Global Monitoring of Environment and Security) και το πρόγραµµα GALILEO, που µπορούν να περισυλλέγουν ειδικά ή
συµπληρωµατικά δεδοµένα.
2.4.2 Ο οριζόντιος χαρακτήρας του INSPIRE είναι ουσιαστικός:
τέµνει διαφορετικούς τοµείς, πράγµα που θα επιτρέψει τον
προσδιορισµό των κενών και θα παρακινήσει στην κάλυψή τους.
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2.4.3
Η περιβαλλοντική νοµοθεσία προβλέπει την φύση, την
ποιότητα, και την κοινοποίηση αξιόπιστων στοιχείων για κάθε ένα
από τα τοµεακά κείµενα (π.χ., οδηγία για την ποιότητα των
υδάτων).

3.3 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η σχέση κόστους-οφέλους είναι υπέρ του
σχεδίου, το οποίο θα επιτρέψει την αποτροπή επικαλύψεων, την
καλύτερη χάραξη των κοινοτικών πολιτικών, και την πληροφόρηση
του κοινού.

2.4.4
Η ανταλλαγή των δεδοµένων, επιτρέποντας τον προσδιορισµό των ενδεχόµενων δυσκολιών ή των κενών που έχουν συναντήσει τα κράτη µέλη, θα διευκολύνει την προοδευτική εξεύρεση
λύσεων.

3.4 Κατά την ΕΟΚΕ, η κοινοτική υποδοµή καθώς και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στις οποίες επιτρέπει την πρόσβαση θα
πρέπει να αποτελούν κοινό κτήµα, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για
επιστηµονικά δεδοµένα και για βάσεις γνώσεων, των οποίων οι
χρήσεις είναι γενικού συµφέροντος (πρόληψη φυσικών ή βιοµηχανικών κινδύνων, υγεία, κλπ.). Το εµπόδιο που µπορούν να
δηµιουργήσουν τα περιοριστικά δικαιώµατα χρήσης των πληροφοριών και των υπηρεσιών πρέπει να αποτραπεί.

2.5 Πρόκειται για τη συλλογή και το συντονισµό λεπτοµερών
χωρικών (γεωγραφικών) δεδοµένων στα παραρτήµατα I, II και III, τη
διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διαφόρων εθνικών
συστηµάτων συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών,
προκειµένου να τεθούν στη διάθεση των φορέων απόφασης, των
διοικητικών υπηρεσιών, των ερευνητικών υπηρεσιών και, γενικότερα,
του ενδιαφερόµενου κοινού.
2.6 Τα εναρµονισµένα αυτά δεδοµένα τίθενται σε δίκτυο από τα
κράτη µέλη, και τα δεδοµένα αυτά καθώς και οι διάφορες
υπηρεσίες εύκολης πρόσβασης µπορούν να αποτελέσουν τεχνική
και επιστηµονική βάση για τις ευρωπαϊκές, εθνικές ή υποεθνικές
πολιτικές σε ένα ευρύ φάσµα πεδίων.
2.7 Με την ανταλλαγή των πληροφοριών και των γνώσεων που
έχουν συλλεγεί στις διάφορες χώρες και στους διάφορους τοµείς,
είναι δυνατόν να αποτραπούν επικαλύψεις και να ληφθούν υπόψη
περιβαλλοντικές επιταγές σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές.
2.8 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρµόσει της αρµοδιότητες
εκτέλεσης που της ανατέθηκαν µε την απόφαση του Συµβουλίου
της 22ας Ιουνίου 1998. ∆ιάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής,
µεταξύ των οποίων η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και το Κοινό Κέντρο Ερευνών, θα συµµετάσχουν ενεργώς στην
εφαρµογή της οδηγίας και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος
θα παράσχει, επίσης, τη συνδροµή της. Τα κράτη µέλη θα ορίσουν
τις δηµόσιες εθνικές αρχές οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για τις
επαφές µε την Επιτροπή. Για την τεχνική διαχείριση του INSPIRE,
προβλέπεται διαδικασία τροπολογίας µε εθνικούς εµπειρογνώµονες,
ευρωπαϊκούς φορείς, και τις αρµόδιες Γενικές ∆ιευθύνσεις της Επιτροπής.
3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ εγκρίνει και υποστηρίζει το σχέδιο οδηγίας για τη
δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα. Η
ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η νοµική βάση (άρθρο 175 της συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) είναι κατάλληλη.
3.2 Σε συνέργια µε άλλες πηγές πληροφοριών, το INSPIRE θα
αποτελέσει υποστήριξη στις αποφάσεις στα θέµατα πολιτικών
περιβάλλοντος, υγείας, καθώς και σε άλλα πολυάριθµα πεδία.

3.5 Ωστόσο, αντιµετωπίζεται η περίπτωση κοινοπραξιών
δηµοσίου — ιδιωτικού πεδίου όπως, επίσης, και η χρήση των
δεδοµένων από οργανισµούς ή και ιδιωτικά όργανα προκειµένου να
προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας ή να δηµιουργηθούν
βάσεις ειδικευµένων γεωργικών δεδοµένων για εµπορικούς λόγους.
3.6 Η διαλειτουργικότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών
είναι απολύτως ουσιαστική για την επιτυχία της υποδοµής
INSPIRE, και η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση καθορισµού των
κανόνων εφαρµογής σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες παροχής και
τους χρήστες, όπως, επίσης, και µε τα όργανα τυποποίησης.
Αναµφίβολα, υπάρχει επείγουσα ανάγκη εναρµόνισης, πρόκειται,
όµως, για ένα εξαιρετικά πολύπλοκο τοµέα. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ
αποδέχεται τις προθεσµίες που προβλέπονται για την εφαρµογή και
τη σύνταξη των εκθέσεων.
3.7 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι τα πρωτόκολλα και το µορφότυπο των
δελτίων που θα εφαρµόζονται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο
πρέπει να είναι ανοιχτά ή ελεύθερα προσβάσιµα και να προσφέρονται ατελώς και ότι τα δεδοµένα πρέπει να είναι αναγνώσιµα από
όλα τα τρέχοντα λογισµικά πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, προκειµένου
να αποτραπούν οι διακρίσεις στην πρόσβαση και τη χρήση των
δεδοµένων σε συνάρτηση µε τα χρησιµοποιούµενα λογισµικά και
υλικά.
3.8 Τέλος, η ΕΟΚΕ, µολονότι εγκρίνει τον προτεινόµενο
κατάλογο εξαιρέσεων της Επιτροπής, υπενθυµίζει τη συνεχή της
µέριµνα για τα θέµατα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων
και της ιδιωτικής ζωής. Η προστασία αυτή πρέπει να προστεθεί στην
αναγκαιότητα προστασίας των ουσιαστικών εθνικών συµφερόντων
και των επιταγών δηµόσιας ασφάλειας σε ό,τι αφορά τη φύση ή τη
λεπτότητα των δεδοµένων τα οποία θα διακινούνται ελεύθερα.
4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να συµπεριληφθεί µεταξύ των παραληπτών
των τακτικών εκθέσεων που προβλέπονται από την πρόταση
οδηγίας.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
H Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: “∆ιαχείριση του κινδύνου πληµµυρών — Πληµµύρες:
πρόληψη, προστασία και µετριασµός των επιπτώσεών τους”»
COM(2004) 472 τελικό
(2005/C 221/08)
Στις 12 Ιουλίου 2004 και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει την γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε τη ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 13 Ιανουαρίου 2005 µε εισηγήτρια την κα SÁNCHEZ
MIGUEL.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειας της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 132 ψήφους υπέρ, καµµία ψήφο κατά και
2 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1 Μπορεί να λεχθεί ότι η έγκριση της οδηγίας-πλαίσιο για τα
ύδατα (ΟΠΥ) (1) σηµατοδότησε για την Ευρωπαϊκή Ένωση µια
ουσιαστική αλλαγή στον χώρο της πολιτικής των υδάτων και αυτό
όχι µόνο επειδή εναρµονίζει τις διαφορετικές καταστάσεις στις
οποίες ευρίσκονται τα ύδατα στην ηπειρωτική χώρα και στις
θάλασσές µας, αλλά και επειδή καθιερώνει µια αποτελεσµατική
µέθοδο για την αξιολόγηση της ποιότητάς τους, µαζί µε ένα κεντρικό σύστηµα οργάνωσης που επιτρέπει την ανάληψη ενιαίων
δράσεων σε κάθε υδρολογική λεκάνη, ανεξάρτητα από τη
συνύπαρξη των αρµοδιοτήτων που έχουν κατοχυρωθεί για κάθε
σκέλος αυτής. Επιπλέον, η Επιτροπή συµπλήρωσε και ανέπτυξε
περαιτέρω το περιεχόµενο της ΟΠΥ µέσω νοµοθετικών (2) και άλλων
ρυθµίσεων (3), έτσι ώστε η πολιτική υδάτων της ΕΕ να εξελιχθεί σε
µέσο προστασίας των ποταµών και των θαλασσών µας.
1.2 Ωστόσο, κατά ανεξήγητο τρόπο, υπάρχουν ορισµένες ιδιαίτερα σηµαντικές πτυχές που σχετίζονται µε την ποιότητα των υδρολογικών λεκανών, οι οποίες δεν συµπεριλήφθηκαν στην οδηγίαπλαίσιο για τα ύδατα, όπως είναι το θέµα των πληµµυρών. Ενώ οι
ίδιες οι πληµµύρες είναι απολύτως φυσικά φαινόµενα, οι συνέπειές
τους επιδεινώνονται ενίοτε σε µεγάλο βαθµό εξαιτίας της
µεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι
πολλές από τις καταστροφικές συνέπειες που έχουν θα µπορούσαν
να περιοριστούν στο ελάχιστο µε την άσκηση µιας ορθής πολιτικής
για τη χρήση και την προστασία της κοίτης των ποταµών και των
παρακτίων ζωνών και µε τη θέσπιση της απαίτησης, στην κατασκευή
υδραυλικών υποδοµών, να λαµβάνονται όχι µόνο τυπικά, αλλά και
ουσιαστικά υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προκειµένου να
µην τροποποιούνται οι φυσικές δυναµικές και να µην δυσχεραίνεται
η υλοποίηση του στόχου της ορθής χρήσης των υδάτινων πόρων.
(1) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 72.
(2) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία των
υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση COM(2003) 550 τελικό – ΕΕ C 112
της 30.4.2004, σελ. 40-43.
(3) Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
θέσπιση ενός πίνακα ουσιών προτεραιότητας στον τοµέα της πολιτικής
υδάτων COM(2000) 47 τελικό, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή «Πολιτικές τιµολόγησης και πολιτικές για την
ενίσχυση της αειφορίας των υδάτινων πόρων» COM(2000) 477 τελικό
και Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο «Προς µια στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση
του θαλάσσιου περιβάλλοντος» COM(2002) 539 τελικό.

1.3 Ο κίνδυνος εµφανίσεως πληµµυρών στην επικράτεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνει διαρκώς για δύο κυρίως λόγους: ο
πρώτος θεωρείται ότι είναι η αλλαγή του κλίµατος, µε την πιθανή
αύξηση της συχνότητας εµφανίσεως καταρρακτωδών βροχών και τη
δυνητική άνοδο της στάθµης της θάλασσας εξαιτίας της αύξησης
της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας, ενώ ο δεύτερος θεωρείται ότι
είναι ο αντίκτυπος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως οι
κατασκευές σε υδρολογικές λεκάνες, διάφορα υδραυλικά έργα για
την εκτροπή του ρου ποταµών και η κατασκευή διωρύγων ή
λιµένων χωρίς τη λήψη µέτρων για την αξιολόγηση και διόρθωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθεί ως ανθρώπινος παράγοντας η εντεινόµενη απερήµωση της
ηπείρου µας, που είναι παραδοµένη στη µαζική κοπή δέντρων, στις
πυρκαγιές και σε δραστηριότητες που βλάπτουν τη φύση. Σε
τελευταία ανάλυση, η µη αειφόρος ανάπτυξη έχει ως συνέπεια την
αύξηση του κινδύνου εµφανίσεως πληµµυρών. Μπορούµε να πούµε,
εποµένως, ότι η υιοθέτηση βιώσιµων προτύπων οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης ελαχιστοποιεί και περιορίζει
τους κινδύνους αυτούς.

1.3.1 Η εκδήλωση πληµµύρας σε εκτάσεις στις οποίες είναι
εγκατεστηµένες βιοµηχανίες ή αναπτύσσονται γεωργικές η κτηνοτροφικές δραστηριότητες, αλλά και σε κατοικηµένες περιοχές,
συνεπάγεται τη διάδοση ουσιών και προϊόντων η χρησιµοποίηση
των οποίων, υπό κανονικές συνθήκες, δεν συνιστά κίνδυνο για την
ποιότητα των υδάτων, αλλά τα οποία, ύστερα από µία πληµµύρα,
µετατρέπονται σε επικίνδυνους ρυπαντές µε πιθανή επίδραση στην
υγεία των πολιτών και στο οικοσύστηµα.

1.4 Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι, µεταξύ 1998 και 2002, η Ευρώπη
επλήγη από περισσότερες από 100 µεγάλες πληµµύρες, συµπεριλαµβανοµένων των καταστροφικών πληµµυρών που παρουσιάστηκαν στους ποταµούς ∆ούναβη και Έλβα το 2002. Από το
1998 µέχρι σήµερα, οι πληµµύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε
περίπου 700 ανθρώπους, έχουν αφήσει περίπου µισό εκατοµµύριο
ανθρώπους άστεγους και έχουν προκαλέσει ασφαλιστικές ζηµιές
που ανέρχονται σε περίπου 25 δισ. ευρώ (4).
(4) Πηγή: COM(2004) 472 τελικό.
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1.5 Η Επιτροπή, έχοντας επίγνωση της κατάστασης αυτής,
υπέβαλε στο Συµβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος, τον Ιούλιο
του 2004, πρόταση δράσης για την προστασία από τις πληµµύρες
σε ευρωπαϊκή κλίµακα, που αποσκοπεί στη διαχείριση
συνδυασµένης δράσης για την αντιµετώπιση του κινδύνου
εµφάνισης πληµµυρών, µε απώτερο στόχο τη βελτίωση της
προστασίας. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνεργαστούν για να
καταρτίσουν χάρτες κινδύνων και να εφαρµόσουν σχέδια για την
διαχείριση των κινδύνων εµφανίσεως πληµµυρών σε κάθε υδρολογική λεκάνη και στις παράκτιες ζώνες, ενώ η Επιτροπή θα
αναλάβει να διευκολύνει τον συντονισµό και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ όλων των κρατών µελών, καθώς και τη διάδοση των
βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα αυτό.

2.3.1 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα µέτρα αφορούν τη χρήση των
υφιστάµενων µέσων και πολιτικών που συµβάλλουν στην πρόληψη
των πληµµυρών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους. Στην
πολιτική στο χώρο της έρευνας, αυτό που επιδιώκεται είναι η αξιοποίηση ερευνητικών σχεδίων, όπως το FLOODsite, που συµβάλλουν στη βελτίωση των ολοκληρωµένων µεθόδων για την ανάλυση
και τη διαχείριση των κινδύνων εµφανίσεως πληµµυρών. Η αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταµείων και ιδιαιτέρως του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης µπορεί να συµβάλει στη
βελτίωση της έρευνας και στην προαγωγή της τεχνολογικής
εξέλιξης των υποδοµών (1). Έτσι, το πρόγραµµα IRMA (INTERREG
στον Ρήνο και τον Μοζέλα) χρησίµευσε ως διασυνοριακό πρόγραµµα για την πρόληψη πληµµυρών.

1.6 Τέλος, θα ήταν σκόπιµο να προστεθεί ότι, αν και πρόκειται
για µια δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής υδάτων
που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι το
πρόβληµα επηρεάζει και άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως αυτές
για τη γεωργία, το περιβάλλον, την κοινωνική προστασία, τις µεταφορές κτλ. Επιπλέον, όλες αυτές οι πολιτικές κρύβουν ένα ιδιαίτερα
σηµαντικό νοµικό πρόβληµα που συνδέεται µε την προστασία των
ζωνών που πλήττονται από πληµµύρες: την οριοθέτηση και τον
ορισµό του χώρου που ανήκει στην ιδιοκτησία του δηµοσίου στις
όχθες ποταµών και σε παραλιακές ζώνες που πρέπει να προστατευθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην µπορούν πλέον να υποστούν
σηµαντικές τροποποιήσεις ή να εξαρτώνται αποκλειστικά από πολιτικές αποφάσεις των αρχών που έχουν άλλες αρµοδιότητες στη
διαχείριση των υδάτων και την ταξινόµηση των κινδύνων
πληµµυρών. Έτσι, ο καθορισµός των προστατευόµενων ζωνών θα
διευκόλυνε την ανάληψη προληπτικών δράσεων για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων που έχουν οι πληµµύρες.

2.3.1.1 Επίσης σε ευρωπαϊκή κλίµακα, προτείνεται να χρησιµοποιηθεί η ΚΓΠ για τον καθορισµό ζωνών προστασίας από τις
πληµµύρες µε τη δασοπονία και άλλες γεωργικές δραστηριότητες
ως σύστηµα προστασίας του εδάφους. Κατά τον ίδιο τρόπο προτείνεται να αξιοποιηθεί η πολιτική περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της
ΟΠΥ, µε την ενσωµάτωση του στοιχείου της διαχείρισης των
κινδύνων εµφάνισης πληµµυρών στα ολοκληρωµένα σχέδια για τις
υδρολογικές λεκάνες. Επιπλέον, διατηρείται το Ταµείο
Αλληλεγγύης, το οποίο δηµιουργήθηκε το 2002 µετά τις µεγάλες
πληµµύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη, για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών.

2. Σύνοψη του περιεχοµένου της προτάσεως
2.1 Το περιεχόµενο της ανακοίνωσης µπορεί να διαχωριστεί στις
ακόλουθες τρεις ενότητες:
— ∆ιαχείριση του κινδύνου πληµµυρών
— Σύγχρονα µέτρα και πρωτοβουλίες
— Πρόγραµµα συντονισµένης δράσης της ΕΕ.
2.2 Πρέπει να επισηµανθεί ότι η πρόταση για τη διαχείριση του
κινδύνου πληµµυρών έχει ένα στόχο: τη µείωση της πιθανότητας
εµφανίσεως πληµµυρών και τον περιορισµό των επιπτώσεων τους.
Για το σκοπό αυτό, προτείνεται να συµπεριληφθούν στα σχέδια τα
ακόλουθα στοιχεία:
— Πρόληψη
— Προστασία
— Προετοιµασία
— Σχέδια έκτακτης ανάγκης
— Ανάκτηση και αξιοποίηση των εµπειριών.
2.3 Όσον αφορά τα τρέχοντα µέτρα και τις πρωτοβουλίες για
την καταπολέµηση των επιπτώσεων των πληµµυρών, προτείνονται
δράσεις σε τρία επίπεδα.

2.3.2 Όσον αφορά τα κράτη µέλη, πρέπει να επισηµανθεί ότι
έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων
πληµµυρών µε την έκδοση επίσηµων οδηγιών και δικαστικών
αποφάσεων, ιδιαιτέρως στα κράτη τα οποία υποφέρουν περισσότερο. Πρόκειται για σχέδια και για στρατηγικές προστασίας από τις
πληµµύρες, ενώ παράλληλα έχουν καταρτισθεί χάρτες κινδύνων για
τις περιφέρειες στις οποίες οι πληµµύρες εµφανίζονται µε µεγαλύτερη συχνότητα.
2.3.3 Κατά τρίτον, θεσπίζονται µέτρα για την προαγωγή της
διεθνούς συνεργασίας στους ποταµούς που διασχίζουν διασυνοριακές περιοχές, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη, µε τη σύσταση
οργανισµών οι οποίοι µεριµνούν για τον συντονισµένο σχεδιασµό
της διαχείρισης των υδρολογικών λεκανών.
2.4 Το σχέδιο συνδυασµένης δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
περιλαµβάνει ορισµένα στοιχεία που έχουν ουσιαστική σηµασία για
τον καθορισµό ορισµένων µέτρων για την πρόληψη και τον περιορισµό των επιπτώσεων των πληµµυρών. Τα πιο προφανή είναι η
βελτίωση του συντονισµού µεταξύ των αρµοδίων αρχών, µέσω του
σχεδίου για τις υδρολογικές λεκάνες και τις παράκτιες περιοχές,
καθώς και η κατάρτιση χαρτών κινδύνου εµφάνισης των πληµµυρών
στα πλαίσια ενός σχεδιασµού, όλα αυτά µε την αξιοποίηση των
πληροφοριών για τις ορθές πρακτικές.
2.4.1 Καθοριστική σηµασία για την εφαρµογή του σχεδίου
αυτού έχει η συνεργασία µεταξύ κρατών µελών, Επιτροπής και
άλλων ενδιαφεροµένων µερών και µάλιστα µε τέτοιο τρόπο ώστε να
αναλάβουν όλοι την ευθύνη για την υλοποίηση των κατάλληλων
ενεργειών για την πρόληψη του κινδύνου εµφανίσεως πληµµυρών
µέσα στις προθεσµίες που έχουν τεθεί.
(1) Ένα ενδιαφέρον παράδειγµα παρουσίασε στο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη
της υπαίθρου, περιβάλλον» της ΕΟΚΕ ο κ. Sándor Tóth, εκπρόσωπος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης των Υδάτων της
Ουγγαρίας, σχετικά µε το πρόγραµµα µακροπρόθεσµης διαχείρισης των
πληµµυρών και περιφερειακής ανάπτυξης στην κοιλάδα του Tisza.

8.9.2005

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.4.2
Το συνολικό κόστος αυτής της συνδυασµένης δράσης
είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. Όµως, σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε
και αν είναι το κόστος, τα οφέλη που θα έχει η δράση αυτή για
τους ευρωπαίους πολίτες, µε την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για
τους ανθρώπους, τις περιουσίες τους και το περιβάλλον, είναι από
ποιοτική άποψη πολύ µεγαλύτερα.
2.5 Επισυνάπτεται παράρτηµα, το οποίο έχει µεγάλη σηµασία
για την κατάρτιση και την εφαρµογή των σχεδίων για τη διαχείριση
του κινδύνου εµφανίσεως πληµµυρών και την κατάρτιση χαρτών
κινδύνου, προκειµένου να καταστεί δυνατή µια ορισµένη εναρµόνιση όλων αυτών, µε βάση τους στόχους που έχουν τεθεί.
3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ αξιολογεί θετικά το περιεχόµενο της ανακοίνωσης
που καταρτίστηκε από την Επιτροπή µε στόχο τη βελτίωση και την
εναρµόνιση των συστηµάτων πρόληψης που έχουν καθιερωθεί σε
πολλά κράτη µέλη για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων των
πληµµυρών. Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι πρέπει, κατά πρώτον, να
γίνει µια πιο εµπεριστατωµένη διάγνωση του προβλήµατος,
προκειµένου να µπορέσουν να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, ιδιαίτερα για την επίτευξη των πλέον αποτελεσµατικών προληπτικών
δράσεων, και να αποτραπούν έτσι πολλές από τις ζηµίες που
προκαλούν οι πληµµύρες. Κατά δεύτερον, πρέπει να οριστούν
ορισµένες βασικές έννοιες που δεν περιλαµβάνονται στην πρόταση,
ούτως ώστε να είναι εφικτός ο συνδυασµός των µέτρων που προτείνονται στα σχέδια διαχείρισης και στους χάρτες κινδύνων µε όσο το
δυνατό πιο εναρµονισµένο τρόπο.
3.2 Οι πληµµύρες είναι φυσικά φαινόµενα, τα οποία συνδέονται
µε τη φυσιολογική λειτουργία των ποτάµιων και των παράκτιων
συστηµάτων, µε την έννοια ότι η γεωλογική χρονική κλίµακα είναι
πολύ µεγαλύτερη από την κλίµακα που εφαρµόζεται συνήθως για
τη διαχείριση, για παράδειγµα στον οικονοµικό σχεδιασµό, στην
πολεοδοµία κτλ. Έτσι, η περίοδος «επανεµφάνισης» σηµαίνει ότι:
— όταν εµφανιστεί η πληµµύρα των 100 ή των 500 ετών, ο
ποταµός θα καλύψει την έκταση που αντιστοιχεί στο ενδεχόµενο αυτό,
— οι πληµµύρες αυτές θα εκδηλωθούν µε κάθε βεβαιότητα,
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επισηµάνθηκε, αποτελούν εγγενή χαρακτηριστικά του ποτάµιου
συστήµατος ή της παράκτιας δυναµικής.
3.3 Η βαρύτητα των πληµµυρών σχετίζεται µε την κατάληψη
και τη χρήση εκ µέρους των ανθρώπων των εκτάσεων στις οποίες
εµφανίζονται, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του παρεµβαίνουν
στη φυσιολογική λειτουργία αυτών των υδρολογικών συστηµάτων
και επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στις συνθήκες που επικρατούν
στο περιβάλλον των παραποτάµιων και των παράκτιων περιοχών.
Κατ' αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται ο κίνδυνος εµφανίσεως αφύσικων
και εξαιρετικά βλαβερών για ανθρώπους και πράγµατα φαινοµένων.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι ως αιτίες της βαρύτητας και της σηµασίας των
πληµµυρών θα πρέπει να θεωρηθούν οι εξής:
— ο ανεπαρκής σχεδιασµός της χρήσης του εδάφους, σε µερικές
περιπτώσεις για µεγάλο διάστηµα, που είναι προϊόν της
παραγνώρισης της επιστήµης και της τεχνογνωσίας (φαινόµενο
που σήµερα είναι απαράδεκτο),
— µια µέθοδος διαχείρισης του κινδύνου πληµµυρών που
στηρίζεται σε υποθέσεις άσχετες µε αυτή τη γνώση (αλλαγή του
ρου ποταµών, κατασκευή αγωγών, ταµιευτήρων αποθήκευσης
και φραγµάτων, διαχωρισµός των χώρων συγκράτησης µε την
κατασκευή αναχωµάτων κοντά στις όχθες) και που συχνά
αποδεικνύεται ανεπαρκής ή ακόµη και εν µέρει αντιπαραγωγική,
εάν θεωρηθεί συνολικά, κυρίως στις κατάντη περιοχές.
3.4 Η τάση αύξησης του κινδύνου πληµµυρών που παρατηρείται
ως συνέπεια φυσιικών αλλαγών και ιδιαιτέρως της αλλαγής του
κλίµατος επιβάλλει να καταβληθούν σηµαντικές ερευνητικές
προσπάθειες στον τοµέα αυτό, προκειµένου να προσδιοριστεί ο
τρόπος µε τον οποίο αυτές οι µεταβολές µπορούν να επηρεάσουν
τη δυναµική των παραποτάµιων και των παράκτιων περιοχών και,
µεταξύ άλλων µεταβλητών, τις ζώνες πληµµυρών και τις περιόδους
επανεµφάνισης.
3.5 Η τάση αύξησης των κινδύνων που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα (χρήση των περιοχών αυτών και µέγεθος του
πληθυσµού που έχει εγκατασταθεί σε αυτές) µπορεί και πρέπει να
διορθωθεί µε την άσκηση δραστήριων πολιτικών σχεδιασµού, οι
οποίες έχουν ως στόχο να προωθήσουν την αειφόρο ανάπτυξη των
περιοχών εµφανίσεως πληµµυρών και την ελαχιστοποίηση των
κινδύνων.

— οποιαδήποτε από αυτές µπορεί να εµφανιστεί ανά πάσα στιγµή.
Πράγµατι, βασικά, στον υδρολογικό σχεδιασµό συµπεριλαµβάνονται
έννοιες όπως οι ακόλουθες:

4. Ειδικές παρατηρήσεις

— Η κοίτη ή ο ρους ενός συνεχούς ή ασυνεχούς ρεύµατος είναι η
περιοχή που καλύπτεται από τα ύδατα στη συνήθη µέγιστη
στάθµη τους.

4.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι στόχος της διαχείρισης των κινδύνων
είναι να µειωθεί η πιθανότητα εµφάνισης και να περιοριστούν οι
επιπτώσεις των πληµµυρών, συνήθως µε την εφαρµογή µιας διαδικασίας η οποία ενσωµατώνει τους στόχους της πρόληψης, της
προστασίας, της πληροφόρησης κτλ., όπως επισηµαίνει η Επιτροπή.
Ωστόσο, θα ήταν σκόπιµο να γίνει µια ταξινόµηση των δράσεων και
των µέτρων που µπορούν να θεσπιστούν, καθώς και των σχετικών
κριτηρίων, έτσι ώστε να µπορεί να γίνεται η κατάλληλη επιλογή σε
κάθε περίπτωση. Εν είδει προσανατολισµού, θα µπορούσε να γίνει
αναφορά σε προληπτικά µέτρα όπως:

— Οι ζώνες εµφανίσεως πληµµυρών είναι αυτές που οριοθετούνται
από τα θεωρητικά επίπεδα όπου θα φτάνουν τα ύδατα σε
περίπτωση πληµµύρας µε στατιστική περίοδο επανεµφάνισης
100 ή 500 χρόνια. Οι ζώνες αυτές δεν επηρεάζουν τον
χαρακτήρα των εδαφών (δηµόσιων ή ιδιωτικών) και οι αρµόδιες
αρχές µπορούν να θέτουν περιορισµούς στη χρήση τους, για να
κατοχυρώσουν την ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών.
— Εν γένει, τα συνήθη χαρακτηριστικά των εκτάσεων που
πληµµυρίζουν περιλαµβάνουν υγροτόπους, προσχωµατικές
δασικές εκτάσεις και άλλες παρόχθιες εκτάσεις που πληµµυρίζουν, κώνους αποθέσεως υδάτων χειµάρρων στις ορεινές
περιοχές, τράπεζες ποταµών και πολυάριθµα στοιχεία (πολλά
από τα οποία συνδέονται µε ιδιαίτερα σηµαντικά οικοσυστήµατα) που καταδεικνύουν τα όρια ανάπτυξης που
προσλαµβάνουν αυτά τα φαινόµενα, τα οποία, όπως ήδη

— µέτρα φυσικής αντιπληµµυρικής προστασίας, όπως είναι για
παράδειγµα η βελτίωση ή η αποκατάσταση της φυσικής
διήθησης µε τον περιορισµό της συµπύκνωσης του εδάφους ή η
αποκατάσταση των ορεινών δασών, η αποκατάσταση (πρώην)
φυσικών χώρων συγκράτησης των πληµµυρών, ο περιορισµός
της ταχύτητας ροής και αναπαραγωγής των πληµµυρικών
κυµάτων µε την αποκατάσταση του φυσικού ρου των ποταµών
και η βελτίωση της διήθησης του βρόχινου νερού στις
κατοικηµένες περιοχές,
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— δράσεις που θωρακίζουν ένα πεδίο κατάκλυσης έναντι των
δυνητικών ζηµιών (συστήµατα προειδοποίησης και συναγερµού,
ταξινόµηση και περιορισµός της χρήσης ζωνών που πληµµυρίζουν κ.ά.),
— δράσεις που αφορούν τον ρου (υδρολογικά ή υδραυλικά
µέτρα), που µπορούν να έχουν χαρακτήρα διαρθρωτικό
(ταµιευτήρες αποθήκευσης µε φύλλα, εκτροπή του ρου, αναχώµατα κ.ά.) ή περιστασιακό (πολεοδοµικοί περιορισµοί, προγράµµατα ασφάλισης και εγγύηση περιουσιακών στοιχείων κ.ά.).
4.2 Η ΕΟΚΕ προτείνει στην Επιτροπή να συµπεριληφθούν στα
σχέδια διαχείρισης ως αρχές για την κατάρτισή τους και ως µη
διαρθρωτικά µέτρα τα ακόλουθα στοιχεία:
— η αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας των υδάτινων
συστηµάτων στις παραποτάµιες και τις παράκτιες περιοχές µε
την προαγωγή της ανάκτησης των φυσικών εκτάσεων και των
στοιχείων αυτορρύθµισης της λεκάνης απορροής (αναδάσωση
των αντίστοιχων ορεινών περιοχών, προστασία των σχετικών
υγροτόπων και οικοσυστηµάτων, ζώνες ελέγχου της διάβρωσης
και της πρόσχωσης των λεκανών απορροής, προγράµµατα
υποκατάστασης της χρήσης και ανάκτησης των περιοχών
υψηλού κινδύνου κτλ.),
— η αρχή της επίτευξης της αειφόρου ανάπτυξης των πεδίων
κατάκλυσης µε τον ακόλουθο τρόπο:
i) εκτίµηση του δυναµικού οικονοµικής εκµετάλλευσης των εν
λόγω περιοχών µε τρόπο που συνάδει µε το φυσικό
καθεστώς των πληµµυρών,
ii) πρόβλεψη της µετάβασης σε αυτά τα πρότυπα στις διάφορες
πτυχές του προγραµµατισµού, ιδίως στην πολεοδοµία.
Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να νοηθεί η αρχή
του «µακροπρόθεσµου στρατηγικού σχεδιασµού». Το θέµα δεν είναι
µόνο να ληφθεί υπόψη η αναµενόµενη εξέλιξη, όπως προσδιορίζεται
στην ανακοίνωση της Επιτροπής, αλλά να διορθωθεί ριζικά στις
περιπτώσεις στις οποίες µπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι διατηρείται
ή αυξάνεται ο κίνδυνος που υφίσταται σήµερα.
4.3 Για την επιλογή των κατάλληλων µέτρων για τη βελτίωση
της προστασίας από τις πληµµύρες, πρέπει να χαραχθούν
αντίστοιχες κατάλληλες κατευθυντήριες γραµµές και να θεσπιστούν
τα δέοντα κριτήρια:
— η βελτίωση της προστασίας από τις πληµµύρες δεν επιτρέπεται
σε καµία περίπτωση να οδηγήσει σε επιδείνωση της υδραυλικής
κατάστασης σε άλλα σηµεία (όπως π.χ. µε την αύξηση της
απορροής, της στάθµης των υδάτων ή µε την επιτάχυνση του
πληµµυρικού κύµατος κατάντη),
— στο µέτρο του δυνατού και µε βάση την αρχή της βιώσιµης
ανάπτυξης, αντί για την κατασκευή τεχνικών προστατευτικών
εγκαταστάσεων, πρέπει να δοθεί προτίµηση στην ανάπτυξη
µέτρων για την εξυγίανση των υδρολογικών λεκανών και για
την καλύτερη, ανώδυνη ανάσχεση των υπερχειλίσεων σε
επίπεδες εκτάσεις («εξάπλωση των υδάτων αντί υπερχείλισης»),
— στο µέτρο του δυνατού, πρέπει να δοθεί προτίµηση σε µέτρα µε
τα οποία µπορεί να αναµένεται ότι θα προκύψουν θετικές
συνεργίες µε άλλους στόχους που συντελούν στη βιώσιµη
ανάπτυξη (όπως π.χ. οι στόχοι που περιλαµβάνονται στην
οδηγία-πλαίσιο για την ποιότητα των υδάτων και τα υπόγεια
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ύδατα, καθώς και των ευρωπαϊκών οδηγιών για την προστασία
του περιβάλλοντος).
4.4 Οι εµπειρίες που έχουν συναχθεί όσον αφορά τη διαχείριση
του κινδύνου εµφανίσεως πληµµυρών σε διάφορες περιοχές του
κόσµου, ιδιαιτέρως από τη δεκαετία του '70 και µετά, έχουν καταδείξει ότι οι βασικές δυσχέρειες στις οποίες προσκρούει η εφαρµογή
προληπτικών µέτρων δεν είναι τεχνικού χαρακτήρα και ότι το
πρόβληµα δεν λύνεται µε την κατάρτιση χαρτών κινδύνου ή επικινδυνότητας. Στις ΗΠΑ, για παράδειγµα, το Army Corps of Engineers έχει σχεδιάσει περισσότερους από 20.000 χάρτες κινδύνου,
αλλά λίγες είναι οι αρχές που τους λαµβάνουν υπόψη και, όταν το
κάνουν, αποφασίζουν να προβούν σε κάποιου τύπου διαρθρωτικές
ενέργειες (κατασκευή καναλιών, φραγµάτων και αναχωµάτων κτλ.)
που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν µπόρεσαν να ελέγξουν
επαρκώς τις πληµµύρες και που ευθύνονται για πολλές ζηµίες οι
οποίες θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αλλά προκλήθηκαν
τελικά επειδή δηµιουργήθηκε στις αρχές και στον πληθυσµό µία
πλαστή αίσθηση ασφάλειας.

4.5 Είναι σκόπιµο να υπογραµµιστεί ότι οι δράσεις που σχεδιάζονται βασικά όπως η κατασκευή υποδοµών συγκράτησης ή διοχέτευσης και έχουν περιορισµένη χρησιµότητα είναι ακριβώς εκείνες
τις οποίες χρηµατοδοτούν τα διαρθρωτικά ταµεία (ΕΤΠΑ και Ταµείο
Συνοχής). Για τα προληπτικά µέτρα, διαρθρωτικά ή µη, διατίθενται
γενικά λιγότεροι πόροι. Γι' αυτό, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα πρέπει να
εξεταστεί αν είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ειδική γραµµή του προϋπολογισµού για αυτό το πρόγραµµα δράσης ή, αν δεν γίνει αυτό,
να καταρτιστούν κάποιες κατευθυντήριες γραµµές για να συµπεριληφθούν οι δράσεις σε άλλα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Επιτροπή.

4.6 Εν πάση περιπτώσει, τα εν λόγω διαρθρωτικά µέτρα δεν
επαρκούν για την πρόληψη των πληµµυρών ή για την προστασία
των ζωνών που πλήττονται από αυτές. Τα µέτρα αυτά έχουν νόηµα
µόνο στα πλαίσια µιας ευρύτερης προοπτικής, στην οποία θα
λαµβάνονται επίσης υπόψη ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, ο σχεδιασµός των διαύλων µεταφοράς (δρόµων, σιδηροδροµικών γραµµών
κτλ.), η συντήρηση των καναλιών εκκενώσεως υδάτων και η
προστασία των ζωνών και των οικοσυστηµάτων που ρυθµίζουν τη
φυσική απορροή. Κατ' αυτή την έννοια, θα ήταν σκόπιµο να
αναπτυχθούν στο µέλλον περισσότερο συγκεκριµένα οι οδηγίες που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της ανακοίνωσης, µεταξύ άλλων,
µε την καθιέρωση µεθοδολογικών αρχών ή ορθών πρακτικών για
την κατάρτιση των σχεδίων αυτών.

4.7 Η ενσωµάτωση των σχεδίων για την αντιµετώπιση
πληµµυρών στα σχέδια διαχείρισης που περιλαµβάνονται στην
οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα έχει καθοριστική σηµασία προκειµένου
να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν τα απαραίτητα σχέδια για να
αναληφθεί δράση σε όλη την έκταση µιας λεκάνης απορροής, µε
την εξασφάλιση της συµβατότητας των µέτρων και αποτελεσµατικών ενεργειών σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, εθνικό, διεθνές κτλ.),
καθώς και του απαραίτητου συντονισµού των ενεργειών όλων των
αρχών που είναι αρµόδιες για τον χώρο αυτό. Ωστόσο, είναι
απαραίτητο να οριστούν κριτήρια και διατυπώσεις για να επιτευχθεί
η δέουσα ενσωµάτωση αυτών των δύο πλαισίων σχεδιασµού, που
είναι συµβατά αλλά και διαφορετικά, µέσω µιας οδηγίας που να τη
διευκολύνει. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελούσαν άλλο ένα κεφάλαιο
που θα έπρεπε να αναπτυχθεί στην πρόταση για τη διεύρυνση των
κατευθυντήριων γραµµών που επισυνάπτονται.
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4.8 Η ολοκλήρωση της διαχείρισης των πληµµυρών στα πλαίσια
της ΟΠΥ βασίζεται στα εξής:
— σε έναν ορισµό της «πληµµύρας» ως φυσιολογικού συµβάντος
στο ποτάµιο σύστηµα και στην παράκτια δυναµική, που µπορεί
να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων και στα οικοσυστήµατα είτε σε έκτακτη είτε σε περιοδική βάση,
— σε έναν ορισµό του «πεδίου κατάκλυσης» που συνδέεται στενά
µε το εδαφικό πεδίο εφαρµογής της ΟΠΥ (χρήσεις του
εδάφους, πιθανή ρύπανση, οικοσυστήµατα που συνδέονται µε
την ποιότητα των υδάτων),
— σε έναν ορισµό του κινδύνου πληµµυρών που συνδέεται µε
τους κινδύνους και τις ζηµιές στις µάζες υδάτων που
αποτελούν αντικείµενο της ΟΠΥ,
— σε µία ειδική διαχείριση των κινδύνων που συνδέεται µε τη
διαχείριση των υδάτων, όπως περιλαµβάνεται στην ΟΠΥ
(χρήσεις των υδάτων στην υδρολογική λεκάνη, ανάκτηση του
κόστους, σχέδια µέτρων, καθιέρωση προστατευόµενων ζωνών).
4.9 Τα πιο σηµαντικά στοιχεία της διαχείρισης του κινδύνου
πληµµυρών που συνδέονται µε τον σχεδιασµό που προκύπτει από
την ΟΠΥ είναι:
1) Ορισµός και διαχείριση του κινδύνου:
— υδρολογικοί κίνδυνοι, ποιότητα των υδάτων και οικοσυστήµατα,
— συνδεδεµένοι γεωλογικοί κίνδυνοι, κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες,
— διαχείριση και αποκατάσταση των υδραυλικών και θαλάσσιων εγκαταστάσεων που ανήκουν στην ιδιοκτησία του
∆ηµοσίου,
— οικολογικά κριτήρια για τη διαχείριση των πληµµυρών,
— πολεοδοµικά κριτήρια.
2) Συναγερµοί και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης:
— κατάταξη των περιφερειών σε ζώνες,
— συστήµατα υδρολογικής ενηµέρωσης και
πρόληψης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,

σύστηµα

— πολιτική προστασία,
— κανονιστικό πλαίσιο ρύθµισης των παραπάνω πτυχών σε
κάθε κράτος µέλος,
— αγωγή των πολιτών,
— συντονισµός µεταξύ των αρµοδίων αρχών.
3) Άλλες πτυχές:
— πολυκλαδική έρευνα και συντονισµός,
— κάλυψη των κινδύνων µέσω ασφαλιστικών συµβολαίων,
— ασφάλεια στην κατασκευή υποδοµών.
5. Συµπεράσµατα
5.1 H EOKE φρονεί ότι οποιαδήποτε δράση αναληφθεί σχετικά
µε την πρόληψη των πληµµυρών, την προστασία από αυτές και το
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µετριασµό των επιπτώσεών τους, θα πρέπει να ενσωµατώνεται στη
µεθοδολογία και τους µηχανισµούς που εισήγαγε η ΟΠΥ -ειδικότερα δε στο Σχέδιο υδρολογικής λεκάνης-, βάσει της οποίας
παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης όλων των ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη διαχείριση των γλυκών υδάτων και των παράκτιων
περιοχών που υπάγονται στις εν λόγω λεκάνες. Προς το σκοπό
αυτό, κρίνουµε αναγκαία την ενσωµάτωση τόσο του περιεχοµένου
της ανακοίνωσης όσο και των παρατηρήσεων που παρατίθενται εδώ
σε µία κοινοτική οδηγία που να διευκολύνει την προσαρµογή των
σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων στα χαρακτηριστικά κάθε σχεδίου
υδρολογικής λεκάνης και, εποµένως, και στις ιδιαίτερες συνθήκες
των ποταµών και παράκτιων περιοχών µας.
5.2 Προκειµένου να καταστεί δυνατή η ενσωµάτωση αυτή, θα
πρέπει:
— να οριστούν µε ακρίβεια οι βασικές έννοιες για ό,τι πρέπει να
αποτελέσει αντικείµενο δράσεων, και ειδικότερα εκείνες που
αναφέρονται στο σηµείο 4.7 της παρούσας γνωµοδότησης,
— να µελετηθεί εις βάθος η υφιστάµενη κατάσταση για καθεµιά
από τις ευρωπαϊκές υδρολογικές λεκάνες και παράκτιες ζώνες,
και ιδίως για τις περιοχές που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο
κατάκλυσης λόγω της κλιµατικής αλλαγής ή των ανθρώπινων
ενεργειών,
— να δοθεί έµφαση στις προληπτικές δράσεις κατά των επιζήµιων
επιπτώσεων των πληµµυρών, µε την ανάπτυξη και συµπερίληψη
όλων των µέτρων που απευθύνονται στον πληθυσµό, µέσω της
αναγκαίας εκπαίδευσης και ενηµέρωσης.
5.3 Τα σχέδια διαχείρισης του κινδύνου και οι χάρτες κινδύνου,
έτσι όπως περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα της ανακοίνωσης,
πρέπει να διευρυνθούν, ώστε να καθιερωθεί και να διασαφηνιστεί
µια ιεράρχηση δράσεων και µέτρων, µε συνεκτίµηση αυτών που
έχουν τη µεγαλύτερη προτεραιότητα και είναι κατάλληλα για την
επιτευχθείσα χρηµατοδότηση, καθώς και των κριτηρίων που θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι
δαπάνες και να αυξάνονται τα οφέλη για τον πληθυσµό και για τα
αγαθά. Ο πιο σηµαντικός στόχος συνίσταται στο να προσαρµοστεί
η φυσική λειτουργία των υδρολογικών και παράκτιων συστηµάτων
στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και, εντέλει, να
επιτευχθεί µια ολοκληρωµένη βιώσιµη ανάπτυξη στις περιοχές που
πλήττονται από πληµµύρες.
5.4 Τέλος, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι τα πλέον σηµαντικά στοιχεία της
διαχείρισης του κινδύνου πληµµυρών, τα οποία σχετίζονται µε το
σχεδιασµό που προκύπτει από την ΟΠΥ, αντιστοιχούν στον ορισµό
του κινδύνου, των συναγερµών και των καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης για τις περιπτώσεις όπου θα εµφανίζονται τέτοια φαινόµενα. Επιπλέον, δεν µπορούν να παραβλέπονται άλλες κοινοτικές
ενέργειες που αφορούν την πολυκλαδική έρευνα και συντονισµό,
και ιδιαίτερα την αποκατάσταση των ζηµιών των πληµµυρών, καθώς
και τη συγκεκριµενοποίηση της κάλυψης από ασφάλειες ζηµιών,
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι οικονοµικές απώλειες των
πληµµυροπαθών, και, πάνω απ' όλα, την ανάγκη επαγρύπνησης και
ελέγχου όσον αφορά την ασφάλεια της κατασκευής υποδοµών που
επηρεάζουν το υδρολογικό και το παράκτιο σύστηµα.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
H Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου για τη χρηµατοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής»
COM(2004) 489 τελικό — 2004/0164 (CNS)
(2005/C 221/09)
Στις 29 Οκτωβρίου 2004 και σύµφωνα µε το άρθρο 37(2) της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής µε θέµα την ανωτέρω πρόταση.
Το τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών
εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 13 Ιανουαρίου 2005 µε βάση την εισηγητική έκθεση
του κ. KIENLE.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειας της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2005)
η ΕΟΚΕ υιοθέτησε µε 133 ψήφους υπέρ και 6 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
Την 1η Ιανουαρίου 2005 άρχισε η υλοποίηση της ριζικής γεωργικής µεταρρύθµισης. Κεντρικό θέµα της µεταρρύθµισης είναι η
αποσύνδεση των επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις καθώς και µια εντονότερη εστίαση στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Οικονοµική
βάση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής είναι η απόφαση των
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Οκτωβρίου 2002, µε την
οποία θεσπίζεται ένα ανώτατο όριο για τις δαπάνες της γεωργικής
πολιτικής όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, το οποίο δεν πρέπει να
υπερβαίνει έως το 2013, και για τα 25 κράτη µέλη, το επίπεδο των
δαπανών του 2006. Στις δηµοσιονοµικές προοπτικές της ΕΕ 20072013, στις οποίες ρυθµίζεται η χρηµατοδότηση της ΕΕ συνολικά,
υιοθετείται η απόφαση αυτή για τον αγροτικό χώρο. Οι δαπάνες
για τη γεωργική πολιτική, συµπεριλαµβανοµένης της γεωργικής
ανάπτυξης (για την ΕΕ των 27) θα ανέλθει κατά το 2007 περίπου
στα 57,18 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ θα αυξάνονται σταδιακά
κατά 1,1 ποσοστιαίες µονάδες έως το 2013 (σε τιµές του 2004).
Αντικείµενο του εξεταζόµενου σχεδίου της Επιτροπής δεν είναι,
όπως αφήνει να εννοηθεί ο τίτλος, η προέλευση και η χρήση των
πόρων για την Κοινή Γεωργική Πολιτική αλλά περισσότερο η δηµοσιονοµική υλοποίηση της ενίσχυσης της γεωργίας και του αγροτικού χώρου.
2. Περιεχόµενο της πρότασης της Επιτροπής
Με την πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να
δηµιουργήσει τη δηµοσιονοµική βάση για την Κοινή Γεωργική
Πολιτική, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής αγροτικής
ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013. Η χρηµατοδότηση της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής θα ρυθµιστεί µε τη δηµιουργία ενιαίου
νοµικού πλαισίου. Η πρόταση αυτή πρέπει να ειδωθεί σε σχέση µε
την πρόταση κανονισµού για την ενίσχυση της αγροτικής
ανάπτυξης. Η Επιτροπή επιδιώκει την απλούστευση και την µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, µέσω της καθιέρωσης αυστηρότερου
συστήµατος παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής
εκθέσεων.
2.1 Μορφή των χρηµατοδοτικών ταµείων
2.1.1 Υφιστάµενο Ευ ρωπαϊκό Γ εωργικ ό Τ αµείο Προσα νατ ο λισµού και Ε γγυήσεων (ΕΓ ΤΠΕ )
Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων
(ΕΓΤΠΕ), που είναι αρµόδιο για τη χρηµατοδότηση της Κοινής

Γεωργικής Πολιτικής, υποδιαιρείται σε Τµήµα Προσανατολισµού
και Τµήµα Εγγυήσεων. Το Τµήµα Εγγυήσεων είναι υπεύθυνο για
την ενιαία οργάνωση των αγροτικών αγορών (άµεσες πληρωµές,
δαπάνες για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, καθεστώς αγοράς
στην παρέµβαση), ορισµένες δαπάνες για τον κτηνιατρικό και τον
φυτοϋγειονοµικό τοµέα, καθώς και τα µέτρα για την ενηµέρωση και
την αξιολόγηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Επιπλέον, το
τµήµα Εγγυήσεων χρηµατοδοτεί ορισµένα µέτρα, σε ολόκληρο το
έδαφος της Κοινότητας, για την ανάπτυξη της υπαίθρου (γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα, αντισταθµιστικές εισφορές για προβληµατικές
περιοχές, αναδάσωση, πρόωρη συνταξιοδότηση) καθώς και µέτρα
για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε περιοχές εκτός του στόχου
1.
Το Τµήµα Προσανατολισµού χρηµατοδοτεί τις υπόλοιπες δαπάνες
επενδύσεων για τη γεωργική ανάπτυξη που δεν καλύπτονται από το
ΕΤΓΠΕ και το Τµήµα Εγγυήσεων, καθώς και µέτρα που αφορούν τις
περιοχές του Στόχου 1 και την πρωτοβουλία Leader+.

2.1.2 Β ασικές αρ χές τ ω ν µ ε λλο ν τ ικ ώ ν τ αµε ί ω ν γ ια τ η ν
Κ ο ιν ή Γ ε ω ρ γ ι κή πο λ ι τ ι κή
Τα νέα ταµεία πρέπει να έχουν τη µορφή του ΕΤΓΠΕ. Θα διοικούνται από επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των
κρατών µελών και την Επιτροπή (άρθρο 41, επιτροπή του ταµείου).
Όλες οι χρηµατοδοτούµενες ενέργειες από τα νέα ταµεία εµπίπτουν
ακόµη στη διαδικασία εκκαθάρισης των λογαριασµών. Μέχρι τώρα
η διαδικασία αυτή αφορούσε µόνο τα µέτρα του Τµήµατος Εγγυήσεων. Η επισκόπηση των µέτρων που χρηµατοδοτούνται από το
Τµήµα Προσανατολισµού, εντάσσεται στο πλαίσιο των πολυετών
προγραµµάτων στήριξης (σύµφωνα µε τον κανονισµό περί διαρθρωτικών ταµείων 1260/1999).

2.1.3 Τ ο ν έο Ε υ ρ ω πα ϊκ ό Γ ε ω ρ γικό Τ αµ ε ί ο Ε γ γ υ ή σ ε ω ν
(Ε Γ Τ Ε)
Το ΕΓΤΕ παρουσιάζει οµοιότητες µε το υφιστάµενο Τµήµα Εγγυήσεων του κοινού γεωργικού ταµείου ΕΓΤΠΕ και πρέπει να συνεχίσει
να χρηµατοδοτεί, µεταξύ άλλων, τα µέτρα παρέµβασης και τις
επιστροφές κατά τις εξαγωγές, τις άµεσες πληρωµές, την παροχή
πληροφοριών και την ενίσχυση της εµπορίας. Τα µέχρι πρότινος
ενισχυτικά µέτρα για την αγροτική ανάπτυξη δεν θα χρηµατοδοτούνται πλέον από το ΕΓΤΕ. Στο µέλλον, αρµόδιο για αυτά θα είναι
το ΕΓΤΑΑ.
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2.1.4 Το νέο Ευρωπαϊκό Γ εωργικό Ταµείο Αγροτ ικής
Ανάπτυξης (Ε Γ Τ Α Α)
Το νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
θα χρησιµοποιείται στο µέλλον για τη χρηµατοδότηση των µέτρων
αγροτικής ανάπτυξης προκειµένου να απλοποιήσει τη χρηµατοδότηση του δεύτερου πυλώνα. Το Ταµείο θα περιλαµβάνει κονδύλια
από το ΕΓΤΠΕ- Προσανατολισµός και κονδύλια για την αγροτική
ανάπτυξη από το ΕΓΤΠΕ- Εγγυήσεων. Με τα µέσα διαφοροποίησης
του πρώτου πυλώνα που απορρέουν από τις περικοπές, σύµφωνα
µε τον κανονισµό ( ΕΚ) 1782/2003, άρθρο 10, ο προϋπολογισµός
αγροτικής ανάπτυξης για το 2013 θα ανέρχεται, σύµφωνα µε την
πρόταση της Επιτροπής στο συνολικό ποσό των 14,2 δις ευρώ (για
την ΕΕ των 27, µε τιµές 2004).
2.2 ∆ιαχείριση των πληρωµών και διαδικασίες ελέγχου
2.2.1 Οργανισµοί πληρω µών
Η πρόταση της Επιτροπής ορίζει ότι τα κράτη µέλη συγκροτούν
οργανισµούς πληρωµής που είναι αρµόδιοι για τη διαχείριση των
πληρωµών. Οι οργανισµοί πληρωµών αποτελούν διαπιστευµένες
υπηρεσίες ή θεσµούς των κρατών µελών µε καθήκον να ελέγχουν
την επιλεξιµότητα των αιτήσεων, την καταγραφή των πληρωµών και
την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στην Επιτροπή.
2.2.2 Πλη ρω µές κα ι δέσµευ ση τ ω ν κο νδυλίω ν
Οι πληρωµές από το ΕΓΤΕ θα καταβάλλονται µηνιαίως, ενώ οι
πληρωµές από το ΕΓΤΑΑ τριµηνιαίως. Σύµφωνα µε την πρόταση
κανονισµού, οι δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις πραγµατοποιούνται από
το ΕΓΤΑΑ ξεχωριστά για κάθε πολυετές πρόγραµµα, και υποδιαιρούνται σε ετήσιες δόσεις. Θα εξακολουθήσει να ισχύει ο κανόνας
«n+2», καθώς και η αυτόµατη αποδέσµευση µετά την περίοδο αυτή.
Ο κανόνας «n+2» σηµαίνει ότι οι πόροι που διατίθενται στο πλαίσιο
ενός προγράµµατος, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν πριν από τη
λήξη του δεύτερου έτους, µετά το έτος κατά το οποίο διατέθηκαν
οι πόροι («n» = το έτος της διάθεσης των πόρων).
2.2.3 Γ ν ω σ τ ο π ο ί η σ η στ ο ιχ ε ί ω ν στ η ν Ε π ιτ ρο π ή
Τα κράτη µέλη οφείλουν να διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις
δηλώσεις δαπανών και µετά το τέλος του οικονοµικού έτους τους
ετήσιους λογαριασµούς καθώς και βεβαίωση για την πληρότητα,
ακρίβεια και την αξιοπιστία των διαβιβαζόµενων ετήσιων λογαριασµών. Ένα νέο στοιχείο που προστίθεται αποτελεί η δήλωση
αξιοπιστίας από τη διεύθυνση του οργανισµού πληρωµών. Σχετικά
µε τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ και σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, ο οργανισµός πληρωµών πρέπει να τηρεί ξεχωριστούς
ετήσιους λογαριασµούς για τα εκάστοτε προγράµµατα.
2.2.4 Λο γ ιστ ική εκκαθ άρ ιση κα ι εκκαθ άρ ιση ω ς προ ς τ η
συ µµόρφωση και δηµοσιονοµ ική έκθεση
Σύµφωνα µε την πρόταση κανονισµού, η Επιτροπή αποφασίζει
σχετικά µε την εκκαθάριση των λογαριασµών πριν από τις 30
Απριλίου του έτους που ακολουθεί το εξεταζόµενο οικονοµικό
έτος,. Η απόφαση για την εκκαθάριση των λογαριασµών καλύπτει
την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των διαβιβαζόµενων
ετήσιων λογαριασµών. Σε αντιστοιχία προς την προηγούµενη διαδικασία, η Επιτροπή οφείλει να αποφασίζει αν και τι ποσά πρέπει να
αποκλειστούν από την κοινοτική χρηµατοδότηση (εκκαθάριση ως
προς τη συµµόρφωση). Νέο στοιχείο αποτελεί η παράταση της
προθεσµίας για τη διόρθωση των λογαριασµών από τους 24 στους
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36 µήνες. Η Επιτροπή οφείλει επίσης να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ετησίως πριν από την 1η
Σεπτεµβρίου (ισχύουσα προθεσµία: 1η Ιουλίου) δηµοσιονοµική
έκθεση σχετικά µε τη διαχείριση των Ταµείων.
3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η ενίσχυση θα πρέπει να είναι κοινωνικά αποδεκτή και
σαφής
Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι δηµοσιονοµικοί πόροι
για την Κοινή Γεωργική Πολιτική αποτελούν σηµαντικό µέρος του
γενικού προϋπολογισµού της Ένωσης, αν και υπόκεινται σε
σταδιακή µείωση. Για το λόγο αυτό η ΕΟΚΕ κρίνει απαραίτητο η
ενίσχυση της Γεωργίας να διαµορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
είναι αποδεκτή και κατανοητή για την κοινωνία. Για το σκοπό αυτό
θα πρέπει, σύµφωνα µε την ΕΟΚΕ να πληρούνται δύο προϋποθέσεις:
— Οι πληρωµές θα πρέπει να φθάνουν στο µέτρο του δυνατού
ακέραιες στους τελικούς δικαιούχους
— Η κατάχρηση θα πρέπει να καταστέλλεται µέσω αποτελεσµατικού ελέγχου
3.2 Καινοτόµες προσεγγίσεις και απλοποίηση της εφαρµογής
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει στην πρόταση κανονισµού διάφορες καινοτόµες προσεγγίσεις για την καλύτερη και απλούστερη εκτέλεση του
προϋπολογισµού. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η ρύθµιση για τη
θέσπιση δύο ταµείων µε σαφή διαχωρισµό αρµοδιοτήτων είναι ορθή
και ουσιώδης. Με τον κανονισµό επιτυγχάνεται σαφής πρόοδος
όσον αφορά την απλοποίηση. Η χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής ρυθµίζεται σε ενιαία νοµική βάση. Αντί των µέχρι
σήµερα δύο συστηµάτων παρακολούθησης, καθιερώνεται ένα
σύστηµα παρακολούθησης. Τα διαφορετικά συστήµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης για τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης ενοποιούνται,
ενώ δεύτερο σύστηµα δηµοσιονοµικής διαχείρισης θα εξακολουθεί
να εφαρµόζεται για τα µέτρα του ΕΓΤΕ. Η πρόταση κανονισµού για
την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης αντικαθιστά τα 5 συστήµατα
προγραµµατισµού µε ένα ενιαίο σύστηµα προγραµµατισµού
µειώνοντας τον αριθµό των προγραµµάτων. Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει
τις απλοποιήσεις αυτές που θα διευκολύνουν ιδιαίτερα τη ∆ιοίκηση
στις Βρυξέλλες.
3.3 Η απλοποίηση θα πρέπει να είναι αισθητή για τους δικαιούχους
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ η απλοποίηση αυτή θα πρέπει, ωστόσο,
να είναι εύληπτη σε όλα τα επίπεδα. Η ΕΕ, τα κράτη µέλη και οι
τελικοί δικαιούχοι πρέπει να επωφελούνται από αυτήν. Κατά την
εκτίµηση της ΕΟΚΕ, κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό, η απλοποίηση
των γραφειοκρατικών διαδικασιών να έχει αντίκτυπο στον τελικό
κρίκο της διοικητικής αλυσίδας, τους αγρότες. Η τρέχουσα
κατάσταση της ευρωπαϊκής γεωργίας προσκρούει σε σηµαντικό
όγκο γραφειοκρατίας, που συχνά συνοδεύεται από επιβράδυνση
στις πληρωµές των ενισχύσεων. Αυτό συνέβη σε υπερβολικό βαθµό
κατά την εφαρµογή του προγράµµατος SAPARD (προενταξιακή
βοήθεια για τη γεωργία και την ύπαιθρο στα υποψήφια κράτη
µέλη), γεγονός για το οποίο άσκησε πρόσφατα κριτική και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Ωστόσο, ο κίνδυνος να µην ανακτηθούν
εσφαλµένα καταβεβληµένες πληρωµές σε αγρότες, είναι εξαιρετικά
χαµηλός. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι πρέπει επειγόντως
να ληφθεί µέριµνα για την σύντοµη και όσο το δυνατό απλούστερη
τη στήριξη των τελικών δικαιούχων.
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3.4 Ο διοικητικός φόρτος µπορεί να µειωθεί
Ο επιδιωκόµενος στόχος για απλοποίηση επιτυγχάνεται για την
Επιτροπή όχι όµως και για τα κράτη µέλη. Ορισµένα σηµεία του
κανονισµού είναι µάλιστα αντίθετα προς το στόχο της απλοποίησης
και δηµιουργούν αύξηση των διοικητικών δαπανών. Η ΕΟΚΕ
εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι διαφορετικές διαδικασίες πληρωµών και δέσµευσης κονδυλίων αναγκάζουν τους οργανισµούς πληρωµών να εφαρµόζουν δύο ξεχωριστά συστήµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Θα πρέπει εποµένως να ληφθούν µέτρα
ώστε τα δύο αυτά συστήµατα να λειτουργούν παράλληλα, ώστε να
περιοριστούν οι δαπάνες στο ελάχιστο. Συνεπώς χρειάζεται να
πραγµατοποιηθούν και άλλες προσαρµογές, κυρίως όσον αφορά
τον κανονισµό για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η απαίτηση σχετικά
µε την κατάθεση συµπληρωµατικών εγγράφων, συνεπάγεται πρόσθετο φόρτο για τα κράτη µέλη.

3.5 Αυξηµένες απαιτήσεις προς τα κράτη µέλη
Λόγω της παρατεταµένης περιόδου χρέωσης των δαπανών και των
αυστηρότερων προθεσµιών και διατάξεων για την ανάκτηση των
πιστώσεων από την Επιτροπή, η παρούσα πρόταση της Επιτροπής
παρουσιάζει αυξηµένη οικονοµική συνυπευθυνότητα για τα κράτη
µέλη. Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει γενικά το γεγονός ότι µε βάση τη
ρύθµιση για την ανάκτηση πληρωµών, η ευθύνη για τις καταβεβληµένες ενισχύσεις δεν βαραίνει µόνο την Επιτροπή αλλά και τα
κράτη µέλη. Ενόψει µιας αποτελεσµατικής και διάφανης χρήση των
πόρων, οι εσφαλµένα καταβεβληµένοι πόροι πρέπει να µπορούν να
ανακτηθούν, ακόµη και µετά από ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η
ΕΟΚΕ, έχοντας γνώση της κριτικής που ασκούν τα κράτη µέλη
σχετικά µε την αυξηµένη συνυπευθυνότητα, θα µεριµνήσει ώστε να
µην µειωθεί το ενδιαφέρον των κρατών αυτών για τα προγράµµατα,
µε αποτέλεσµα να ζηµιωθούν οι τελικοί δικαιούχοι. Με την θέσπιση
αυστηρότερης προθεσµίας της πληρωµής (λήξη προθεσµίας
πληρωµής) επιδιώκεται µεγαλύτερη πειθαρχία εκ µέρους των
κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ, µολονότι επιδοκιµάζει τον καθορισµό
τελικής προθεσµίας για τις πληρωµές, θεωρεί υπερβολικό τον καθορισµό τόσο αυστηρών προθεσµιών και καλεί γι αυτό την Επιτροπή
να επανεξετάσει τις προτεινόµενες προθεσµίες.

3.6 Οι «παράπλευρες» ενισχύσεις θα πρέπει να αποτελούν
εξαίρεση
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της, καθώς η επέκταση της τεχνικής
βοήθειας αποσπά κονδύλια από τον εγγενή στόχο των Ταµείων για
την ενίσχυση της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης. Τα παράπλευρα µέτρα στήριξης, δηλαδή η ενίσχυση των θεσµών και των
δοµών που έχουν αναλάβει την παροχή της στήριξης, πρέπει να
περιορίζεται αυστηρά στο βαθµό που κρίνεται ουσιαστικά σκόπιµη.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ επικρίνει ιδιαίτερα την κοινοτική στήριξη
για την ενίσχυση και την ανάπτυξη διοικητικών και ελεγκτικών
µηχανισµών των κρατών µελών. Αυτό αποτελεί αδιαµφισβήτητα
υποχρέωση των κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ προτείνει να επιτρέπεται
παρόµοια επέκταση της τεχνικής βοήθειας µόνο σε ορισµένες εξαιρετικές περιπτώσεις και για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η
ΕΟΚΕ ζητά σε αυτή την περίπτωση να καταρτίζει η Επιτροπή
σχετική έκθεση, ώστε να παρακολουθούνται στενά οι ενισχύσεις
αυτές.
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4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Ονοµασία του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Στο γερµανικό κείµενο του κανονισµού για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης το νέο Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
φέρει διαφορετική ονοµασία από αυτήν πού χρησιµοποιείται στο
κείµενο της Επιτροπής. Η ΕΟΚΕ συνιστά να αποφεύγονται αυτές οι
διαφορές και να υιοθετηθεί ενιαία ονοµασία.
4.2 Ο διοικητικός φόρτος
4.2.1 Ε π έκ τ α σ η
(Ά ρ θ ρ ο 7)

της

δ ια δι κα σ ί α ς

πι στ ο πο ί η σ η ς

Η επέκταση της διαδικασίας πιστοποίησης στα συµπληρωµατικά
συστήµατα (άρθρο 7) δηµιουργεί πρόσθετο διοικητικό φόρτο.
Μέχρι σήµερα, οι οργανισµοί πιστοποίησης εξέταζαν την
πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασµών που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Εφεξής, και σύµφωνα
µε τον προτεινόµενο κανονισµό, θα είναι «υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των συστηµάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου
που εφαρµόζουν οι οργανισµοί πληρωµών, καθώς και τους
ετήσιους λογαριασµούς των τελευταίων». Η ΕΟΚΕ ζητεί να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η πιστοποίηση
αυτή. Το ζητούµενο πρέπει να είναι να επικεντρώνεται το έργο των
όλων των οργανισµών πιστοποίησης στην επιβεβαίωση των δαπανών
που πραγµατοποίησαν οι οργανισµοί πληρωµών.

4.2.2 Μορφή τ ων ετήσιω ν λογαριασµών (Άρθρο 8)
Για τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται από το νέο ταµείο για τη
Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να καταρτίζονται ετήσιοι λογαριασµοί, ενώ το χρηµατοδοτικό σύστηµα
(δέσµευση κονδυλίων, προχρηµατοδότηση, ενδιάµεσες πληρωµές
και εξόφληση του υπολοίπου) βασίζεται στη συνολική διάρκεια του
προγράµµατος. Η ΕΟΚΕ ανησυχεί µήπως οι οργανισµοί πληρωµών
αναγκάζονται να γνωστοποιούν τις δαπάνες τόσο στους ετήσιους
λογαριασµούς όσο και στον τελικό συνολικό απολογισµό του
προγράµµατος, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο διοικητικός φόρτος.
Οι ετήσιοι λογαριασµοί πρέπει να εγκρίνονται.
Επιπλέον, οι οργανισµοί πληρωµών πρέπει να υποβάλουν χωριστούς
ετήσιους λογαριασµούς για τις δαπάνες που αφορούν κάθε πρόγραµµα του ΕΤΓΑΑ. Οι διαπιστευµένοι οργανισµοί, οι οποίοι µέχρι
τώρα υπέβαλαν εκθέσεις στο πλαίσιο των ετήσιων λογαριασµών,
πρέπει πλέον να καταρτίζουν ξεχωριστές εκθέσεις για τους διαφορετικούς ετήσιους λογαριασµούς. Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για
το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν επέτυχε περαιτέρω απλοποίηση,
αλλά θεωρεί το φόρτο λογικό.

4.2.3 Συµπληρ ω µατικά έγγρ αφα (Ά ρ θ ρ ο 8)
Παράλληλα µε τους ετήσιους λογαριασµούς πρέπει να υποβάλλεται
έκθεση αξιοπιστίας από τη διεύθυνση του οργανισµού πληρωµών.
Η ΕΟΚΕ δεν κρίνει σκόπιµο το µέτρο αυτό. Οι ρυθµίσεις που
αφορούν τους οργανισµούς πληρωµών και πιστοποίησης προβλέπουν ήδη συστήµατα ελέγχου. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, αρκεί η
διεύθυνση του οργανισµού πληρωµών να επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των στοιχείων.
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4.3 Χρηµατοδότηση
4.3.1 Επέκταση τ ης χρ ηµατ οδότ ησης
αρ ω γ ής (Ά ρ θ ρ ο 5)

τ ης

τ εχν ικής

Η χρηµατοδότηση της τεχνικής αρωγής θα επεκταθεί στην ανάλυση,
στη διαχείριση, στην παρακολούθηση, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην εφαρµογή της κοινής γεωργικής πολιτικής, καθώς
και στις δραστηριότητες που αφορούν την εφαρµογή συστηµάτων
ελέγχου και την τεχνική και διοικητική αρωγή. Νέο στοιχείο
αποτελεί η χρηµατοδότηση των εκτελεστικών οργανισµών σύµφωνα
µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου, αλλά και η
χρηµατοδότηση µέτρων για τη διάδοση και την ευαισθητοποίηση ή
µέτρων για την προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή
εµπειριών που αναλαµβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο
της αγροτικής ανάπτυξης (συµπεριλαµβανοµένης της δικτύωσης
των σχετικών παραγόντων). Η χρηµατοδότηση αυτή θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της κεντρικής διαχείρισης των κονδυλίων. Η
ΕΟΚΕ δηλώνει εξαιρετικά επιφυλακτική ως προς την κοινοτική
στήριξη των διοικητικών µηχανισµών των κρατών µελών.
Εντούτοις, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η αρµοδιότητα προώθησης της
δικτύωσης πρέπει να ανήκει στην Επιτροπή.
4.3.2 Α νάκ τ η σ η τ ω ν πο σ ώ ν (Ά ρ θ ρ ο 32, Άρθρο 33,
Ά ρ θ ρ ο 35)
Τα κράτη µέλη θα επωµισθούν µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής
επιβάρυνσης που συνεπάγεται η µη ανάκτηση πόρων. Η Επιτροπή
δύναται να καταλογίσει τα προς ανάκτηση ποσά στο κράτος µέλος,
εφόσον σύµφωνα µε την πρόταση, το κράτος µέλος δεν κίνησε όλες
τις διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που προβλέπονται µε
σκοπό την ανάκτηση των ποσών (για πληρωµές από το ΕΓΤΕ: στη
διάρκεια του έτους που ακολουθεί την πρώτη διοικητική ή δικαστική πράξη διαπίστωσης ). Προς το παρόν δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγµατοποιηθεί εντός
τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία της πρώτης διοικητικής ή δικαστικής πράξης διαπίστωσης ή έξι ετών, εάν η ανάκτηση αποτελεί το
αντικείµενο προσφυγής στα εθνικά δικαστήρια, οι οικονοµικές
συνέπειες της έλλειψης ανάκτησης βαρύνουν κατά 50 % το εµπλεκόµενο κράτος µέλος. Μέχρι σήµερα οι οικονοµικές συνέπειες
βάρυναν εξ ολόκληρου τον κοινοτικό προϋπολογισµό. Η ΕΟΚΕ
επιδοκιµάζει καταρχήν το γεγονός ότι δεν φέρει µόνο η Επιτροπή
την ευθύνη για τις πληρωµές αλλά και τα κράτη µέλη. Αυτό θα
µπορούσε να παροτρύνει τα κράτη µέλη να διαµορφώσουν µε πιο
προσεκτικό τρόπο τις δοµές ενισχύσεων αλλά και τον έλεγχό τους.
Η αυξηµένη οικονοµική συνυπευθυνότητα δεν πρέπει, ωστόσο, να
προκαλέσει µείωση του ενδιαφέροντος των κρατών µελών για τα
προγράµµατα. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διάρκεια της
διαδικασίας µπορεί να υπερβεί τα 4 ή ακόµη και τα 6 έτη, η ΕΟΚΕ
προτείνει να επανεξετασθούν οι προθεσµίες και τα ποσοστά της
συµµετοχής των κρατών µελών.
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4.3.3 Μ ε ίω σ η τ η ς κατ αβ ο λή ς π ρ ο χρηµ α τ ο δ ό τ η σης κατ ά
7 % (Ά ρ θ ρ ο 25)
Σύµφωνα µε το άρθρο 25, η προχρηµατοδότηση που καταβάλλει η
Επιτροπή µετά την έγκριση ενός προγράµµατος αγροτικής
ανάπτυξης στο διαπιστευµένο οργανισµό πληρωµών που έχει
οριστεί από το κράτος µέλος, περιορίζεται στο 7 % της συµµετοχής
του ΕΓΤΑΑ στο εκάστοτε πρόγραµµα. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ,
ο περιορισµός αυτός είναι αποδεκτός, καθώς ήδη ισχύουν παρόµοιοι περιορισµοί χωρίς αρνητικές συνέπειες για τη φερεγγυότητα
των οργανισµών πληρωµών.
4.4 Προθεσµίες πληρωµής (Άρθρο 16)
Το άρθρο 16, ορίζει σαφές χρονικό όριο για τις καθυστερούµενες
πληρωµές των κρατών µελών, την 15η Οκτωβρίου του εξεταζόµενου οικονοµικού έτους. Ως ένα βαθµό οι καθυστερούµενες
πληρωµές είναι αναπόφευκτες (π.χ. δικαστικές αποφάσεις). Ιδιαίτερα
λόγω της προσαρµογής στο νέο σύστηµα (αποσύνδεσης) των
ενισχύσεων ανά εκµετάλλευση οι διοικητικές αρχές χρειάζονται
µεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου. Η ΕΟΚΕ θεωρεί γι αυτό ακατάλληλη
την ηµεροµηνία της 15ης Οκτωβρίου.
4.5 Προθεσµία για
(Άρθρο 31)

την

απόρριψη

της

χρηµατοδότησης

Σύµφωνα µε το άρθρο 31 (εκκαθάριση ως προς τη συµµόρφωση), η
Επιτροπή δύναται να απορρίψει τη χρηµατοδότηση υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις (µη συµµόρφωση προς τις κοινοτικές
προδιαγραφές, µη επίτευξη συµφωνίας µε το κράτος µέλος). Αυτό
δεν ισχύει για δαπάνες που αναλήφθηκαν νωρίτερα από τριάντα έξι
µήνες πριν από την έγγραφη ανακοίνωση εκ µέρους της Επιτροπής
των αποτελεσµάτων των ελέγχων στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος.
Η «προθεσµία παραγραφής» ανέρχεται επί του παρόντος στους 24
µήνες. Με την τροποποίηση αυτή διευρύνονται οι δυνατότητες της
Επιτροπής να αποφεύγει πληρωµές που είναι συµβατές µε την
κοινοτική νοµοθεσία. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ωστόσο χρήσιµη την άσκηση
µιας ορισµένης χρονικής πίεσης για τον έλεγχο της νοµιµότητας,
όπως συµβαίνει και στο πλαίσιο της ισχύουσας ρύθµισης. Άλλωστε
η πρώιµη παρέµβαση της ΕΕ στοχεύει στην πρόληψη και προτρέπει
τα κράτη µέλη για την τήρηση µεγαλύτερης πειθαρχίας.
4.6 Μείωση των πληρωµών από την Επιτροπή (Άρθρο 17)
Το άρθρο 17 ορίζει ότι η Επιτροπή δύναται να µειώσει ή να
αναστείλει τις µηνιαίες πληρωµές προς το κράτος µέλος.
Παράλληλα µε την δυνατότητα που διαθέτει η Επιτροπή να ανακτά
ή να αναστείλει πληρωµές στο πλαίσιο των εκκαθαριστικών λογαριασµών, θα διαθέτει πλέον και τη δυνατότητα προσωρινής µείωσης
των πληρωµών, εφόσον διαπιστώνεται προφανής αντικανονική
χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Παρόµοια προσέγγιση έχει ήδη
πρακτική εφαρµογή. Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την επιδίωξη κατάλληλου νοµικού πλαισίου για την προσέγγιση αυτή.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την Πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75,
(ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, (ΕΟΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 για τη
θέσπιση έκτακτων µέτρων στήριξης της αγοράς
COM(2004) 712 τελικό — 2004/0254 (CNS)
(2005/C 221/10)
Στις 3 ∆εκεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 37 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Το αρµόδιο για την προετοιµασία των σχετικών εργασιών ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου,
περιβάλλον», υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 13 Ιανουαρίου 2005 µε βάση εισηγητική έκθεση του κ. Leif
Nielsen.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειας της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 135 ψήφους υπέρ και 6 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Ιστορικό

1.1 Η εκδήλωση σοβαρών µεταδοτικών επιζωοτιών όπως παραδείγµατος χάριν η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ),
ο αφθώδης πυρετός, η πανώλης των χοίρων και η αιγυπτιακή
πανώλη των ορνίθων (Newcastle Disease) είχαν ως αποτέλεσµα τη
πρόκληση επανειληµµένων κρίσεων στις αγορές των τοµέων ζωικών
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την εκδήλωση παρόµοιων
επιζωοτιών λαµβάνονται µέτρα, όπως µεταξύ άλλων η σφαγή των
ζώων και επιβάλλονται περιορισµοί στη διάθεση τους, κ.λ.π.
προκειµένου να περιοριστεί η περαιτέρω µετάδοσή τους. Κατά
κανόνα, οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη µέλη λόγω
της εκδήλωσης των επιζωοτιών χρηµατοδοτούνται κατά 50 % από
τους διαθέσιµους πόρους.

1.2 Επιπλέον, επιδεινώνεται και η κατάσταση στην αγορά των
σχετικών προϊόντων, µεταξύ άλλων λόγω της απαγόρευσης
διάθεσης τους και του αποκλεισµού των σχετικών περιοχών. Στις
περιπτώσεις αυτές οι οργανώσεις αγοράς για το χοίρειο κρέας, τα
αυγά, το κρέας των πουλερικών, το βόειο κρέας, το γάλα και τα
προϊόντα διατροφής όπως και για το πρόβειο και το αίγειο κρέας
προβλέπουν µέτρα στήριξης της αγοράς. Καθοριστικής σηµασίας
προϋπόθεση για τη θέσπιση των εν λόγω έκτακτων µέτρων είναι να
έχουν αρχίσει τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη τη λήψη των
απαραίτητων κτηνιατρικών διατάξεων για την εξάλειψη των
επιζωοτιών. Τα µέτρα για την εξοµάλυνση της κατάστασης στην
αγορά τίθενται σε ενέργεια µόνον στην έκταση και για το χρονικό
διάστηµα που είναι απολύτως απαραίτητα για την υποστήριξη της
σχετικής αγοράς.

1.3 Τα σχετικά έκτακτα µέτρα που λαµβάνονται από την
Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης
προέβλεπαν αρχικά πλήρη κοινοτική χρηµατοδότηση για την
πανώλη των χοίρων στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές
της δεκαετίας του '90. Το 1992 εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά
εθνική συγχρηµατοδότηση για την πανώλη των χοίρων. Λόγω της
ασάφειας όσον αφορά την έκταση, η Επιτροπή διατύπωσε το 1994
διευκρίνιση σχετικά µε την κοινοτική χρηµατοδότηση. Αυτή θα

ανέρχεται στο 70 % για ένα ανώτατο αριθµό ζώων. Εν συνεχεία το
ίδιο ποσοστό εφαρµόσθηκε και στον τοµέα του βοείου κρέατος επ'
ευκαιρία της καταπολέµησης της σπογκώδους εγκεφαλοπάθειας και
του αφθώδους πυρετού. Από το 2001 η εθνική συγχρηµατοδότηση
ανήλθε στο 50 % κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου να υπάρχει παραλληλισµός µεταξύ συγχρηµατοδότησης
κτηνιατρικών µέτρων και µέτρων στήριξης των αγορών.
1.4 Το 2003 το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο κατόπιν προσφυγής της
Γερµανίας, απεφάνθη ότι η Επιτροπή δεν ήταν αρµόδια για να
καθιερώσει την εθνική συγχρηµατοδότηση σε ποσοστό 30 % σε
υπόθεση που αφορούσε τη στήριξη της τιµής του βοείου κρέατος
λόγω της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (1). Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή δεν ήταν αρµόδια για να συνεχίσει τη µέχρι
σήµερα ακολουθούµενη πρακτική και γι αυτό προτείνει να ανέλθει
στο µέλλον η εθνική συγχρηµατοδότηση στο 50 %, διευκρινίζοντας
ότι θα αφορά τις οργανώσεις αγοράς των εξής τοµέων ζωικών
προϊόντων: για το χοίρειο κρέας, τα αυγά, το κρέας των πουλερικών, το βόειο κρέας, το γάλα όπως και για το πρόβειο και το
αίγειο κρέας η εθνική συγχρηµατοδότηση θα εφαρµόζεται τόσο για
την εσωτερική αγορά όσο και για τις αγορές των τρίτων χωρών.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή και τα κράτη µέλη
από το 1992 δεν τήρησαν την µέχρι σήµερα ισχύουσα γενική αρχή
για πλήρη κοινοτική χρηµατοδότηση των µέτρων που προβλέπονται
στον αποκαλούµενο «πρώτο πυλώνα» της κοινής γεωργικής πολιτικής, µεταξύ των οποίων και τα µέτρα που ελήφθησαν στα πλαίσια
των κοινών οργανώσεων των αγορών. Το Συµβούλιο µπορεί µε την
έγκριση της παρούσας πρότασης, λόγω της φύσης της υπόθεσης να
παρεκκλίνει από την αρχή αυτή, την οποία εισήγαγε το ίδιο. Όπως
όµως διαπιστώνεται από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο στη σχετική
υπόθεση, η Επιτροπή δεν µπορεί να παρεκκλίνει από τις αποφάσεις
του Συµβουλίου χωρίς ρητή εξουσιοδότηση του, ανεξάρτητα από
το εάν αυτό συµβαίνει µε τη συνεργασία των κρατών µελών στις
αντίστοιχες επιτροπές διαχείρισης.
(1) Απόφαση της 30.9.2003 αριθ. C-239/01, σ. I-10333
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2.2 Οι σχετικές διατάξεις συνεπάγονται σηµαντικές δαπάνες,
ανάλογα µε την έκταση και τη διάρκεια των επιζωοτιών, οι οποίες
πρέπει βασικά να χρηµατοδοτηθούν σε όλη τους την έκταση µε
δηµόσιους πόρους. Το θέµα της κατανοµής µεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κρατών µελών αφορά καταρχάς τη χρηµατοδοτική
αλληλεγγύη των κρατών µελών. Με την εθνική συγχρηµατοδότηση
ορισµένα κράτη µέλη θα είναι περισσότερο πρόθυµα και θα έχουν
περισσότερες δυνατότητες να καλύψουν τις δαπάνες σε σύγκριση
µε άλλα. Ορισµένα κράτη µέλη θα διοχετεύσουν άµεσα η έµµεσα
τις σχετικές δαπάνες στον κλάδο, πράγµα που θα προκαλέσει τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού, όπως διαπιστώθηκε κατά τη κρίση
της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών.
2.3 Σύµφωνα µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη λόγω της εθνικής
συγχρηµατοδότησης θα καταβάλουν µεγαλύτερες προσπάθειες για
την καταπολέµηση και την πρόληψη των επιζωοτιών. Μολονότι η
ΕΟΚΕ κατανοεί το επιχείρηµα, εντούτοις δεν αποκλείεται σε
ορισµένες περιπτώσεις η απαίτηση αυτή να καθυστερήσει ή να
καταστήσει δυσκολότερη τη λήψη αποφάσεων µε συνέπεια να µην
είναι πλέον αποτελεσµατική η καταπολέµηση.
2.4 Η ΕΟΚΕ κατανοεί επίσης τα επιχειρήµατα της Επιτροπής,
σύµφωνα µε τα οποία η πρόταση θα έχει ως αποτέλεσµα την
συνέχιση της πρακτικής που ακολουθείται από το 1992 όπως και
θα διασφαλίσει τον παραλληλισµό µεταξύ συγχρηµατοδότησης
κτηνιατρικών µέτρων και µέτρων στήριξης των αγορών.
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2.5 Παρόλα αυτά η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι δαπάνες για τη θέσπιση
των εκτάκτων µέτρων βάσει των ρυθµίσεων της αγοράς που
καθιερώθηκαν αρχικά από το Συµβούλιο βασίζονται στην κοινή
ευθύνη και στην οικονοµική αλληλεγγύη. Η παραβίαση της αρχής
αυτής εγκυµονεί, κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, τον κίνδυνο να αντιµετωπίζονται οι επιζωοτίες από τα κράτη µε διαφορετικό τρόπο, οι
οποίες παρά τον αποτελεσµατικό έλεγχο και τα προληπτικά µέτρα
µπορεί να εκδηλωθούν τυχαία και απρόβλεπτα. Οι συνέπειες στην
αγορά πλήττουν και άλλα κράτη µέλη. Επιπλέον, η εθνική συγχρηµατοδότηση για τον τοµέα αυτό εµπεριέχει τον κίνδυνο να εξαπλωθεί και σε άλλους τοµείς µε συνέπεια την περαιτέρω επανεθνικοποίηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.
2.6 Εάν όµως παρόλα αυτά η πρόταση της Επιτροπής τύχει
υποστήριξης, η υπαγωγή της χρηµατοοικονοµικής συµβολής των
κρατών µελών, σύµφωνα µε τον κανονισµό, στις διατάξεις της
Συνθήκης για τις κρατικές ενισχύσεις θα είναι διοικητικά επαχθής
και αδικαιολόγητη. Η πρόταση της Επιτροπής για παρέκκλιση από
τη διαδικασία της ανακοίνωσης θα έπρεπε να ισχύει από την αρχή.
3. Συµπέρασµα
3.1 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τηρηθεί από όλους η αρχή της
πλήρους αλληλεγγύης για τη θέσπιση των έκτακτων µέτρων βάσει
των οργανώσεων των αγορών και γι αυτό το λόγο διαφωνεί µε την
πρόταση της Επιτροπής για συγχρηµατοδότηση της τάξεως του
50 % από τα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Πεκίνο, 10 χρόνια µετά:
αξιολόγηση της προόδου που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη και τις αναπτυσσόµενες χώρες στα θέµατα
της ισότητας ανδρών και γυναικών»
(2005/C 221/11)
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή στις 16 ∆εκεµβρίου 2004, αποφάσισε, σύµφωνα µε το άρθρο
29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού της Κανονισµού, να καταρτίσει γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα: «Πεκίνο,
10 χρόνια µετά: αξιολόγηση της προόδου που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη και τις αναπτυσσόµενες χώρες στα
θέµατα της ισότητας ανδρών και γυναικών»
Το ειδικευµένο τµήµα «Εξωτερικές σχέσεις», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της
ΕΟΚΕ, κατήρτισε τη γνωµοδότησή του στις 12 Ιανουαρίου 2005 βάσει του σχεδίου της εισηγήτριας FLORIO.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της 414ης συνόδου ολοµέλειας, στις 9 και
10 Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου) υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 135
ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 6 αποχές:
1. Εισαγωγή

1.1 Από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 11 Μαρτίου 2005, η 49η
Σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την κατάσταση
των γυναικών (ΕΚΓ) θα αφιερωθεί στην αξιολόγηση της εφαρµογής
της Πλατφόρµας δράσης και της ∆ήλωσης του Πεκίνου, που
εγκρίθηκαν στη διάρκεια της Τέταρτης Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης
Γυναικών (Πεκίνο, 1995) και των τελικών εγγράφων που
εγκρίθηκαν στη διάρκεια της 23ης Ειδικής Συνόδου της Γενικής
Συνέλευσης «Γυναίκες 2000: ισότητα των φύλων, ανάπτυξη και
ειρήνη για τον εικοστό πρώτο αιώνα» (Νέα Υόρκη, 2000) στη
διάρκεια της οποίας έγινε µια πρώτη παρακολούθηση της προόδου
που έχει επιτευχθεί αλλά και των σηµαντικών εµποδίων στην πορεία
προς την ισότητα των φύλων.

1.2 Με την ευκαιρία αυτή η Γενική Συνέλευση είχε εγκρίνει
ψήφισµα µε θέµα «Περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την
εφαρµογή της ∆ήλωσης του Πεκίνου και της Πλατφόρµας ∆ράσης»
καθώς και πολιτική δήλωση µε την οποία τα κράτη µέλη
δεσµεύτηκαν σε νέα συνάντηση, δέκα χρόνια µετά την υιοθέτηση
της Πλατφόρµας, προκειµένου να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει
επιτευχθεί και να εξεταστούν νέες δραστηριότητες.

1.3 Όπως προβλέπεται από το πρόγραµµα πολυετούς εργασίας
της ΕΚΓ, οι εργασίες της 49ης συνόδου θα επικεντρωθούν στην
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα δώδεκα πεδία που προσδιορίστηκαν
στην πλατφόρµα δράσης αλλά και στον προσδιορισµό των σηµερινών προκλήσεων και των νέων στρατηγικών για την προώθηση και
την ενίσχυση των γυναικών και των κοριτσιών. Με την ευκαιρία
αυτή, προκειµένου να διευκολυνθεί ο διάλογος, η Συνέλευση θα
επιδιώξει την πιο ευρεία δυνατή συµµετοχή αντιπροσωπειών από τα
κράτη µέλη, την κοινωνία των πολιτών και τις διεθνείς οργανώσεις.

1.4 Η στράτευση των Ηνωµένων Εθνών υπήρξε θεµελιώδης
προκειµένου να αποκτήσει διεθνή εγκυρότητα το πρόβληµα της

ισότητας των δικαιωµάτων ανδρών και γυναικών: το 1975
συγκλήθηκε η Πρώτη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για το γυναικείο
ζήτηµα µε την οποία εξαγγέλθηκε η ∆εκαετία της Γυναίκας (Πόλη
του Μεξικό)· µε την ∆εύτερη ∆ιάσκεψη («στα µέσα της δεκαετίας»
— Κοπεγχάγη 1980) οι κυβερνήσεις αρχίζουν να υπογράφουν
(57) την ∆ιεθνή Σύµβαση καταπολέµησης κάθε µορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών (CEDAW 1979) που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην δύσκολη πορεία προς την ισότητα των φύλων·
µε την Τρίτη ∆ιάσκεψη (Nairobi 1985) εγκρίθηκε το πρόγραµµα
δράσης «Μελλοντικές στρατηγικές για την προώθηση του
ζητήµατος των γυναικών» µε την οποία κυβερνήσεις και διεθνείς
οργανώσεις εξαγγέλλουν το στόχο της ισότητας.

1.5 Ένα περαιτέρω βήµα στη διαδικασία αναγνώρισης των γυναικείων ιδιαιτεροτήτων αλλά και του ρόλου των γυναικών έγινε µε το
Ψήφισµα 1325 του 2000 του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια (µε
το οποίο αναγνωρίζεται ότι οι συνέπειες του πολέµου στις γυναίκες
είναι διαφορετικές και επιβεβαιώνεται η ανάγκη ενίσχυσης του
ρόλου τους στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων σχετικά µε την
πρόληψη και την επίλυση των ένοπλων συγκρούσεων) αλλά, γενικότερα, το θέµα της προώθησης του ζητήµατος των γυναικών επί µία
δεκαετία πλέον λαµβάνεται πλέον υπόψη στα συµπεράσµατα όλων
των µεγάλων διασκέψεων και των διεθνών συναντήσεων που προωθούνται στα πλαίσια των Ηνωµένων Εθνών (1)

1.6 Μια άλλη σηµαντική στιγµή ήταν η Συνάντηση Κορυφής
των Ηνωµένων Εθνών για τη Χιλιετία, που πραγµατοποιήθηκε το
Σεπτέµβριο του 2000 και στην οποία τα κράτη µέλη προσδιόρισαν
οκτώ στόχους (Millennium Development Goals), σαφείς και µετρήσιµους προκειµένου να µειωθεί αισθητώς η φτώχεια, η πείνα, οι
ασθένειες και η φθορά του περιβάλλοντος έως το 2015. Η ∆ήλωση
(1) ∆ιάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Rio de Janeiro, 1992),
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Βιένη 1993), Ειδική
Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το AIDS (Νέα Υόρκη,
2001), ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για τον Πληθυσµό και την Ανάπτυξη (Κάιρο
1994), Παγκόσµια Συνάντηση Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη
(Κοπεγχάγη 1995), Παγκόσµια ∆ιάσκεψη κατά του Ρατσισµού, των
Φυλετικών ∆ιακρίσεων, της Ξενοφοβίας και όλων των µορφών Μη
Ανοχής (Durban, 2001), ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για τη Χρηµατοδότηση της
Ανάπτυξης (Monterrey, 2002), ∆εύτερη Παγκόσµια Συνέλευση για τη
Γήρανση του Πληθυσµού (Μαδρίτη 2002) και Παγκόσµια Συνάντηση
Κορυφής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (Γιοχάνεσµπουργκ 2002), Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία των Πληροφοριών (Γενεύη
2003 – Τυνησία 2005)
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της Χιλιετίας γεννήθηκε επίσης από την απαίτηση σύνταξης ενός
καταλόγου οµοιογενών προτεραιοτήτων µεταξύ αυτών που
προσδιορίστηκαν την προηγούµενη δεκαετία στις διάφορες διασκέψεις και συναντήσεις κορυφής που πραγµατοποιήθηκαν σε διεθνές
επίπεδο. Μεταξύ των στόχων, ο τρίτος αφιερώνεται στην προώθηση
της ισότητας των φύλων και στην ενίσχυση των γυναικών και
συνδέεται στενά µε την επιµόρφωση και την εκπαίδευση, ενώ ο
πέµπτος εξετάζει την αναπαραγωγική υγεία. Η οπτική του φύλου
είναι συνεπώς παρούσα σε οχτώ σηµεία.
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στις οποίες επιβεβαίωνε µεταξύ των άλλων τη σηµασία της
παρουσίας µιας αντιπροσωπείας της ΕΟΚΕ στις εργασίες των
Ηνωµένων Εθνών.
3.3 Επιπλέον, σε µια οπτική συνεργασίας µε τα Ευρωπαϊκά
Όργανα — και πάνω απ' όλα µε το Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο και
την Επιτροπή — η ΕΟΚΕ απέκτησε σηµαντικό ρόλο στην παρακολούθηση πολυάριθµων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αποβλέπουν στη διασφάλιση της ισότητας ανδρών και γυναικών µε
τις οποίες τα τελευταία χρόνια επιχειρήθηκε να δοθεί απάντηση στις
προκλήσεις και στα εµπόδια που προσδιορίστηκαν στο Πεκίνο.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Μολονότι το σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών προσδιόρισε
ένα σηµαντικό ρυθµιστικό πλαίσιο για την επίτευξη της ισότητας
των φύλων, παρατηρείται ενίοτε έλλειψη συνοχής µεταξύ των
κειµένων και της πρακτικής εφαρµογής των αρχών στο εσωτερικό
επίπεδο των κρατών και των εµπορικών και αναπτυξιακών πολιτικών
τους. Η πλήρης επιβεβαίωση των αστικών, οικονοµικών, κοινωνικών
και πολιτικών δικαιωµάτων των γυναικών συχνά εξουδετερώνεται
από µακροοικονοµικές πολιτικές και εµπορικές συµφωνίες που
διαπνέονται από το νεοφιλελεύθερο πνεύµα και δεν λαµβάνουν
υπόψη τη διάσταση του φύλου.
2.2 Επιπλέον, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η πολύπλοκη διεθνής
κατάσταση δεν αποτελεί ευνοϊκό πεδίο για τη διαδικασία
προώθησης του ζητήµατος των γυναικών, που αντιθέτως κινδυνεύει
να υποστεί συνεχή διάβρωση των θέσεων που κατακτήθηκαν τα
προηγούµενα χρόνια.
2.3 Οι εν εξελίξει ένοπλες συγκρούσεις εξασθενίζουν και
επιδεινώνουν όλο και περισσότερο την κατάσταση των γυναικών.
2.4 Η οικιακή βία εξακολουθεί να υφίσταται σε όλον τον κόσµο
και πλήττει τις γυναίκες κάθε ηλικίας, κοινωνικής τάξης ή
θρησκείας.
2.5 Είναι σηµαντικό έτσι να επιβεβαιωθεί η ισότητα των φύλων
και η υποστήριξη των γυναικείων δικαιωµάτων ως πρωταρχικός
στόχος και µέσο για την επίτευξη δίκαιας ανάπτυξης, καλύτερης
ανακατανοµής του πλούτου, βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και
ενίσχυση των συστηµάτων προστασίας των πιο αδύναµων κατηγοριών του πληθυσµού.

3. Ο ρόλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
3.1 Θεωρούµε σηµαντικό να συµµετάσχει η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή µε δικό της έγγραφο στην εξελισσόµενη αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση
στο πεδίο της ισότητας των φύλων.
3.2 Υπενθυµίζεται σχετικά ότι η ΕΟΚΕ παρακολούθησε πάντοτε
µε µεγάλη προσοχή τις δραστηριότητες που αποβλέπουν στην
προώθηση του καθεστώτος των γυναικών στην κοινωνία, είτε µέσω
πολλών γνωµοδοτήσεων, είτε µε την προώθηση διαφόρων πρωτοβουλιών της. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την τέταρτη διάσκεψη των
γυναικών (Πεκίνο 1995) και τη συνέχειά της (Πεκίνο +5) παρείχε
τη συµβολή της µε δύο γνωµοδοτήσεις (EXT/131 και REX/033)

3.4 Στα πλαίσια αυτά θεωρούµε ότι, µε την εξέταση της
προόδου και των εµποδίων που συναντήθηκαν από την τέταρτη
διάσκεψη έως σήµερα, µπορεί να είναι σηµαντική η συµβολή της
ΕΟΚΕ προκειµένου να καταστεί συστηµατική η ενσωµάτωση των
γυναικείων προβληµατικών σε όλο και περισσότερους τοµείς της
πολιτικής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
3.5 Επιπλέον, ξεκινώντας από την επίγνωση ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα πρέπει να διαδραµατίσει ρόλο πρωταγωνιστή στο διεθνές
πεδίο, αλλά και από τις µεγάλες ευθύνες που συνδέονται µ' αυτό,
µέσω του εγγράφου αυτού προτείνουµε να προσδιοριστεί ποια
µπορεί να είναι η συµβολή της ΕΕ για τη βελτίωση των συνθηκών
ζωής και της προώθησης του ζητήµατος των γυναικών στο κόσµο,
µέσω των πολιτικών συνεργασίας, ανάπτυξης αλλά και των εµπορικών πολιτικών.

4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
4.1 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέµα της ισότητας των φύλων,
που είχε ήδη συµπεριληφθεί στη Συνθήκη κωδικοποιήθηκε
περαιτέρω µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ µε την οποία
υιοθετήθηκε η «διπλή προσέγγιση» που παραλληλίζει αφενός την
εφαρµογή της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις
κοινοτικές πολιτικές και αφετέρου την εφαρµογή ειδικών δράσεων
υπέρ των γυναικών. Το ζήτηµα όµως των ισοδύναµων ευκαιριών
ανδρών και γυναικών έχει ήδη ενσωµατωθεί στην πολιτική της οικονοµικής συνοχής και αποτελεί πρωταρχικό στόχο των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων ήδη από το 1994.
4.2 Η ΕΕ υιοθέτησε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση που διαφοροποιεί τα νοµοθετικά και τα δηµοσιονοµικά µέσα αλλά και µια
ανοιχτή µέθοδο συντονισµού των κοινωνικών πολιτικών. Μεταξύ
των πιο πρόσφατων µέσων που υιοθετήθηκαν για την επίτευξη της
ισότητας των φύλων είναι, στο εσωτερικό της ΕΕ, η στρατηγική —
πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005) µε τα ετήσια
προγράµµατα εργασίας και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.
4.3 Η στρατηγική — πλαίσιο για την ισότητα των φύλων
(2001-2005) τείνει να συντονίσει δραστηριότητες και προγράµµατα που προηγουµένως αναπτύσσονταν σε τοµεακή βάση, αποδεχόµενη την οπτική της διπλής προσέγγισης του Άµστερνταµ
προκειµένου να διασφαλιστεί µεγαλύτερη συνάφεια, µέσω επίσης
της κατάρτισης βέβαιων δεικτών και ενός συστήµατος αξιολόγησης
και διάδοσης των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων.
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4.4 Οι τοµείς παρέµβασης και οι στόχοι, που έτσι κι αλλοιώς
αλληλοεξαρτώνται και οι οποίοι προσδιορίστηκαν από τη
στρατηγική για την προώθηση της ισότητας των φύλων είναι ουσιαστικά 5: οικονοµία (που συνδέεται µε την στρατηγική για την απασχόληση και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία όπως επίσης και µε την
εφαρµογή της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις
πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στην κατάσταση των γυναικών στην
οικονοµική ζωή)· συµµετοχή και εκπροσώπηση (σχετικά µε τις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων)· κοινωνικά δικαιώµατα (που σχετίζεται
µε την καθηµερινή ζωή και τις ανισότητες που υπάρχουν στα
συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας)· τη ζωή της πολιτείας (που
συνδέεται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες, και θέτει ιδιαίτερα έµφαση στη βία και στο λαθρεµπόριο για
σεξουαλικούς λόγους)· αλλαγή των ρόλων και των στερεοτύπων
(που συνδέεται µε το πολιτιστικό σύστηµα και τα µαζικά µέσα
επικοινωνίας).

4.5 Η ενίσχυση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων
προωθήθηκε επίσης µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Ο κανονισµός
για την περίοδο 2000-2006 των Ταµείων προήλθε από προσεκτική
και επικριτική ανάλυση των µέτρων υπέρ της ισότητας των
ευκαιριών και από τις αδυναµίες τους και κατοχυρώθηκε µε τη
διπλή προσέγγιση που προβλέπεται από τη Συνθήκη του
Άµστερνταµ. Επιπλέον, τα ∆Τ θεωρούνται — κυρίως το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο — θεωρήθηκαν πάντοτε ως το κυριότερο µέσο
της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, στους Νέους
προσανατολισµούς για την απασχόληση προβλέπεται ότι η ισότητα
των φύλων θα πρέπει να έχει οριζόντια διάσταση σε όλους τους
στόχους και ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί έναν από
τους ειδικούς στόχους.

4.6 Μεγάλα βήµατα προς τα µπρος έχουν γίνει στο εσωτερικό
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, που συνδέεται κυρίως µε τις
πολιτικές για την απασχόληση και την επιµόρφωση· οι προσπάθειες
στον τοµέα αυτό επικεντρώθηκαν κυρίως στη βελτίωση της
πρόσβασης, της συµµετοχής και της θέσης των γυναικών στην
αγορά εργασίας (άξονας Ε) αλλά και στη δυνατότητα συµβιβασµού
της εργασίας µε την οικογενειακή ζωή και από την άποψη αυτή
υπάρχουν ήδη ενθαρρυντικά παραδείγµατα. Με την έννοια αυτή, το
ΕΚΤ υιοθέτησε τον ποσοτικό στόχο που προωθήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας, σύµφωνα µε τον οποίο: 1) το
ποσοστό γυναικείας απασχόλησης θα πρέπει να αυξηθεί από το
51 % (2000) στο 60 %· και από το Συµβούλιο της Βαρκελώνης
του 2002 σύµφωνα µε το οποίο θα πρέπει να διασφαλιστεί η προσχολική ενσωµάτωση του 90 % των παιδιών ηλικίας µεταξύ 3 ετών
και σχολικής ηλικίας και τουλάχιστον στο 33 % για τα παιδιά
ηλικίας κάτω των 3 ετών.

4.7 Ωστόσο, φαίνεται ακόµη σποραδικά τα µέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας εργασίας και της δυνατότητας
σταδιοδροµίας, αλλά και ενθάρρυνσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και µείωσης των µισθολογικών αποκλίσεων και τέλος
αύξησης της παρουσίας των γυναικών στον τοµέα των νέων τεχνολογιών· στο πεδίο του συµβιβασµού ζωής/εργασίας υπήρξαν
ορισµένες δράσεις που αποβλέπουν στις υπηρεσίες περίθαλψης των
παιδιών, αλλά πολύ λίγες αναφέρονται ρητά στους ηλικιωµένους ή
στα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας.
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4.8 Η διάσταση του φύλου, παραµένει, αντιθέτως, πολύ ασθενής
στα άλλα Ταµεία κυρίως αυτά που σχετίζονται µε τη γεωργία και
την αλιεία, τοµείς στους οποίους κατά παράδοση οι γυναίκες δεν
εκπροσωπούνται επαρκώς µολονότι διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο
στην ανάπτυξή τους. Παραµένουν συνεπώς, βαθιές ανισότητες στα
πεδία αυτά και δεν αξιολογείται όσο πρέπει η συµβολή που
παρέχουν οι γυναίκες στην κοινότητα, έστω και σε σχέση µε τη
µεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

4.9 Οι πολιτικές της ΕΕ ενισχύονται και από διάφορες πρωτοβουλίες και προγράµµατα ειδικής χρηµατοδοτησης· αναφέρουµε για
παράδειγµα NOW (απασχόληση) στον τοµέα της εργασίας, STOP
για την ενίσχυση της συνεργασίας κατά της εµπορίας των γυναικών
και των παιδιών, DAPHNE για τη βελτίωση της ενηµέρωσης και
της προστασίας των θυµάτων της βίας· Women and Science
(Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης) στον τοµέα των νέων
τεχνολογιών. Η στρατηγική — πλαίσιο επιπλέον προτείνει την
ενίσχυση της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στις διάφορες
κοινοτικές πρωτοβουλίες, όπως είναι Equal, Interreg, Urban,
Leader ή και στον πολιτιστικό τοµέα, Leonardo, Socrates, Youth,
Culture κλπ.

4.10 Η Έκθεση της Επιτροπής για την ισότητα µεταξύ ανδρών
και γυναικών (COM(2004)115) επισηµαίνει ότι υφίσταται ήδη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετή προωθηµένη νοµοθεσία στα θέµατα
αυτά (1), που µεταξύ των άλλων ενισχύεται από εκτεταµένη νοµολογία. Προωθείται επίσης και σχέδιο ενιαίας οδηγίας για την
εφαρµογή της αρχής για τις ισοδύναµες ευκαιρίες και την ισότητα
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα θέµατα της απασχόλησης,
που θα ενοποιήσει και θα συστηµατοποιήσει την υφιστάµενη
σχετική νοµοθεσία.

4.11 Προς την κατεύθυνση αυτή εκφράστηκε επίσης το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Υπουργών εργασίας και κοινωνικών
υποθέσεων, οι οποίοι κατά τον προσδιορισµό µιας ενιαίας οδηγίας
στα θέµατα της ισότητας µεταχείρισης, επισήµαναν ότι τα πεδία στα
οποία µπορεί να υπάρξει παρέµβαση είναι κυρίως εκείνο της µισθολογικής ισότητας, των ισοδύναµων ευκαιριών πρόσβασης στην
αγορά εργασίας· της ισότητας µεταχείρισης στα συστήµατα κοινωνικής προστασίας, την επιµόρφωση και στη δυνατότητα σταδιοδροµίας και στην επιβάρυνση µε την απόδειξη, στην περίπτωση
διακρίσεων λόγω φύλου.
(1) Οδηγίες για την ισότητα της µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε σχέση
µε την ισότητα των απολαβών 76/207/ΕΟΚ): την πρόσβαση στην αγορά
εργασίας, την επιµόρφωση και την επαγγελµατική προώθηση καθώς και
τις συνθήκες εργασίας (Οδηγία του Συµβουλίου 2002/73/ΕΚ που
τροποποιεί την 76/207/ΕΟΚ)· την κοινωνική ασφάλιση (79/7/ΕΟΚ) τα
επαγγελµατικά καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης (86/378/ΕΟΚ)· τους
ανεξάρτητους εργαζοµένους (86/613/ΕΟΚ)· και επιπλέον τις οδηγίες
σχετικά µε την ασφάλεια και την υγεία των γυναικών στη διάρκεια της
εγκυµοσύνης και τον θηλασµό στον τόπο εργασίας (92/85/ΕΟΚ), µε την
οργάνωση του χρόνου εργασίας (93/104/ΕΚ), µε τις γονικές άδειες (96/
34/ΕΚ), µε την επιβάρυνση της απόδειξης στην περίπτωση διακρίσεων
που βασίζονται στο φύλο (97/80/ΕΚ), µε την εργασία µερικής απασχόλησης (97/81/ΕΚ)
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4.12 Η πρόταση Οδηγίας για την εφαρµογή της αρχής της
ισότητας µεταχείρισης για ισότιµη πρόσβαση σε αγαθά και
υπηρεσίες (2003/0265(CNS) εξετάστηκε επίσης και στο εσωτερικό
της ΕΟΚΕ (1) (βλέπε γνωµοδότηση), επισηµαίνοντας ορισµένα
σηµαντικά κενά που θα πρέπει να καλυφθούν στο άµεσο µέλλον.

4.13 Επιπλέον, ακριβώς ως αποτέλεσµα της έγκρισης της πλατφόρµας δράσης του Πεκίνου και του Συµβουλίου της Λισσαβώνας
έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια τα στατιστικά στοιχεία που
σχετίζονται µε το φύλο, µέσω επίσης του προσδιορισµού νέων
δεικτών (που είναι σχετικοί για παράδειγµα µε τις διαδικασίες
λήψεως αποφάσεων, µε την αγορά εργασίας και την οικιακή βία)
για να επιτραπεί έτσι η πραγµατική ανάλυση των προβληµάτων και
η παρακολούθηση του αντικτύπου των πολιτικών και των δράσεων
που εφαρµόζονται. Στο στατιστικό πεδίο, συνεπώς, έχει ήδη υπάρξει
προφανής πρόοδος άρα παραµένουν πολλά να γίνουν ακόµα
προκειµένου να επιτραπεί σοβαρή παρακολούθηση των διαφόρων
κλάδων. Πράγµατι, µόνο η δυνατότητα µελέτης και ανάλυσης των
φαινοµένων και των διαδικασιών που εξελίσσονται από ποσοτική
και ποιοτική σκοπιά µπορεί να προσφέρει την ακριβή διάσταση της
προόδου που έχει επιτευχθεί.

4.14 Ακόµα περισσότερο άγνωστοι, αντιθέτως σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αλλά και στα εθνικά κράτη, παραµένουν οι απολογισµοί
φύλου που θεωρούνται ως η εφαρµογή της ενσωµάτωσης της
προβληµατικής φύλου στις διαδικασίες προϋπολογισµού. Με την
εισαγωγή µιας προοπτικής του φύλου σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας προσδιορισµού των προϋπολογισµών αναγνωρίζεται ότι οι
αποφάσεις των διοικητικών παραγόντων δεν είναι ουδέτερες αλλά
έχουν διαφορετικές επιπτώσεις σε άνδρες και γυναίκες· µε την
έννοια αυτή ο προϋπολογισµός φύλου προσδιορίζεται επίσης και
ως το µέσο αξιολόγησης του αντικτύπου των πολιτικών, των χρηµατοδοτήσεων και της φορολογίας επί των ανδρών και των γυναικών.

4.15 ∆υστυχώς, µολονότι οι κοινοτικές πολιτικές υπέρ των
γυναικών έχουν ενισχυθεί, χρειάζονται ακόµα θετικές ενέργειες
αλλά και µέγιστη δέσµευση των κρατών µελών ως υπεύθυνων παραγόντων για την εφαρµογή αυτών των πολιτικών προκειµένου να
επιτευχθούν πραγµατικά οι στόχοι που τίθενται.

4.16 Μολονότι το ποσοστό της γυναικείας ανεργίας στην
Ευρώπη έχει πράγµατι µειωθεί φτάνοντας το 55,6 %, είµαστε ακόµη
ωστόσο µακριά σε πολλές χώρες από τα όρια που θεσπίστηκαν από
το Συµβούλιο της Λισσαβώνας· πράγµατι οι γυναίκες είναι η
πλειοψηφία της αδύναµης κατηγορίας των εργαζοµένων, της κατηγορίας των επισφαλώς εργαζοµένων χωρίς κανένα σύστηµα κοινωνικής προστασίας· σε πολλά κράτη παραµένουν ή αυξάνονται επίσης
ισχυρές µισθολογικές διακρίσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών και ο
διαχωρισµός τόσο ο κατακόρυφος όσο και ο οριζόντιος που
υφίστανται οι γυναίκες είναι ακόµη µια θλιβερή πραγµατικότητα.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί ακόµη και στο πεδίο του συµβιβασµού
της ζωής µε την εργασία, τα µέτρα φαίνεται να επικεντρώνονται
µόνο στη φροντίδα των τέκνων ενώ παραµένουν ακόµη ελλειπή τα
µέτρα σχετικά µε τα άλλα µέλη της οικογένειας που χρειάζονται
προστασία· επιπλέον, πολύ λίγα µέτρα έχουν θεσπιστεί για την
(1) ΕΕ C 241 της 28.9.2004.
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ενθάρρυνση της γονικής άδειας και για τους εργαζόµενους που
είναι πατέρες.

4.17 Επίσης παραµένουν ισχυρές οι ανισότητες στον τοµέα της
λήψεως αποφάσεων: αρκεί να σκεφτούµε ότι στο εσωτερικό της ΕΕ,
το Σώµα των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελείται
από 22 άνδρες και 7 γυναίκες (µόνο το 20 %) ενώ το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο συγκροτείται από 510 άνδρες και 222 γυναίκες (µόνο
το 30 %)· επίσης σε εθνικό επίπεδο η κατάσταση δεν βελτιώνεται: ο
µέσος όρος της γυναικείας παρουσίας στα εθνικά κοινοβούλια δεν
φτάνει τα 25 %, ενώ στις κυβερνήσεις είναι λίγο περισσότερο από
το 20 % (2). Η ΕΟΚΕ καταγράφει χαµηλή γυναικεία παρουσία (επί
317 συµβούλων, µόνο οι 79 είναι γυναίκες, δηλαδή µόνο 25 %).

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τρίτες χώρες: συνεργασία και
διεθνές εµπόριο υπέρ των γυναικών

5.1 Η προβληµατική σχετικά µε τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ
ανδρών και γυναικών έχει πλέον εισέλθει πλήρως στις πολιτικές
συνεργασίας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η Ανακοίνωση
της Επιτροπής (COM(95) 423 τελ., 18 Σεπτεµβρίου 1995), που
ακολουθήθηκε από ψήφισµα του Συµβουλίου για την ενσωµάτωση
των ζητηµάτων του φύλου στην αναπτυξιακή συνεργασία (20
∆εκεµβρίου 1995) αποτέλεσαν τη βάση για την έγκριση του
πρώτου Κανονισµού το 1998 (ΕΚ n 2836/98 του Συµβουλίου στις
22 ∆εκεµβρίου 1998), που ανανεώθηκε για τη διετία 2004-2006.
Το νέο κείµενο (CE 806/2004), ενισχύει τους στόχους του, —
υποστήριξη στην ενσωµάτωση και υιοθέτηση θετικών µέτρων για
την προώθηση των ίσων ευκαιριών ως ουσιαστική συµβολή στη
µείωση της φτώχειας στον κόσµο — και προσδιορίζει ως
πρωταρχικά τον έλεγχο των πόρων και των υπηρεσιών υπέρ των
γυναικών, κυρίως στους τοµείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης αλλά και στη συµµετοχή στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Στη συνέχεια συζητείται επίσης η υποστήριξη στις δηµόσιες
και ιδιωτικές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ισότητα των
φύλων.

5.2 Το Πρόγραµµα ∆ράσης για την ενσωµάτωση της ισότητας
των φύλων στις πολιτικές συνεργασίας της Κοινότητας (20012006) (3) προτίθεται να συµβάλει στην κάλυψη της απόκλισης
µεταξύ των εξαγγελλόµενων αρχών και της πρακτικής, µέσω
συγκεκριµένης στρατηγικής αλλά και προσδιορισµού των πρωταρχικών πεδίων: υποστήριξη στις µακροοικονοµικές πολιτικές που
συνδέονται µε τη µείωση της φτώχειας και στα προγράµµατα κοινωνικής ανάπτυξης στους τοµείς της υγείας και της εκπαίδευσης·
ασφάλεια των τροφίµων και βιώσιµη αγροτική ανάπτυξη· µεταφορές· θεσµική οικοδόµηση ικανοτήτων και ορθή διακυβέρνηση·
εµπόριο και ανάπτυξη· συνεργασία και περιφερειακή ολοκλήρωση·
υποστήριξη της ενσωµάτωσης των φύλων σε όλα τα σχέδια για τα
προγράµµατα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο·
χορήγηση µέσων και κατάλληλης επιµόρφωσης στα θέµατα της
ισότητας των φύλων στο ίδιο το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(2) Στοιχεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ∆ Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις, ενηµερώθηκαν στις 29 Σεπτεµβρίου 2004.
(3) COM (2001)295 final
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5.3 Το έγγραφο προγραµµατισµού για την προώθηση της
ισότητας των φύλων στην πολιτική συνεργασίας για την περίοδο
2005-2006, έχει προσδιορίσει ως κατά προτεραιότητα πεδία
παρέµβασης: την προώθηση θετικής νοοτροπίας όσον αφορά τη
συµπεριφορά των εφήβων για την καταπολέµηση της βίας κατά των
γυναικών και των νεαρών κοριτσιών· την αναγκαιότητα επιµόρφωσης και µεθοδολογικής υποστήριξης στους κυριότερους
παράγοντες που δραστηριοποιούνται σχετικά στις χώρες εταίρους.
5.4 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις και σχέδια που
αποβλέπουν στη βελτίωση της ισότητας των φύλων µέσω της
διµερούς και περιφερειακής συνεργασίας µε τα δυτικά Βαλκάνια,
την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, την περιοχή της
Μεσογείου, την Αφρική, την Καραϊβική και τις χώρες του Ειρηνικού
και τέλος την Λατινική Αµερική· άλλες χρηµατοδοτήσεις
παρέχονται σε µη γεωγραφική αλλά θεµατική βάση αλλά θεµατική
προκειµένου να υλοποιηθούν σχετικές δράσεις στο πεδίο αυτό.
5.5 Κατά την άποψη µας θετική στιγµή για την εξέλιξη των
σχέσεων της ΕΕ µε τρίτες χώρες µπορεί να θεωρηθεί η συµφωνία
του Κοτονού, που υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου του 2000 µε τις
χώρες ΑΚΕ (Αφρική-Καραϊβική-Ειρηνικός). Η συµφωνία, που
αποδεικνύει τη σχέση που υπάρχει µεταξύ εµπορικής πολιτικής και
ανάπτυξης, εισάγει την κοινωνική διάσταση µέσω επίσης της
προώθησης της πλήρους συµµετοχής στις αναπτυξιακές στρατηγικές των µη κρατικών παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένης της
κοινωνίας των πολιτών, και θεσπίζει ότι η ισότητα των φύλων
αποτελεί ένα από τα εγκάρσια θέµατα της συµφωνίας και θα πρέπει
για το λόγο αυτό να λαµβάνεται συστηµατικά υπόψη (άρθρα 8 και
31). Θεωρούµε άκρως θετικό το γεγονός ότι θεσµοθετείται η
συµµετοχή των µη κρατικών παραγόντων στις διάφορες φάσεις του
προγραµµατισµού των εθνικών στρατηγικών εγγράφων και εκφράζουµε την ελπίδα ότι θα δοθεί ειδική προσοχή στην σχετική ενεργοποίηση των γυναικείων οργανώσεων.
Η συµφωνία, επιπλέον, αποδίδει στην ΕΟΚΕ ρητή εντολή διαβουλεύσεων των οµάδων οικονοµικού και κοινωνικού συµφέροντος,
θεσµοποιώντας έτσι το ρόλο του προτιµησιακού συζητητή.
5.6 Η πλήρης ενσωµάτωση και η δραστηριοποίηση των
γυναικών στις πολιτικές ανάπτυξης αντιπροσωπεύει βεβαίως µια
δύσκολη και µακροχρόνια διαδικασία, θεωρούµε ωστόσο σηµαντικό
να διατηρηθεί πάντοτε σε υψηλό επίπεδο προσοχής σε όλα τα
ευρωπαϊκά όργανα προκειµένου αυτά που έχουν εξαγγελθεί στο
χαρτί να µετατρέπονται σε συγκεκριµένες δράσεις.
5.7 Από τη σκοπιά αυτή, είναι ουσιαστικό οι κοινοτικές πολιτικές για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή να προταθούν ως
πρότυπο που µπορεί εξαχθεί και στον υπόλοιπο κόσµο ενώ
παράλληλα να δεσµευτεί η ΕΕ να προωθήσει και να εφαρµόσει τις
αρχές του σε διεθνές επίπεδο µέσω της σχέσεως της µε τρίτες
χώρες.
5.8 Ένα χρήσιµο µέσο µπορεί βεβαίως να αποτελέσει η ενσωµάτωση ειδικών ρητρών στις εµπορικές συµφωνίες και στις συµφωνίες
εργασίας όπως επίσης η υιοθέτηση θετικών µέτρων έναντι των
χωρών εκείνων που σέβονται τα δικαιώµατα των γυναικών.
5.9
Μολονότι είναι αλήθεια ότι η φιλελευθεροποίηση του
εµπορίου έχει ευνοήσει τη γυναικεία απασχόληση στις αναπτυσσόµενες χώρες, άλλο τόσο είναι αληθινό ότι συχνά τις έχει περιορίσει
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στην κατηγορία των πρόσκαιρων εργαζοµένων χωρίς προσόντα, µε
λιγότερες αποδοχές και χωρίς οποιοδήποτε σύστηµα κοινωνικής
προστασίας. Επιπλέον, η φιλελευθεροποίηση των ανταλλαγών συχνά
συνοδεύεται από πολιτικές διαρθρωτικής προσαρµογής, που
υποδεικνύονται ή επιβάλλονται από διεθνείς οργανισµούς, που
λόγω έλλειψης κατάλληλων µηχανισµών κοινωνικής προστασίας
δύσκολα µπορούν να τις αντέξουν οι πιο εξασθενηµένες κατηγορίες
του πληθυσµού, των οποίων οι γυναίκες συχνά αποτελούν την
πλειοψηφία.
5.10 Παρόλα αυτά φαίνεται ακόµη χαµηλή η προσοχή που
επιδεικνύεται στις πολιτικές, κυρίως τις εµπορικές, στα ζητήµατα
του φύλου. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πολιτικές αυτές
δεν είναι πράγµατι ουδέτερες και ότι αντιθέτως συχνά δηµιουργούν
το δικό τους αρνητικό αντίκτυπο στις γυναίκες, και τέλος ότι η
οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας δεν µπορεί να διαχωριστεί από
την κοινωνική δικαιοσύνη, θα ήταν χρήσιµο αφενός οι πολιτικές
αυτές να διαπραγµατεύονται λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη και
την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, από την άλλη ότι θα
πρέπει να καθιερωθούν συστήµατα παρακολούθησης των αποτελεσµάτων τους τόσο σε µακροοικονοµικό όσο και σε µικροοικονοµικό επίπεδο.

6. Συµπεράσµατα και προτάσεις εργασίας
Η ορθή συνεργασία που έχει οικοδοµηθεί έως τώρα από τα
ευρωπαϊκά όργανα έδωσε σηµαντικά αποτελέσµατα όσον αφορά τον
προσδιορισµό των ενεργών πολιτικών έναντι των γυναικών αλλά και
έναντι των προγραµµάτων που έχουν βοηθήσει την ένταξη τους
στην αγορά εργασίας, την υποστήριξη των δικαιωµάτων τους και τη
βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι υπάρχουν
ακόµη πολλά πεδία στα οποία µπορεί να υπάρξει παρέµβαση µεταξύ
των οποίων:
— η συµµετοχή στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και η
γυναικεία εκπροσώπηση παραµένουν χαµηλές τόσο στα
ευρωπαϊκά όργανα όσο και στο µεγαλύτερο τµήµα των κρατών
µελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και θα πρέπει
να ενθαρρυνθούν σε όλα τα όργανα µέσω επίσης του ενδεχόµενου ενός συστήµατος ποσοστώσεων·
— οι επιµορφωτικές δράσεις που προορίζονται για τη διάδοση της
ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου θα πρέπει να
υλοποιηθούν είτε στα όργανα είτε στα κράτη µέλη, τόσο στους
τόπους λήψεως αποφάσεων όσο και στους τόπους εφαρµογής
των πολιτικών και των στρατηγικών·
— στοχοθετηµένες µελέτες και αναλύσεις µε γνώµονα το φύλο,
στατιστικά στοιχεία και ειδικοί δείκτες είναι απαραίτητα για να
διευκρινιστούν οι θεµατικές και να βελτιωθούν οι πολιτικές και
οι στρατηγικές παρέµβασης, αλλά επίσης για πραγµατική αξιολόγηση του αντίκτυπου τους· είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η
παραγωγή ξεχωριστών στρατιστικών δεδοµένων και ο προσδιορισµός νέων δεικτών·
— είναι αναγκαία να εκφραστούν ποσοτικά οι πόροι που προορίζονται για τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών σε όλα τα
ταµεία και τα µέσα χρηµατοδότησης της ΕΕ, και στα κράτη
µέλη, κυρίως µέσω της ενθάρρυνσης και διάδοσης του προϋπολογισµού βάσει της ισότητας ανδρών και γυναικών·
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— η πιο σηµαντική προϋπόθεση είναι ωστόσο η επιβεβαίωση της
ισότητας του δικαιώµατος πρόσβασης στην εκπαίδευση και την
επιµόρφωση, όπως προβλέπεται στο 3ο σηµείο των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας,
— σε σχέση µε τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, θα πρέπει να ενισχυθούν οι
δράσεις που προορίζονται για τις γυναίκες στους τοµείς της
γεωργίας (ΕΓΤΠΕ) και της αλιείας (ΧΜΠΑ), συνδέοντάς τες µε
την προστασία του περιβάλλοντος, άλλο θέµα στο οποίο οι
κοινοτικές πολιτικές που συνδέονται µε την ισότητα των φύλων
είναι σχετικά αδύναµες·
— θα πρέπει να δοθεί νέα ώθηση στις πολιτικές υπέρ της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και αύξησης της παρουσίας των
γυναικών στους τοµείς της νέας τεχνολογίας·
— πρέπει να ενταθούν οι επιµορφωτικές δράσεις στον τοµέα της
κοινωνίας της γνώσης προκειµένου αυτή να µην καταστεί ένα
νέο πεδίο διακρίσεων και αποκλεισµού των γυναικών αλλά
αντιθέτως να µπορέσουν να συµβάλουν στην επίτευξη των
στόχων που καθορίστηκαν από την στρατηγική της
Λισσαβώνας·
— γενικότερα, σε σχέση µε την αγορά εργασίας θα πρέπει να συνεχιστεί η δράση µε ειδικά µέτρα κατά των διακρίσεων εγκάρσιου
και οριζόντιου χαρακτήρα για την άρση όλων εκείνων των
εµποδίων που παρεµποδίζουν την επίτευξη της πραγµατικής
ισότητας µέσω του προσδιορισµού ειδικών και ποσοτικά
εκφρασµένων στόχων εκ µέρους των κρατών µελών σε
συµφωνία µε τους κοινωνικούς εταίρους· κυρίως σε ό,τι αφορά
τις µισθολογικές διακρίσεις, τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρµόζουν την πολυµερή προσέγγιση, που προβλέπεται από τις κατευθυντήριες αρχές του Συµβουλίου για τις
πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών (1), που περιλαµβάνει
την επιµόρφωση και την παιδεία, την ταξινόµηση του τύπου
εργασίας, τα µισθολογικά συστήµατα, τα πολιτιστικά στερεότυπα ως θεµελιώδεις διαστάσεις του προβλήµατος·
— στα µέτρα που αποβλέπουν στο συµβιβασµό της εργατικής και
οικογενειακής ζωής θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή
στην προστασία των ηλικιωµένων µελών της οικογένειας,
λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη γήρανση του πληθυσµού, χωρίς
βεβαίως να µειωθεί το επίπεδο φροντίδας του παιδικού τοµέα·
— για να διευκολυνθούν οι ισότιµες ευκαιρίες ανδρών και
γυναικών θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και βελτιωθούν οι επενδύσεις στις δηµόσιες υπηρεσίες ειδικότερα στους τοµείς της
σχολικής και πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, της υγείας και της
περίθαλψης·
— ενίσχυση, επίσης στο εσωτερικό των κρατών µελών, των πολιτικών για τη µετανάστευση και την ενσωµάτωση των γυναικών
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µεταναστών, και των µέτρων που προορίζονται για τις γυναίκες
θύµατα των συγκρούσεων, διακρίσεων και βίας στις χώρες
προέλευσης·
— καταπολέµηση του εµπορίου γυναικών και βρεφών·
— σε σχέση µε τις αναπτυξιακές και εµπορικές πολιτικές είναι
αναγκαίο να συνεχιστεί η ενίσχυση της συµµετοχικής προσέγγισης της κοινωνίας γενικότερα και του ρόλου των γυναικών
ειδικότερα, µε πλήρη ενεργοποίηση των γυναικείων οµάδων
συµφερόντων στη διατύπωση των πολιτικών ανάπτυξης και στο
προσδιορισµό των εθνικών εγγράφων στρατηγικής στις
αντίστοιχες χώρες µέσω κυρίως της αύξησης ειδικών χρηµατοδοτήσεων για τις γυναίκες, ούτως ώστε να ενισχυθούν σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο·
— παρακολούθηση των επιπτώσεων των εµπορικών συµφωνιών και
των αναπτυξιακών πολιτικών και στο µικροοικονοµικό επίπεδο,
προβλέποντας ειδικές αναλύσεις του αντικτύπου που έχουν
αυτές οι συµφωνίες στις συνθήκες ζωής των πιο αδύναµων
κατηγοριών και λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές λόγω φύλου·
— αξιολόγηση του ρόλου της Επιτροπής και των αντιπροσωπειών
προκειµένου να ασκηθεί µια ορισµένη επίδραση µε στόχο την
επιβεβαίωση του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων και
συνεπώς και των δικαιωµάτων των γυναικών όπου αυτά παραβιάζονται·
— οι αντιπροσωπείες θα πρέπει να έχουν ειδικές ευθύνες για την
προώθηση της ενσωµάτωσης του φύλου·
— Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασκήσει όλη την επιρροή της
προκειµένου ο µεγαλύτερος αριθµός των κρατών να επικυρώσει
και να θέσει σε εφαρµογή όλες τις διεθνείς συνθήκες που έχουν
θετικό αντίκτυπο στη γυναικεία κατάσταση και ειδικότερα τη
διεθνή σύµβαση κατά των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών
και το πρόσθετο πρωτόκολλο και τέλος για την άρση των
επιφυλάξεων από τα κράτη που την έχουν ήδη υπογράψει.
Η ΕΟΚΕ δεσµεύεται να εµβαθύνει τον προβληµατισµό για την
κατάσταση των γυναικών στα νέα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Λόγω του χαρακτήρα της, των λειτουργιών της έναντι της
κοινωνίας των πολιτών, των στόχων και της εµπειρίας που έχει
αποκτηθεί από τη συνεχή παρακολούθηση των θεµάτων που σχετίζονται µε την ισότητα των φύλων, θα ήταν σκόπιµο επιπλέον η
εκπροσώπηση της ΕΟΚΕ στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συµµετάσχει στην 49η σύνοδο της
Επιτροπής για την κατάσταση των γυναικών των Ηνωµένων Εθνών.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(1) Απόφαση του Συµβουλίου στις 22 Ιουλίου 2003 για τις γενικές
κατευθύνσεις της απασχόλησης στα κράτη µέλη (ΕΕ L 197/13)
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Πράσινο Βιβλίο — Οι
δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας»
COM(2004) 608 τελικό
(2005/C 221/12)
Στις 23 Σεπτεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα: «Πράσινο Βιβλίο — Οι δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας»
Η ΕΟΚΕ ανέθεσε στο ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», να προετοιµάσει τις σχετικές
εργασίες.
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών η ΕΟΚΕ όρισε τον κ. Wilkinson γενικό εισηγητή κατά την 414η
σύνοδο ολοµελείας της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2005). Κατά την
ίδια συνεδρίαση, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 96 ψήφους υπέρ και 9 αποχές,
την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή

1.1 Το Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις στον
τοµέα της άµυνας (COM(2004) 608 τελικό) αποτελεί µία από τις
δράσεις που προβλέπονται στην ανακοίνωση «Για να χαραχθεί µία
πολιτική της ΕΕ στον τοµέα του αµυντικού εξοπλισµού», η οποία
εκδόθηκε στις 11 Μαρτίου 2003 και για την οποία γνωµοδότησε η
ΕΟΚΕ το Σεπτέµβριο του 2003 (1).

1.2 Η «Ευρωπαϊκή Αγορά Αµυντικού Εξοπλισµού» αποτελεί στην
πραγµατικότητα ένα και µόνο τµήµα της εσωτερικής αγοράς που
καλύπτει ένα ειδικό τοµέα. Σκοπός του Πράσινου Βιβλίου είναι να
συµβάλει στην σταδιακή δηµιουργία µίας πιο διαφανούς και
ανοικτής για όλα τα κράτη µέλη ευρωπαϊκής αγοράς αµυντικού
εξοπλισµού, που θα σέβεται τις ιδιαιτερότητες του τοµέα αυτού.
Έτσι θα δηµιουργηθεί µία ισχυρότερη και ανταγωνιστικότερη
αµυντική βιοµηχανία, θα υπάρξει αυξηµένη αποτελεσµατικότητα ως
προς το κόστος και θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη των στρατιωτικών
δυνατοτήτων της Ένωσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική
ασφάλειας και άµυνας (ΕΠΑΑ), στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής για την ασφάλεια.

1.3 Στις 12 Ιουλίου 2004 το Συµβούλιο αποφάσισε τη
δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας (ΕΟΑ) σκοπός
του οποίου είναι να «στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα
κράτη µέλη για να βελτιώσουν τις ευρωπαϊκές αµυντικές δυνατότητες όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων και να στηρίξει την
ΕΠΑΑ τόσο στην παρούσα µορφή της όσο και για την µελλοντική
της ανάπτυξη». Ο ΕΟΑ έχει αρχίσει να λειτουργεί. Οι αρµοδιότητες
του ΕΟΑ (2) αποβλέπουν στην βελτίωση της αµυντικής αποδοτικότητας της Ευρώπης καθώς προωθούν την συνοχή αντί του
τρέχοντος κατακερµατισµού.
(1) ΕΕ C 10/1 της 14.1.2004
(2) O ΕΟΑ έχει τέσσερις αρµοδιότητες: ανάπτυξη των αµυντικών δυνατοτήτων, συνεργασία εξοπλισµού, ευρωπαϊκή βάση τεχνολογικής και
βιοµηχανικής άµυνας και αγορά αµυντικού εξοπλισµού και έρευνα και
τεχνολογία.

1.4 Η έννοια της «αµυντικής αποδοτικότητας» συνεπάγεται ότι
εξασφαλίζεται η διαθεσιµότητα των ικανοτήτων που απαιτούνται
για την εκτέλεση των προβλεπόµενων έργων και στηρίζεται στη
θεωρία της αποτελεσµατικότητας ως προς το κόστος. Συνεπώς
διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή διαλειτουργικότητα. Επί του
παρόντος, τα 25 κράτη µέλη δαπανούν από κοινού 160 δις ευρώ
περίπου ετησίως για την άµυνα, εκ των οποίων το 20 % διοχετεύεται στις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων εξοπλισµού (συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας και ανάπτυξης, της απόκτησης και
στήριξης) (3).
2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Τα θέµατα που εξετάζονται στο παρόν Πράσινο Βιβλίο
αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να πραγµατοποιηθούν βελτιώσεις όσον αφορά το σύστηµα δηµόσιων συµβάσεων
στον τοµέα του αµυντικού εξοπλισµού στα 25 κράτη µέλη. Είναι
φανερό ότι θα υπάρξει σηµαντική πρόοδος µόνο όταν καταστούν
σαφή τα υπόλοιπα στοιχεία της έννοιας «αµυντική αποδοτικότητα»
(βλ. σηµείο 1.4) (4). Η εν λόγω βιοµηχανία έχει ιδιαίτερη ανάγκη
από σαφή καθοδήγηση, εναρµονισµένες απαιτήσεις και συνέχεια. Η
ΕΟΚΕ ωστόσο επικροτεί την εν λόγω πρωτοβουλία δεδοµένου ότι
µπορεί να αντιµετωπιστεί ως ένα τµήµα της διαδικασίας που
αποβλέπει στην εδραίωση µίας πιο βιώσιµης ΕΠΑΑ σε µία διαφανή
και ανταγωνιστική αγορά.
2.2 Επικροτείται επίσης ο πρωταρχικός ρόλος που αποδίδεται
στον ΕΟΑ. Θα υπάρξει ανάγκη σαφούς συµφωνίας σχετικά µε τους
αντίστοιχους ρόλους του ΕΟΑ και άλλων όσοι εµπλέκονται σήµερα
στον τοµέα του αµυντικού εξοπλισµού (5) και η ΕΟΚΕ αναµένει ότι
θα ελαττωθεί βαθµιαία η διαφορά των χωριστών ρόλων τους.
Ωστόσο, θα πρέπει να µελετηθούν πριν οιαδήποτε αλλαγή, τα
διδάγµατα που προέκυψαν από την περίπτωση του οργανισµού
µικτής συνεργασίας εξοπλισµού (OCCAR) (6) (που ασχολείται µε τα
τρέχοντα προγράµµατα διαχείρισης συµπεριλαµβανοµένου και του
καίριου ζητήµατος της συµβατικής νοµοθεσίας).
(3) Όπως σηµειώναµε στη γνωµοδότησή µας για το έγγραφο COM(2003)
113 τελικό, οι συνδυασµένες δαπάνες της ΕΕ ανέρχονται σε 40 % των
αντίστοιχων δαπανών των ΗΠΑ, ωστόσο παράγουν µόνο 10 % περίπου
των επιχειρησιακών δυνατοτήτων.
(4) Π.χ. η ΕΟΚΕ σηµειώνει την πρόσφατη δήλωση (Σεπτέµβριος 2004) του
επικεφαλής του ΕΟΑ ότι οι δυνάµεις της ΕΕ δεν είναι καλά προσαρµοσµένες στο σύγχρονο κόσµο και στις συγκρούσεις και απειλές που
αντιµετωπίζει και ότι πρέπει η ΕΕ να αποκτήσει εξοπλισµούς υψηλότερης
τεχνολογίας.
(5) Όπως ο OCCAR, η Οµάδα Εξοπλισµών της ∆υτικής Ευρώπης (WEAG)
και οι χώρες της Κοινής ∆ήλωσης Προθέσεων.
(6) O OCCΑR είναι ένας Κοινός Οργανισµός Συνεργασίας στον τοµέα των
εξοπλισµών στον οποίο έχουν προσχωρήσει 5 κράτη µέλη.
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2.3 Η ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ότι τα
σηµεία αφετηρίας (και οι εφαρµοζόµενες διαδικασίες) κάθε κράτους
µέλους όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας
διαφέρουν πολύ µεταξύ τους και ότι οι προβλεπόµενες αλλαγές θα
ακολουθήσουν διαφορετικούς ρυθµούς. Συµφωνεί ότι θα βοηθούσε
η δηµιουργία µίας κοινότερης βάσης όσον αφορά τις δηµόσιες
συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας, πράγµα που θα µπορούσε να
υλοποιηθεί σχετικά γρήγορα εφόσον συµφωνήσουν και συνεργαστούν όλα τα κράτη µέλη.

3.2 Άρθρο 296

2.4 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι απαιτείται η µείωση του κατακερµατισµού της αγοράς αµυντικού εξοπλισµού και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της διαφάνειάς της ως προϋποθέσεων για την
διατήρηση και ενίσχυση µίας βιώσιµης αµυντικής βιοµηχανίας της
Ένωσης και για την εξασφάλιση µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας
ως προς το κόστος αναφορικά µε την προµήθεια και διαχείριση των
κατάλληλων αµυντικών δυνατοτήτων.

3.2.2 Η Επιτροπή πρέπει να παράσχει ενδείξεις ως προς την αξία
των εξοπλισµών για την οποία χρησιµοποιήθηκε το δικαίωµα της
εξαίρεσης για περίοδο 5 χρόνων (ως ποσοστό του συνολικού ποσού
που δαπανήθηκε για αµυντικό εξοπλισµό στην ΕΕ). Θα πρέπει
συνεπώς να παρασχεθούν στοιχεία αναφοράς για να διευκολυνθεί η
διαδικασία µετρήσεως.

2.5 Η ανάλυση των ιδιαίτερων πτυχών της αγοράς αµυντικού
εξοπλισµού που δίδεται στο σηµείο 2 του Πράσινου Βιβλίου
αποτελεί µία καλή βάση για την επισκόπηση της αγοράς και
υποδεικνύει ορισµένες από τις δυσκολίες που προκύπτουν.

2.6 Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι η οιαδήποτε
αναδιάρθρωση των αµυντικών βιοµηχανιών πρέπει καταρχάς να
αφορά τις συγκεκριµένες βιοµηχανίες και να λαµβάνει υπόψη την
πραγµατικότητα της αγοράς (7). Άλλωστε οι περισσότερες από τις
σηµαντικές επιχειρήσεις είναι διακρατικές, έστω και αν οι πελάτες
τους είναι εθνικοί. Επιπλέον, τα κράτη µέλη διαθέτουν διαφορετικές
βιοµηχανικές στρατηγικές, εκ των οποίων οι αµυντικές βιοµηχανίες
αποτελούν µόνο ένα τµήµα τους.

2.7 Η βιοµηχανία τόσο στον αµυντικό τοµέα όσο και αλλού
πρέπει να αποφύγει την υιοθέτηση πολλών ρυθµιστικών διαδικασιών, προκειµένου να λειτουργεί αποτελεσµατικά και να εξασφαλίσει αποτελεσµατικά ως προς το κόστος οικονοµικά αποτελέσµατα.

3. Ειδικές παρατηρήσεις

3.1 Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί µε ακρίβεια ποια τµήµατα
της διαδικασίας δηµόσιων συµβάσεων αµυντικού εξοπλισµού
πρόκειται να καλυφθούν από τους σχετικούς κανόνες. Εκτός από
την απόκτηση του εξοπλισµού θα πρέπει να εξετασθούν επίσης και
οι πτυχές της έρευνας και ανάπτυξης, της συντήρησης και της επισκευής, της τροποποίησης και της κατάρτισης που περιλαµβάνονται
στο κόστος της «κυριότητας». Πρόκειται για πτυχές του θέµατος
που συνεπάγονται πολύ µεγαλύτερο κόστος συν τω χρόνω από την
απόκτηση.
(7) Ωστόσο, λόγω της ειδικής φύσεως των αµυντικών αγορών και λόγω της
ανάγκης για τη διαχείριση των πληρωµών ως τµήµατος των εθνικών
χρηµατοδοτικών ρυθµίσεων, τα κράτη µέλη θα διαδραµατίσουν αναπόφευκτα ρόλο στην ανάπτυξη των αµυντικών εξοπλισµών.

3.2.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι οι εξαιρέσεις προς τους κανόνες
της ΕΕ που διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 296 της Συνθήκης ΕΚ πρέπει να εξακολουθήσουν
να ισχύουν ούτως ώστε τα κράτη µέλη να έχουν το δικαίωµα
παρέκκλισης για την προστασία των ουσιωδών συµφερόντων της
ασφαλείας τους.

3.2.3 Το πρόβληµα είναι ότι η χρήση της παρεκκλίσεως έχει
καταστεί για ορισµένα κράτη µέλη ο κανόνας µάλλον παρά η
εξαίρεση πράγµα το οποίο αντιτίθεται πλήρως µε την ενιαία αγορά.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής ότι η κατάσταση
αυτή πρέπει να αλλάξει. Η πρόκληση θα είναι να χρησιµοποιείται το
άρθρο 296 σύµφωνα µε τις αποφάσεις που λήφθηκαν για παλαιές
περιπτώσεις (8) και ταυτόχρονα να διατηρείται η δυνατότητά του ως
παρέκκλισης από τους κανόνες που διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι έτοιµα να αιτιολογήσουν
(νοµικώς εάν παραστεί ανάγκη) τις παρεκκλίσεις στις οποίες προβαίνουν. Στη συζήτηση θα πρέπει να τονιστούν τα οφέλη που απορρέουν από το µεγαλύτερο ανταγωνισµό και τη µεγαλύτερη διαφάνεια.

3.2.4 Ο κατάλογος των προϊόντων που παρήχθησαν το 1958
βάσει του άρθρου 296.2 που προτείνει το πεδίο εφαρµογής του
άρρθου 296.1 δεν είναι λειτουργικός και κατά πάσα πιθανότητα
δεν θα έχει πραγµατική αξία ως επωφελής τρόπος εξασφάλισης της
κανονικής χρήσης της παρέκκλισης για λόγους ασφαλείας. Κάθε
περίπτωση πρέπει να αντιµετωπίζεται κατά την αξία της, διότι ακόµη
και ο βασικός εξοπλισµός (9) θα εµπίπτει στις διατάξεις περί
παρεκκλίσεων σε ορισµένες περιπτώσεις. Επιπλέον, οι κατάλογοι
είναι απίθανο να συµβαδίζουν πλέον µε τις νέες εξελίξεις.

3.2.5 Είναι φανερό λοιπόν ότι δεν είναι εύκολη η επίλυση του
προβλήµατος προσδιορισµού ποιοι εξοπλισµοί και ποιες συναφείς
υπηρεσίες θα καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 296. Ως
πρώτο βήµα, είναι απαραίτητο να διασαφηνισθεί το ισχύον νοµικό
πλαίσιο της ΕΕ µέσω µίας «ερµηνευτικής ανακοίνωσης» ούτως ώστε
να βελτιωθεί η κατανόηση και να διευκολυνθεί η καλύτερη και
συνεκτικότερη εφαρµογή του.

3.2.6 Όπως οι δηµόσιες συµβάσεις µία παρόµοια ανακοίνωση
θα έχει επιπτώσεις σε διάφορες άλλες πτυχές: µεταξύ αυτών είναι οι
κρατικές ενισχύσεις και, ενδεχοµένως, οι κοινωφελείς υπηρεσίες που
πρέπει να ληφθούν υπόψη.
(8) Οι αποφάσεις στην «περίπτωση της Βρέµης» (1999/763/63 ΕΕ L 301/8
της 24ης Νοεµβρίου 1999) και της «Koninklijke Schelde Groep» (ΕΕ L
14/56 της 21ης Ιανουαρίου 2003) αποτελούν παραδείγµατα της
τρέχουσας ελλείψεως σαφήνειας.
(9) Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ακόµη και φαινοµενικά απλοί εξοπλισµοί
όπως η ένδυση µπορούν να περιλαµβάνουν προηγµένη τεχνολογία.
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3.2.7
Πιστεύουµε ότι «η κατόπιν διαπραγµατεύσεως διαδικασία»
µε προγενέστερη γνωστοποίηση είναι κατάλληλη για τις ειδικές
ανάγκες του αµυντικού εξοπλισµού όπου οι «ανοικτές» και οι
«περιορισµένες» µέθοδοι δεν είναι κατάλληλες. Ωστόσο, η άποψη
αυτή πρέπει να επανεξεταστεί µε βάση την πείρα που αποκτήθηκε
από τη λειτουργία µε την «ερµηνευτική ανακοίνωση».

3.4.2 Επίσης, οι προσπάθειες που καταβάλλονται στον τοµέα
της έρευνας και ανάπτυξης για τον εν λόγω εξοπλισµό έχουν αξία
και για άλλους (πολιτικούς) σκοπούς. Κατά συνέπεια, οι πόροι που
διοχετεύονται στον τοµέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
για την άµυνα δεν πρέπει να υποβληθούν σ' ένα υπερβολικά
άκαµπτο καθεστώς.

3.2.8
Επικρατεί η αντίληψη ότι µία ανακοίνωση µόνο ως ενδιάµεσο µέσο µπορεί να έχει αξία έως ότου καταρτιστεί µία ειδική
οδηγία (ή άλλο ειδικό νοµικό µέσο). Η άποψη της ΕΟΚΕ είναι ότι
πρώτα πρέπει να καταρτιστεί και να συµφωνηθεί η εν λόγω «ερµηνευτική ανακοίνωση» και έπειτα, υπό το πρίσµα των αποτελεσµάτων
της, να εξεταστεί κατά πόσον είναι απαραίτητο ένα νοµοθετικό
µέσο. Η ΕΟΚΕ ζητεί να επισπευσθεί η έκδοση της ανακοίνωσης.

3.4.3 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι υπολείπονται να γίνουν πολλά ακόµη
προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αξία του συντονισµού και της
επικέντρωσης που απαιτούνται για τον τοµέα του αµυντικού εξοπλισµού όπως έχουµε επισηµάνει σε προγενέστερη εργασία µας για
τον αµυντικό εξοπλισµό (10).

3.2.9
Υπάρχει µία ακόµη πιθανότητα, που δεν αναφέρεται στο
Πράσινο βιβλίο, να καθιερωθεί ένας «κώδικας συµπεριφοράς» για τα
κράτη µέλη που συµµετέχουν σαν ένας άλλος τρόπος για την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής αγοράς αµυντικού εξοπλισµού. Εφόσον ο
τοµέας αυτός δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών,
τούτο θα µπορούσε να εξεταστεί χρησιµοποιώντας µάλιστα τον
ευρωπαϊκό οργανισµό άµυνας ως διαµεσολαβητή. Επειδή ο έλεγχος
και η επιβολή ενός παρόµοιου κώδικα µπορεί να αποδειχτούν
δυσχερείς θα πρέπει να εξακολουθήσουν να περιλαµβάνονται οι
πτυχές της εσωτερικής αγοράς.

3.5 Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας (ΕΟΑ)

3.3 ∆ηµοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών
3.3.1
∆εν πείθει το επιχείρηµα ότι χρειάζεται να εξετασθεί
περαιτέρω το σύστηµα και το σχήµα των προσκλήσεων υποβολής
προσφορών. Εφόσον ο αµυντικός εξοπλισµός αντιµετωπίζεται ως
ένα άλλο τµήµα της εσωτερικής αγοράς τότε (µολονότι παρέχει
µεγαλύτερες δυνατότητες παρεκκλίσεων), θα αντιµετωπισθεί κατά
πάσα πιθανότητα κατά τον ίδιο τρόπο µε τις λοιπές προσκλήσεις
υποβολής προσφορών. Πράγµα που συνεπάγεται διάφορα
συστήµατα και προβλήµατα, όπως το πρόβληµα της γλώσσας, που
συναντώνται και αλλού. Τα επιχειρήµατα που συνηγορούν υπέρ
ενός συγκεντρωτικού συστήµατος δηµοσιεύσεως είναι αδύναµα.
3.3.2
Οι πιθανοί προβληµατικοί τοµείς αφορούν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα και τα αντισταθµιστικά οφέλη που θα προκύψουν
για τον αµυντικό εξοπλισµό παρά για άλλους εξοπλισµούς και
υπηρεσίες και για την ασφάλεια εφοδιασµού, όπου θα είναι πολύ
δύσκολο να αντικατασταθούν οι προµηθευτές ή οι συµβαλλόµενοι
µετά την υπογραφή της σύµβασης. Πρόκειται για τοµείς την ευθύνη
των οποίων φέρουν τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, µολονότι θα
βοηθούσε ένας γενικότερος οδηγός της Επιτροπής.

3.4 ∆ιττή χρήση
3.4.1
Είναι συχνά δύσκολο στα πλαίσια της σηµερινής βιοµηχανίας να ταξινοµηθούν οι επιχειρήσεις ως «κατασκευάστριες εξοπλισµού αµύνης». Μεγάλο µέρος του εξοπλισµού θεωρείται σήµερα
ότι είναι «διττής χρήσεως» και το σχετικό ποσοστό αυξάνεται.
Πράγµα το οποίο είναι θετικό από πολλές απόψεις: επί παραδείγµατι, οι οικονοµίες κλίµακος µπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερο ανταγωνιστικές τιµές και µπορεί ευκολότερα να διασφαλιστεί
η ασφάλεια εφοδιασµού.

3.5.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας και αναγνωρίζει ότι µπορεί να διαδραµατίσει
πρωταρχικό ρόλο στον τοµέα των αµυντικών εξοπλισµών.
Σηµειώνει, όµως, ότι δεν διαθέτει ακόµα όλους τους πόρους όσοι
απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
3.5.2 Ο ΕΟΑ πρέπει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου
το δόγµα και οι δυνατότητες της ΕΕ να αντικαταστήσουν τον ρόλο
του ΝΑΤΟ, µεγιστοποιώντας την διαλειτουργικότητα και ελαχιστοποιώντας τις διαφορές. ∆εν είναι ακόµα σαφές κατά πόσον ο ΕΟΑ
θα επιφέρει προστιθέµενη αξία συµµετέχοντας άµεσα στις δηµόσιες
συµβάσεις, ωστόσο η εµπειρογνωµοσύνη του στον τοµέα του αµυντικού εξοπλισµού του εξασφαλίζει µία καλή θέση για να προτείνει
την καλύτερη εναρµόνιση των εθνικών κανόνων.
3.5.3 Θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί συµφωνία όσον αφορά τις
δηµοσιονοµικές πτυχές της συνεργασίας για τον εξοπλισµό όπου
κρίνεται απαραίτητο. Ο τοµέας όπου ενδέχεται να προκύψουν
σηµαντικές δυσκολίες είναι η από κοινού ανάληψη των δαπανών
και οφελών από την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη σε τοµείς
που συνδέονται µε την άµυνα και ο διαχωρισµός µεταξύ άµυνας και
γενικότερων πτυχών του ζητήµατος.
3.5.4 Ο ΕΟΑ θα συµβάλει επίσης στην προσέγγιση των εθνικών
συστηµάτων αδειοδότησης προκειµένου για την µεταφορά αµυντικών εξοπλισµών µεταξύ των κρατών µελών. Επί του παρόντος, οι
εθνικές διαδικασίες διαφέρουν µεταξύ τους και είναι επαχθείς. Θα
συµβάλει επίσης και στην συµφωνία για τον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετωπίζονται οι συµφωνίες για τα αντισταθµιστικά οφέλη,
δεδοµένου ότι θα παραµείνουν στοιχείο των δηµόσιων συµβάσεων
στο µέλλον.
3.5.5 Ο ΕΟΑ θα µπορούσε να καταλήξει σε ορισµένες
συµφωνίες για τις εθνικές βιοµηχανικές πολιτικές όσον αφορά τον
τοµέα των εξοπλισµών για την άµυνα και για τον ορισµό των στοιχείων που αποτελούν «στρατηγικούς εξοπλισµούς» τους οποίους η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιθυµούσε να παράγει προκειµένου να
µειωθεί η εξάρτησή της από τρίτες χώρες. Αυτό θα είχε πολύ
µεγάλη αξία.
(10) Πρβλ. το σηµείο 5 της γνωµοδότησης που αναφέρεται στην υποσηµείωση 1.
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3.5.6
Ο ΕΟΑ µπορεί επίσης να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να
εξετάσουν παρόµοιες καινοτόµους µεθόδους απόκτησης όπως η
συγκέντρωση, η χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) και η ειδίκευση
για να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες όσον αφορά τις δυνατότητες.
3.5.7
∆εδοµένου ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και
άµυνας (ΕΠΑΑ) θα καταστεί αποτελεσµατική µόνο εάν τα κράτη
µέλη επιδείξουν την απαιτούµενη ισχυρή πολιτική βούληση για την
παροχή και διατήρηση των αναγκαίων δυνατοτήτων για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ΕΕ, ο ΕΟΑ πρέπει να ενθαρρύνει επίσης
τα κράτη µέλη προς την κατεύθυνση αυτή.
4. Συµπεράσµατα
4.1 Ο εξοπλισµός για την άµυνα είναι µόνο µία προϋπόθεση για
µία βιώσιµη «αµυντική αποδοτικότητα». Προκειµένου η βιοµηχανία
να διαδραµατίσει πλήρως το ρόλο της χρειάζεται σαφής
καθοδήγηση, εναρµονισµένες απαιτήσεις και συνέχεια. Επιβάλεται,
επίσης, να αναλάβει την ευθύνη της απαραίτητης αναδιοργάνωσης.
Χρειάζεται επίσης να αποφευχθεί η υιοθέτηση υπερβολικά επαχθών
ρυθµιστικών διαδικασιών για τη βιοµηχανία.
4.2 Πρέπει να διασαφηνισθεί µε µεγάλη ακρίβεια ποια σκέλη της
διαδικασίας δηµόσιων συµβάσεων για εξοπλισµό αµύνης θα
καλύπτονται από τους σχετικούς κανόνες.
4.3 Το άρθρο 296 της Συνθήκης θα εξακολουθήσει να ισχύει.
Για να αποφευχθεί η υπερβολική χρήση του άρθρου αυτού, η
Επιτροπή πρέπει να προβεί σε αξιολογική κρίση εξετάζοντας την
τρέχουσα αποδοτικότητα. ∆εν είναι δυνατόν να διατηρηθεί κανένας
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κατάλογος εξοπλισµών και διαδικασιών για τον οποίο θα εφαρµόζεται το άρθρο 296.
4.4 Ως πρώτο βήµα, η Επιτροπή θα πρέπει να δηµοσιεύσει το
συντοµότερο δυνατό µία «ερµηνευτική ανακοίνωση» σχετικά µε το
άρθρο 296. Μόνο υπό το πρίσµα της πείρας που θα αποκτηθεί µε
αυτή την ανακοίνωση θα αποφασιστεί εάν απαιτείται και υιοθέτηση
σχετικού νοµικού µέσου.
4.5 Η «διττή χρήση» του εξοπλισµού καθίσταται ολοένα και πιο
κοινή και η τάση αυτή είναι θετική, λόγω των δυνατοτήτων των
εφαρµογών της πολεµικής τεχνολογίας για εµπορική χρήση.
4.6 Επικροτείται ο σηµαντικός ρόλος που προβλέπεται για τον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας (ΕΟΑ). Πρέπει να διασαφηνιστεί
τώρα τι ρόλο καλούνται να διαδραµατίσουν οι εµπλεκόµενοι οργανισµοί.
4.7 Μεταξύ των σηµαντικών ρόλων του ΕΟΑ στον τοµέα αυτό
είναι και οι εξής:
— Εξασφάλιση του συντονισµού µε τις απαιτήσεις του NATO
— Συµβολή στη διαπραγµάτευση όλων των απαραίτητων δηµοσιονοµικών πτυχών
— Συµβολή στην εναρµόνιση των ισχυουσών εθνικών διαδικασιών
— Υποβολή καινοτόµων προτάσεων για την εξασφάλιση των
απαραίτητων δυνατοτήτων
— Ενθάρρυνση της διατήρησης της απαραίτητης πολιτικής
βούλησης.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση για οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου
για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων»
COM(2004) 139 τελικό — 2004/0047 (COD)
(2005/C 221/13)
Στις 28 Απριλίου 2004, το Συµβούλιο αποφάσισε σύµφωνα µε το άρθρο 71 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για
την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία της πληροφορίας», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότηση στις 17 Ιανουαρίου 2005 µε εισηγητή τον κ.
CHAGAS.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειας (συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2005) η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 122 ψήφους υπέρ, 53 ψήφους κατά και 12 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή

1.1 Η παρούσα πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας
91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών
σιδηροδρόµων αποτελεί τµήµα της επονοµαζόµενης τρίτης δέσµης
µέτρων για τους σιδηροδρόµους, η οποία εκδόθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 Μαρτίου 2004. Άλλα στοιχεία είναι τα
ακόλουθα:

— «Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την πιστοποίηση του προσωπικού
οδήγησης µηχανών έλξης και συρµών στο σιδηροδροµικό
δίκτυο της Κοινότητας», (COM(2004) 142 τελικό)

— «Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
επιβατών διεθνών σιδηροδροµικών γραµµών», (COM(2004)
143 τελικό)

— «Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τον οποίο θεσπίζονται οι όροι αποζηµίωσης σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπηρεσιών σιδηροδροµικών
εµπορευµατικών µεταφορών προς τις συµβατικές απαιτήσεις
ποιότητας», (COM(2004) 144 τελικό)

καθώς και

— Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Συνέχιση της ολοκλήρωσης του
ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος: η τρίτη δέσµη
µέτρων για τις σιδηροδροµικές µεταφορές», (COM(2004) 140
τελικό)

— Έγγραφο εργασίας τω υπηρεσιών της Επιτροπής για τη
σταδιακή ελευθέρωση της αγοράς για τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών (Sec(2004)236).

1.2 Η επονοµαζόµενη πρώτη δέσµη µέτρων για τους σιδηροδρόµους (που αποκαλείται επίσης και δέσµη µέτρων για τις
υποδοµές) τέθηκε σε ισχύ στις 15 Μαρτίου 2001 και έπρεπε να
έχει ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία έως τις 15 Μαρτίου
2003. Περιέχει δε τα ακόλουθα στοιχεία:

— Τροποποίηση της οδηγίας 91/440 /ΕΟΚ: εκτός άλλων, για την
ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά των διεθνών σιδηροδροµικών
µεταφορών εµπορευµάτων στα διευρωπαϊκά δίκτυα σιδηροδροµικών µεταφορών έως τις 15 Μαρτίου 2003 και την ελευθέρωση του συνόλου των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών
εµπορευµάτων έως τις 15 Μαρτίου 2008 (1)·

— ∆ιεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των διατάξεων για την
χορήγηση ευρωπαϊκής άδειας σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
(τροποποίηση της οδηγίας 55/18/ΕΚ) (2) ·

— Εναρµόνιση των διατάξεων που ισχύουν για τη χορήγηση του
δικαιώµατος χρήσης της σιδηροδροµικής υποδοµής και τη
χρέωση τελών υποδοµής, ρυθµίσεις για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας (αντικαθιστά την οδηγία 95/19/ΕΚ) (3).

1.3 Τον Οκτώβριο του 2003, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά 9 κρατών
µελών υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν ενσωµατώσει τις διατάξεις της
πρώτης δέσµης µέτρων για τους σιδηροδρόµους στη νοµοθεσία
τους. Το Μάιο του 2004 υπήρχαν ακόµη πέντε κράτη µέλη τα
οποία δεν είχαν ενσωµατώσει στη νοµοθεσία τους τις διατάξεις, ενώ
δύο άλλα το είχαν κάνει µόνο εν µέρει.
(1) Οδηγία 2001/12/ΕΚ – ΕΕ 75, 15-3-2001, σελ. 1 - Γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ – ΕΕ C 209, 22-7-1999, σελ. 22
(2) Οδηγία 2001/13/ΕΚ – ΕΕ 75, 15-3-2001, σελ. 26 - Γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ – ΕΕ C 209, 22-7-1999, σελ. 22
(3) Οδηγία 2001/14/ΕΚ – ΕΕ 75, 15-3-2001, σελ. 29 - Γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ – ΕΕ C 209, 22-7-1999, σελ. 22
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1.4 Η επονοµαζόµενη δεύτερη δέσµη µέτρων για τους σιδηρόδροµους δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 30 Απριλίου 2004 και πρέπει να ενσωµατωθεί στις εθνικές νοµοθεσίες έως τις 30 Απριλίου του 2006. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνει είναι τα ακόλουθα:
— Τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ: µεταφορά της
ηµεροµηνίας για την ελεύθερη πρόσβαση των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων στις 1 Ιανουαρίου 2006
και ελευθέρωση των εθνικών σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του καµποτάζ, από την 1
Ιανουαρίου του 2007 (4) ·
— Οδηγία για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων (5)·
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2) Συµφωνία σχετικά µε ορισµένες πτυχές των προϋποθέσεων
απασχόλησης του σιδηροδροµικού προσωπικού στις διεθνείς
µεταφορές.
1.8 Στα πλαίσια της τρίτης δέσµης µέτρων για τους σιδηρόδροµους, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση οδηγίας για την πιστοποίηση
του σιδηροδροµικού προσωπικού, η οποία τίθεται σε ισχύ το 2010,
αντιστοίχως το 2015.

1.9 Με την νέα πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας
91/440/ΕΟΚ, η Επιτροπή συνεχίζει την προσπάθεια για την
υλοποίηση του στόχου της σταδιακής απελευθέρωσης του κλάδου
των σιδηροδρόµων.

— Κανονισµός σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Σιδηροδρόµων (6)
— Τροποποίηση της Οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας (RL
96/48/ΕΚ) και για τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος (RL 2001/16/ΕΚ) (7)
1.5 Με την πρώτη και τη δεύτερη δέσµη µέτρων για τους σιδηρόδροµους θεσπίστηκε η νοµική βάση για τη δηµιουργία µιας
εσωτερικής αγοράς για τις σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων. Τα µέτρα καλύπτουν την πρόσβαση στην αγορά, την
χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών ασφαλείας για τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, την πρόσβαση στις υποδοµές και τον υπολογισµό των τελών χρήσης, τη δηµιουργία ενός νοµοθετικού
περιγράµµατος για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων καθώς και τη
µέριµνα για την δηµιουργία ενός από τεχνική άποψη διαλειτουργικού σιδηροδροµικού συστήµατος.

1.6 Όπως τόνισε η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότηση που εξέδωσε για τη
δεύτερη δέσµη µέτρων για τους σιδηρόδροµους (8), αυτό το νέο
νοµοθετικό πλαίσιο απαιτεί την πλήρη οργανωτική αναδιάρθρωση
του τοµέα µε τη δηµιουργία νέων φορέων και τον ορισµό νέων
αρµοδιοτήτων.

1.7 Στην ίδια γνωµοδότηση, η ΕΟΚΕ τονίζει επίσης ότι είναι
αναγκαία η θέσπιση ευρωπαϊκών κοινωνικών διατάξεων. Εν τω
µεταξύ, οι κοινωνικοί εταίροι του κλάδου, η Οµοσπονδία Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόµων (ΟΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Μεταφορέων του κλάδου (ΕΟΜ) υπέγραψαν στις 17 Ιανουαρίου 2004
δύο ευρωπαϊκές συµφωνίες. Πρόκειται συγκεκριµένα για τα εξής:
1) Την καθιέρωση ευρωπαϊκής άδειας µηχανοδηγών για τις διεθνείς
µεταφορές·
(4) Οδηγία 2004/51/ΕΚ – Ε.Ε. L 164 της 30/4/2004, σελ. 164 - Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – Ε.Ε. C 61 της 14/3/2003, σελ. 131
(5) Οδηγία 2004/49/ΕΚ – Ε.Ε. L 164 της 30/4/2004, σελ. 44 - Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – Ε.Ε. C 61 της 14/3/2003, σελ. 131
(6) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 881/2004 – Ε.Ε. L 164 της 30/4/2004, σελ.
1 - Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – Ε.Ε. C 61 της 14/3/2003, σελ. 131
(7) Οδηγία 2004/50/ΕΚ – Ε.Ε. L 164 της 30/4/2004, σελ. 114 - Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – Ε.Ε. C 61 της 14/3/2003, σελ. 131
(8) Ε.Ε. C 61 της 14/3/2003, σελ. 131

2. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

2.1 Η Επιτροπή προτείνει την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά
των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών από την 1
Ιανουαρίου 2010. Η πρόταση καλύπτει και το καµποτάζ, δηλαδή
την παραλαβή και την αποβίβαση επιβατών σε σταθµούς σε όλη τη
διαδροµή. Ταυτόχρονα πρέπει να καταργηθεί η διάταξη για την
ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά για διεθνή συγκροτήµατα.

2.2 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, κάθε χρόνο µετακινούνται
µε τους σιδηροδρόµους 6 δις επιβάτες. Κατά το µεγαλύτερο µέρος
πρόκειται για µετακινήσεις µεταξύ κατοικίας και τόπου εργασίας
και για περιφερειακές µετακινήσεις. Με βάση τις πωλήσεις
εισιτηρίων, συνάγεται ότι περίπου 10 % του συνόλου των µετακινήσεων αφορά στις διεθνείς µεταφορές επιβατών. Πρόκειται για διασυνοριακές µετακινήσεις περιφερειακού χαρακτήρα, διεθνείς µετακινήσεις µεγάλων αποστάσεων και τη χρήση τρένων µεγάλης ταχύτητας.

2.3 Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το άνοιγµα του ανταγωνισµού
στις διεθνείς µεταφορές επιβατών, συµπεριλαµβανοµένου και του
καµποτάζ, µπορεί ενδεχοµένως να έχει επιπτώσεις για την οικονοµική ισορροπία των δηµόσιων συγκοινωνιών. Προτείνεται να επιτραπούν εξαιρέσεις από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς σε
περίπτωση που για την ίδια διαδροµή έχουν συναφθεί συµβάσεις
για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε τον κανονισµό
ΕΟΚΕ αριθ.1191/69 και η απελευθέρωση των διεθνών µεταφορών
µπορεί να διαταράξει την ισορροπία αυτή. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπεται µόνο όταν είναι απόλυτα απαραίτητη για την προστασία των
δηµόσιων συγκοινωνιών και εγκριθεί από τις ρυθµιστικές αρχές
σύµφωνα µε το άρθρο 30 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ. Παράλληλα,
πρέπει να υπάρχει πάντα η δυνατότητα δικαστικού ελέγχου.

2.4 Η Επιτροπή πρέπει να καταθέσει στις 31 ∆εκεµβρίου 2012
έκθεση για την εφαρµογή των διατάξεων.
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3. Αξιολόγηση της πρότασης
3.1 Οι προϋποθέσεις για την αναζωογόνηση των σιδηροδρόµων
3.1.1
Η πρόταση για την απελευθέρωση των διεθνών µεταφορών
επιβατών στηρίζεται στην υπόθεση ότι ο ανταγωνισµός στην
περίπτωση των διεθνών µεταφορών θα έχει µία ή περισσότερες από
τις ακόλουθες συνέπειες: αύξηση του αριθµού των επιβατών, µετατόπιση των ροών από άλλα µέσα µεταφοράς (ιδιαιτέρως από τις
αεροµεταφορές) στους σιδηροδρόµους, προσφορά καλύτερης
ποιότητας στους επιβάτες και φθηνότερες τιµές εισιτηρίων.
3.1.2
Στη γνωµοδότηση που εκπόνησε µε αφορµή τη δεύτερη
δέσµη µέτρων για τους σιδηρόδροµους (9), η ΕΟΚΕ επεσήµανε τις
βασικές προϋποθέσεις που ισχύουν για την αναζωογόνηση του
κλάδου οι οποίες είναι:
— η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης και της βελτίωσης των
υποδοµών
— Η αποκατάσταση της τεχνικής διαλειτουργικότητας και η
χρηµατοδότηση αυτής
— Η αποκατάσταση του θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ των
διαφόρων µέσων µεταφοράς και κυρίως:
— η προαγωγή του σεβασµού των κοινωνικών κανόνων στις
οδικές µεταφορές
— η καθιέρωση δίκαιων τελών χρήσης υποδοµών για όλους
τους κλάδους µεταφορών.
3.1.3
Μέχρι στιγµής, δεν έχει δηµοσιευτεί η πρόταση για την
θέσπιση νοµοθετικού πλαισίου για την καθιέρωση δίκαιων τελών
χρήσης υποδοµών για όλους τους κλάδους µεταφορών, που προαναγγέλλεται στη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών το 2010.
3.1.4
Η παρακολούθηση και η ορθή εφαρµογή των κοινωνικών
διατάξεων στις οδικές εφαρµογές εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό
πρόβληµα
3.1.5
Στα προηγούµενα πρέπει να προστεθεί η ανάγκη για την
εύρεση λύσεων µε στόχο την αποπληρωµή των χρεών πολλών σιδηροδροµικών επιχειρήσεων. Ιδιαιτέρως στα νέα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις δεν θα είναι ανταγωνιστικές αν δεν βρουν λύση για το πρόβληµα των υψηλών χρεών
που τις επιβαρύνουν.
3.1.6
Πέραν αυτών, η ΕΟΚΕ επεσήµανε ότι οι φορείς που έπρεπε
να ιδρυθούν µε βάση την πρώτη και τη δεύτερη δέσµη µέτρων για
τους σιδηρόδροµους (ρυθµιστική υπηρεσία, υπηρεσία τιµολόγησης,
κοινοποιηµένος φορέας, υπηρεσία ασφαλείας, υπηρεσία διερεύνησης
ατυχηµάτων) απαιτούν ένα βραχυπρόθεσµο αναπροσανατολισµό της
οργάνωσης του κλάδου των σιδηροδρόµων, για την απρόσκοπτη
(9) Βλέπε υποσηµείωση 8.
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λειτουργία του οποίου χρειάζεται να συναχθούν πρακτικές εµπειρίες
και µάλιστα επί σειρά ετών. Η ΕΟΚΕ είχε υποστηρίξει ότι πρέπει να
δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια των σιδηροδρόµων. Στην
πρόταση αυτή συµπεριλαµβάνονται και οι σχετικές κοινωνικές
διατάξεις.

3.2 Ex-post ανάλυση της απελευθέρωσης των σιδηροδροµικών
µεταφορών εµπορευµάτων
3.2.1 Οι αποφάσεις για την απελευθέρωση των σιδηροδροµικών
µεταφορών εµπορευµάτων έχουν ληφθεί ήδη. Ωστόσο δεν έχουν
ακόµη συναχθεί εµπειρίες για τον αντίκτυπο που έχουν.
3.2.2 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταθέσει έως την 1
Ιανουαρίου 2006 έκθεση στην οποία θα καλύπτονται τα ακόλουθα
θέµατα (10):
— Η εφαρµογή της οδηγίας 91/440/ΕΚ στα κράτη µέλη και ο
πραγµατικός τρόπος λειτουργίας των διαφόρων εµπλεκόµενων
φορέων·
— Οι εξελίξεις που παρατηρούνται στην αγορά, ιδιαιτέρως οι
τάσεις που εµφανίζονται στις διεθνείς µεταφορές, οι δραστηριότητες και τα µερίδια αγοράς όλων των συµµετεχόντων
(συµπεριλαµβανοµένων και των νεοεισελθέντων)·
— Οι συνέπειες για το συνολικό κλάδο των µεταφορών, ιδιαιτέρως
όσον αφορά τη µετατόπιση των ροών σε εναλλακτικά µέσα
µεταφοράς·
— Οι συνέπειες για το επίπεδο ασφάλειας σε κάθε κράτος µέλος·
— Οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον κλάδο σε κάθε
κράτος µέλος.
3.2.3 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί η έκθεση
της Επιτροπής και να συναχθούν εµπειρίες σχετικά µε την εξέλιξη
των µέτρων που έχουν αποφασιστεί µέχρι σήµερα, πριν υποβληθούν
προτάσεις για το περαιτέρω άνοιγµα της αγοράς. Καλεί δε την
Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως την έκθεση.

3.3 Ex-ante ανάλυση της απελευθέρωσης των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών
3.3.1 Πριν καταθέσει την τρίτη δέσµη µέτρων για τους σιδηρόδροµους, η Επιτροπή είχε δώσει εντολή για τη διενέργεια µελέτης
µε αντικείµενο την απελευθέρωση των µεταφορών επιβατών. Η
εντολή ήταν να µελετηθούν διάφορα πρότυπα απελευθέρωσης και
να προταθεί ένα συγκεκριµένο. Τα πρότυπα ήταν τα ακόλουθα:
— διεθνείς µεταφορές χωρίς καµποτάζ·
— διεθνείς µεταφορές µε καµποτάζ·
— εθνικές και διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών.
(10) Άρθρο 2(δ) της οδηγίας 2004/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ
του Συµβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων.
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3.3.2
Από τα τρία πρότυπα που εξετάστηκαν, το πόρισµα ήταν
υπέρ της απελευθέρωσης των διεθνών µεταφορών επιβατών µε
καµποτάζ (11).

αποδειχθεί το ενδεχόµενο να διαταραχθεί η ισορροπία των δηµόσιων συγκοινωνιών.

3.3.3
Η ΕΟΚΕ λυπάται που αυτή η ex-ante ανάλυση δεν αξιοποιήθηκε για την εµπεριστατωµένη µελέτη σηµαντικών θεµάτων,
όπως ο αντίκτυπος της απελευθέρωσης των µεταφορών επιβατών σε
σχέση µε τα ακόλουθα:

3.4.5 Η δυνατότητα εξαίρεσης που προτείνεται από την
Επιτροπή συνεπάγεται περίπλοκες αποδεικτικές διαδικασίες και
εγκυµονεί τον κίνδυνο να οδηγήσει σε δικαστικές διαµάχες.

— τις περιφερειακές µεταφορές και τις σιδηροδροµικές µεταφορές
ως κοινωφελή υπηρεσία, ιδιαιτέρως στα µικρότερα κράτη µέλη·

3.4.6 Τον Ιούλιο του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε
πρόταση µε το έγγραφο COM(2000) 7 τελικό, για την αντικατάσταση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 σχετικά µε την υποχρέωση παροχής κοινωφελούς υπηρεσίας στον τοµέα της µεταφοράς επιβατών, που περιλαµβάνει κανόνες για τα αποκλειστικά
δικαιώµατα και τις αποζηµιώσεις για τις δηµόσιες µεταφορές
επιβατών, από νέο κανονισµό.

— την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες·
— την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού
των σιδηροδρόµων·
— τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις στα νέα κράτη µέλη της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης.
3.3.4
Στη µελέτη περιλαµβάνονται ορισµένα συµπεράσµατα για
µεµονωµένους τοµείς (µαζί µε τη σηµασία των τιµών του εισιτηρίου
και των διαδροµών δικτύου) τα οποία στηρίζονται στη µελέτη
τεσσάρων µεµονωµένων περιπτώσεων (Σουηδία, Γερµανία, Ισπανία,
Ουγγαρία) και σε ένα µοντέλο προσοµοίωσης για δύο διαδροµές.
Ιδιαίτερα, δεν συνιστάται η απελευθέρωση των εθνικών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών. Ωστόσο, η εντολή ήταν συγκεκριµένη:
να υποβληθεί πρόταση για ένα από τα τρία πρότυπα.

3.4.7 Η πρόταση για την τροποποίηση του κανονισµού ΕΟΚ
αριθ. 1191/69 έχει καθηλωθεί εδώ και χρόνια στο Συµβούλιο των
Υπουργών Μεταφορών. Υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ
της πρότασης της επιτροπής και των απόψεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν σηµαντικά την
επίδραση που θα έχει η πρόταση στα πλαίσια της απελευθέρωσης
των σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών. Πέραν αυτού, η
Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει νέα πρόταση ήδη εφέτος.

3.4.8 Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος υπέρ της αναµονής του
σχετικού νοµοθετικού κειµένου, πριν την υποβολή προτάσεων για
τη διασφάλιση της ισορροπίας του συνόλου των σιδηροδροµικών
µεταφορών επιβατών στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς.

3.4 Ο αντίκτυπος του ανοίγµατος της αγοράς στις περιφερειακές
και στις δηµόσιες µεταφορές
3.4.1
Με το καµποτάζ, η πρόταση για την απελευθέρωση των
διεθνών µεταφορών επιβατών, σχετίζεται εν µέρει και µε τις εθνικές
µεταφορές επιβατών.

3.5 Ο αντίκτυπος για την ποιότητα των υπηρεσιών που
παρέχονται στους πελάτες

3.4.2
Οι µεταφορές επιβατών στην επικράτεια ορισµένων χωρών
συνιστούν κατά κύριο λόγο ένα δίκτυο όπου τα κέρδη στις
πολυσύχναστες διαδροµές αντισταθµίζουν τις ζηµιές στις λιγότερο
πολυσύχναστες και έτσι καθιστούν εφικτή µια ευρύτερη προσφορά.
Αυτό δεν αφορά µόνο τις µεταφορές οι οποίες ενισχύονται µε την
παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωµάτων και/ή επιχορηγήσεων, για
τις οποίες σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής επιτρέπονται
εξαιρέσεις µόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις.

3.5.1 Όπως σηµειώνεται στη µελέτη που προαναφέρθηκε, λόγω
των υψηλών δαπανών και του παραδοσιακά χαµηλού κόστους των
εισιτηρίων, είναι σχεδόν αδύνατον να υποτεθεί ότι η απελευθέρωση
των διεθνών µεταφορών θα οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση των
τιµών που καλούνται να πληρώσουν οι επιβάτες.

3.4.3
Κυρίως στα µικρότερα κράτη µέλη, η κατάσταση αυτή
µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές διαταράξεις των σιδηροδροµικών
µεταφορών επιβατών για τις οποίες δεν έχουν συναφθεί συµβάσεις
για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωµάτων.
3.4.4
Σε ορισµένα κράτη µέλη, οι συµβάσεις για τις υποχρεώσεις παροχής κοινωφελών υπηρεσιών δεν αφορούν µεµονωµένες
διαδροµές αλλά το συνολικό δίκτυο. Έτσι, είναι σχεδόν αδύνατο να
(11) EU Rail Passenger Liberalisation: Extended impact assessment,
Φεβρουάριος 2004, Steer Davies Gleave , Λονδίνο

3.5.2 Η αύξηση της προσφοράς από σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται η µια την άλλη στην ίδια διαδροµή θα έχει
ενδεχοµένως µεταξύ άλλων ως αποτέλεσµα ότι δεν θα µπορούν
πλέον να διασφαλιστούν οι υπηρεσίες που παρέχονταν στο
παρελθόν — ένα δροµολόγιο, ένα εισιτήριο, πληροφορίες από ένα
σταθµό εξυπηρέτησης. Αντιθέτως, θα προκύψουν µεγαλύτερα
εµπόδια όσον αφορά στην πληροφόρηση.

3.5.3 Η αντίδραση της Επιτροπής στο πρόβληµα αυτό είναι η
πρόταση για τη θέσπιση νοµοθετικών διατάξεων µε τις οποίες υποχρεούνται οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις να συνεργαστούν,
προκειµένου να διασφαλίσουν τα πρότυπα που ίσχυαν σε σχέση µε
την πληροφόρηση.
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3.5.4
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να εξετάσει την πρόταση αυτή σε ιδιαίτερη γνωµοδότηση. Ωστόσο, θα ήθελε κατ' αρχάς να τονίσει ότι η
συνεργασία επιχειρήσεων για την παροχή πληροφοριών στους
πελάτες θα καταστεί αναγκαία µε το άνοιγµα της αγοράς για τη
µεταφορά επιβατών.
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στην υποβάθµιση της ποιότητας της εργασίας στους σιδηροδρόµους.

3.7 Ο αντίκτυπος στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις στα νέα
κράτη µέλη

3.6 Ο αντίκτυπος στην απασχόληση

3.6.1
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελευθέρωση των διεθνών µεταφορών επιβατών θα οδηγήσει βραχυπρόθεσµα σε απώλεια θέσεων
απασχόλησης, η οποία όµως θα αντισταθµιστεί λόγω του πολλαπλασιασµού των µεταφορών. Για παράδειγµα, στην περίπτωση αυτή
δεν λαµβάνονται υπόψη οι πιθανές επιπτώσεις που µπορεί να έχει
για την απασχόληση η άρση των ρυθµιστικών παρεµβάσεων στις
περιφερειακές µεταφορές και στις µεταφορές που αφορούν στη
συνολική οικονοµία. Με βάση το άρθρο 1.7 της προτεινόµενης
οδηγίας, ο αντίκτυπος εξαρτάται από την (ενδεχόµενη) απόφαση
κάθε κράτους µέλους να χρηµατοδοτήσει τις περιφερειακές µεταφορές επιβατών.

3.6.2
Την τελευταία δεκαετία, ο αριθµός των εργαζοµένων στον
σιδηροδροµικό κλάδο έχει µειωθεί κατά το ήµισυ. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, στα νέα αλλά και στα παλαιά κράτη µέλη,
ανακοινώνουν νέες µαζικές µειώσεις του αριθµού των εργαζοµένων
που απασχολούν. Εάν η ελευθέρωση των διεθνών µεταφορών
επιβατών πρόκειται να οδηγήσει στη συµπίεση των σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων στα µικρά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόµη
και στον κλάδο των εθνικών µεταφορών, είναι σχεδόν αδύνατον να
τρέφει κανείς την προσδοκία ότι θα υπάρξει θετικός αντίκτυπος
στην απασχόληση.

3.6.3
Οι σιδηρόδροµοι είναι κατά παράδοση ένα µέσο µεταφοράς που χρησιµοποιείται από όλα τα στρώµατα του πληθυσµού.
Οι αεροµεταφορές εξελίχθηκαν από είδος πολυτελείας σε µέσο
µαζικής µεταφοράς. Ο θετικός αντίκτυπος που είχε η εξέλιξη αυτή
για την απασχόληση δεν µπορεί να αναπαραχθεί στον ίδιο βαθµό
και στις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών.

3.6.4
Ταυτόχρονα, στις αεροµεταφορές παρατηρείται το φαινόµενο της αντικατάστασης ποιοτικών θέσεων απασχόλησης στους
πρώην κρατικούς αεροµεταφορείς από υποδεέστερες σε άλλα
τµήµατα του κλάδου της πολιτικής αεροπορίας.

3.6.5
Η ΕΟΚΕ παρατηρεί το υψηλό ποσοστό µείωσης των
θέσεων απασχόλησης στον κλάδο των σιδηροδρόµων µε µεγάλη
ανησυχία. Ιδιαιτέρως στα νέα κράτη µέλη, όπου η ανεργία είναι
υψηλή και τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης ανεπαρκή, το
φαινόµενο αυτό δηµιουργεί σηµαντικά κοινωνικά προβλήµατα. Είναι
απαραίτητο να ληφθούν συνοδευτικά κοινωνικά µέτρα. Η ΕΟΚΕ
αντιτίθεται στη θέσπιση µέτρων τα οποία οδηγούν σε περαιτέρω
µείωση της απασχόλησης σε αυτόν τον ήδη επιβαρηµένο κλάδο και

3.7.1 Η µελέτη Steer Davies Gleave, η οποία προαναφέρθηκε,
επισηµαίνει ότι η κακή κατάσταση των υποδοµών στα νέα κράτη
µέλη, η κακή οικονοµική κατάσταση των κατασκευαστικών επιχειρήσεων και οι τιµές των εισιτηρίων οι οποίες κυµαίνονται χαρακτηριστικά πολύ κάτω από το επίπεδο του µακροπρόθεσµου κόστους,
αποτελούν πρόσθετα και σηµαντικά εµπόδια για την αύξηση του
ανταγωνισµού.
3.7.2 Επιπλέον, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν
την ποιότητα υλικού που χρειάζεται για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό.
3.7.3 Στα νέα κράτη µέλη, οι περιφερειακές µεταφορές διαδραµατίζουν ένα ακόµη πιο σηµαντικό ρόλο απ' ότι στην ΕΕ των 15.
Εάν η ελευθέρωση των διεθνών µεταφορών επιβατών έχει επιπτώσεις
για την προσφορά σε περιφερειακό επίπεδο, αυτές θα είναι εντονότερες στα νέα κράτη µέλη και θα οδηγήσουν σε µείωση του µέχρι
σήµερα συγκριτικά υψηλού µεριδίου των σιδηροδρόµων στη
µεταφορά επιβατών.

4. Συµπεράσµατα
4.1 Στις γνωµοδοτήσεις της, η ΕΟΚΕ υποστήριζε ανέκαθεν την
αναζωογόνηση των σιδηροδρόµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισηµαίνοντας παράλληλα τις σηµαντικότερες σχετικές προϋποθέσεις
όπως:
— την ανάπτυξη υποδοµών και την κατάργηση των σηµείων συνωστισµού·
— την αποκατάσταση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδροµικών συστηµάτων·
— την προώθηση του θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ των µέσων
µεταφοράς·
— την εγγύηση της ασφάλειας των σιδηροδρόµων και της τήρησης
των κοινωνικών διατάξεων.
4.2 Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συµβάλουν όσο µπορούν για την υλοποίηση αυτών των προϋποθέσεων το
συντοµότερο δυνατό.
4.3 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία που έχουν οι σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών για την ικανοποίηση των αναγκών κινητικότητας των πολιτών καθώς και τον ρόλο τους ως προς την παροχή
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
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4.4 Η ΕΟΚΕ γνωρίζει τη χρησιµότητα των φορέων παροχής
υπηρεσιών δικτύου καθώς και της ενσωµάτωσής τους µε άλλα
δηµόσια µέσα µεταφοράς για την ικανοποίηση των αναγκών κινητικότητας του πληθυσµού. Οι υπηρεσίες αυτές δεν πρέπει να
εκτεθούν σε κίνδυνο.
4.5 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση των διεθνών µεταφορών επιβατών πρέπει να βασίζεται σε
εµπεριστατωµένη και σαφή γνώση του αντίκτυπου που θα έχει στις
σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών, καθώς και των συνεπειών που
θα έχουν η 1η και η 2η δέσµη µέτρων για τους σιδηροδρόµους.
4.6 Συνεπώς, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να προβεί στη δέουσα,
ex-ante ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων που
επιφέρει η απελευθέρωση των µεταφορών επιβατών. Στην ανάλυση
αυτή, πρέπει να διερευνηθεί ο αντίκτυπος που έχει η απελευθέρωση
για:
— τις περιφερειακές µεταφορές και τις σιδηροδροµικές µεταφορές
ως κοινωφελή υπηρεσία, ιδιαίτερα στα µικρότερα κράτη µέλη·
— την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες·
— την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού
στον κλάδο των σιδηροδρόµων·
— τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις στα νέα κράτη µέλη της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης.
4.7 Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σύντοµα την
έκθεση για την απελευθέρωση της αγοράς για τις σιδηροδροµικές
µεταφορές εµπορευµάτων που ζητείται στην οδηγία 91/440/ΕΟΚ
(όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2004/51/ΕΚ).
4.8 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι το σχέδιο της Επιτροπής
(COM(2002)107) για την τροποποίηση της πρότασης κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
δράσεις των κρατών µελών για τους όρους παροχής δηµόσιας
υπηρεσίας και την ανάθεση συµβάσεων δηµόσιας υπηρεσίας στον
τοµέα των σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών συγκοινωνιών (COM(2000)7), εξακολουθεί να εκκρεµεί στο Συµβούλιο.
Το περιεχόµενο του κανονισµού αυτού µπορεί να επηρεάσει τις
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διατάξεις για την προστασία του συνόλου των µεταφορών στα
πλαίσια της απελευθέρωσης των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών.
4.9 Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται
στις σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών προάγει την ελκυστικότητα αυτού του µέσου µεταφοράς και µπορεί να υποστηρίξει την
προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στα
πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη ενός βιώσιµου
συστήµατος µεταφορών. Εδώ οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις επωµίζονται το µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης. Εν τούτοις, η ΕΟΚΕ αντιµετωπίζει µε κριτική διάθεση µέτρα τα οποία εκθέτουν σε κίνδυνο
την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σήµερα και θα
εκτιµήσει όλως ιδιαιτέρως τη θέσπιση µέτρων που αποσκοπούν στη
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.
4.10 Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι η προαγωγή του συντονισµού των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων είναι ο κατάλληλος
τρόπος για να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται
στους επιβάτες στις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές, ιδιαιτέρως
σε σε αυτές που έχουν περιφερειακό χαρακτήρα.
4.11 Η ΕΟΚΕ θα επιδοκίµαζε ιδιαιτέρως το ενδεχόµενο να
αρχίσει η Επιτροπή διάλογο µε τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς
εταίρους µε αντικείµενο τις συνέπειες του ανοίγµατος της αγοράς
σιδηροδροµικών µεταφορών και ιδιαιτέρως τον ποιοτικό και ποσοτικό αντίκτυπο που θα έχει η κίνηση αυτή για την απασχόληση.
4.12 Στα νέα κράτη µέλη, σε σύγκριση µε τα άλλα µέσα µεταφοράς, το µερίδιο των σιδηροδρόµων στη µεταφορά επιβατών είναι
σηµαντικά µεγαλύτερο από ότι στα παλαιά δεκαπέντε. Η ΕΟΚΕ
κρίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των
σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών στα νέα κράτη µέλη καθώς
και στον αντίκτυπο που θα έχει το άνοιγµα της αγοράς στις χώρες
αυτές. Η διασφάλιση του υψηλού µεριδίου των σιδηροδρόµων στις
µεταφορές επιβατών είναι κάτι που ενδιαφέρει όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εναρµονίζεται µε τους στόχους που έχουν τεθεί στη
Λευκή Βίβλο για την πολιτική µεταφορών.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (σύµφωνα µε το άρθρο 54(3) του Εσωτερικού Κανονισµού
Οι ακόλουθες τροπολογίες, που συγκέντρωσαν περισσότερο από το ένα τέταρτο των εκπεφρασµένων ψήφων, απορρίφθηκαν στη
συζήτηση:
Σηµείο 3.1.4
Να διαγραφεί
Αιτιολογία
Η παράγραφος αυτή δεν έχει καµία σχέση µε την ελευθέρωση των σιδηροδροµικών µεταφορών. Αναµιγνύονται δύο τοµείς σε µια
γνωµοδότηση που αφορά την τροποποίηση και ανάπτυξη των σιδηροδρόµων στην Ευρώπη. Είναι αστήρικτος ο ισχυρισµός ότι ο
έλεγχος της κοινωνικής νοµοθεσίας στις οδικές µεταφορές αποτελεί σοβαρό πρόβληµα, όταν υπάρχουν πολλές νοµοθετικές
διατάξεις που ρυθµίζουν το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και την ηµέρα εργασίας του προσωπικού. Ολόκληρη η νοµοθεσία
αυτή ελέγχεται µε τον ταχογράφο. Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2005, θα τεθεί σε ισχύ ένα νέο σύστηµα ελέγχου, ο ψηφιακός
ταχογράφος, µέσω του οποίου θα ελέγχεται ακριβέστερα η ηµέρα εργασίας των οδηγών.
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας:
Υπέρ: 58
Κατά: 80
Αποχές: 07
Σηµείο 3.1.6
Να διαγραφεί η τελευταία φράση:
Στην πρόταση αυτή συµπεριλαµβάνονται και οι σχετικές κοινωνικές διατάξεις.
Αιτιολογία
Η ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων ρυθµίζεται από την οδηγία 2004/49/EΚ.
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας:
Υπέρ: 52
Κατά: 93
Αποχές: 05
Σηµείο 3.2.3
Να αντικατασταθεί από το ακόλουθο κείµενο:
«Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι το περιεχόµενο της εν λόγω έκθεσης θα ήταν σκόπιµο να αναλυθεί από τη στιγµή που θα
εκδοθεί, προκειµένου να προσδιοριστεί αν η πρόταση οδηγίας πρέπει να βελτιωθεί ή να τροποποιηθεί.»
Αιτιολογία
Η τρέχουσα διατύπωση ζητεί στην ουσία την καθήλωση της νοµοθετικής διαδικασίας, πράγµα το οποίο επιφέρει ένα είδος
νοµικής αβεβαιότητας που επιβαρύνει όλες τις πλευρές: τις επιχειρήσεις, τους εργαζόµενους και τους πελάτες.
Θα ήταν περισσότερο θετικό και εποικοδοµητικό να διαδηλωθεί σαφώς η βούληση να συνεκτιµηθούν τα συµπεράσµατα για την
ενδεχόµενη βελτίωση ή τροποποίηση της προτάσεως οδηγίας.
Έτσι διατηρείται µια δυναµική και ανοικτή διαδικασία.
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Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας:
Υπέρ: 54
Κατά: 92
Αποχές: 09
Παράγραφοι 3.4.7 και 3.4.8
Να αντικατασταθούν οι δύο παράγραφοι µε το ακόλουθο κείµενο που θα φέρει τον αριθµό 3.4.7:
«Όταν η νέα πρόταση κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 119/69 υποβληθεί στο Συµβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα χρειαστεί να εξετασθούν οι συνέπειες που µπορεί να έχει το κείµενο αυτό στην φιλελευθεροποίηση των σιδηροδροµικών επιβατικών µεταφορών και στην ισορροπία του δηµόσιου τοµέα.»
Αιτιολογία
Η σηµερινή διατύπωση αναφέρεται σε µία κατάσταση που δεν είναι πλέον επίκαιρη. Η Επιτροπή έχει συντάξει νέο κείµενο που
ενδέχεται να υποβληθεί τον Ιούνιο στο Συµβούλιο «µεταφορές». ∆εν είναι δυνατόν να ξέρουµε εκ των προτέρων την υποδοχή
που θα έχει τόσο στο Συµβούλιο Υπουργών όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η προτεινόµενη διατύπωση προκύπτει από µία πιο εποικοδοµητική προσέγγιση.
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας:
Υπέρ: 68
Κατά: 90
Αποχές: 08
Σηµείο 3.6
Να διαγραφεί.
Αιτιολογία
Είναι αστήρικτος ο ισχυρισµός ότι η ελευθέρωση των σιδηροδροµικών µεταφορών θα έχει ως συνέπεια να χαθούν θέσεις
εργασίας και να δηµιουργηθούν νέες θέσεις χειρότερης ποιότητας, όταν η ελευθέρωση άλλων τοµέων µεταφορών είχε ως
συνέπεια την αύξηση των θέσεων εργασίας. ∆εν πρέπει να λησµονούµε ότι ο τοµέας των σιδηροδροµικών µεταφορών είναι ο
µόνος που δεν έχει ελευθερωθεί.
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας:
Υπέρ: 66
Κατά: 102
Αποχές: 06
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Πρόταση οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πιστοποίηση του προσωπικού
οδήγησης µηχανών έλξης και συρµών στο σιδηροδροµικό δίκτυο της Κοινότητας»
COM(2004) 142 τελικό– 2004/0048 (COD)
(2005/C 221/14)
Στις 28 Απριλίου 2004, το Συµβούλιο αποφάσισε, σύµφωνα µε το άρθρο 71 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να ζητήσει τη γνωµοδότησης τη Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για
την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία της πληροφορίας», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 17 Ιανουαρίου 2005 µε εισηγητή τον κ.
CHAGAS.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειάς της, (συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2005) η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 127 ψήφους υπέρ, 25 ψήφους κατά και 26 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή

1.1 Η παρούσα πρόταση οδηγίας για την πιστοποίηση του
προσωπικού οδήγησης µηχανών έλξης αποτελεί τµήµα της επονοµαζόµενης τρίτης δέσµης µέτρων για τις σιδηροδροµικές µεταφορές, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3
Μαρτίου 2004. Τα περαιτέρω στοιχεία είναι:

— Τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ: Ελευθέρωση των
διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών (COM(2004)139 τελικό)

— Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
επιβατών των διεθνών σιδηροδροµικών γραµµών (COM(2004)
143 τελικό)

— Πρόταση κανονισµού για τους όρους αποζηµίωσης των
υπηρεσιών σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών, τις
συµβατικές απαιτήσεις ποιότητας και τις ποιοτικές προδιαγραφές (COM(2004)144 τελικό),

1.2 Η αποκαλούµενη πρώτη δέσµη µέτρων για τις σιδηροδροµικές µεταφορές (γνωστή και ως «δέσµη µέτρων υποδοµής»,
τέθηκε σε ισχύ στις 15 Μαρτίου 2001 και έπρεπε να µεταφερθεί
στο εθνικό δίκαιο έως τις 15 Μαρτίου 2003. Περιέχει τα ακόλουθα
στοιχεία:

— Τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ EΟΚ: µεταξύ άλλων την
ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά για τις διεθνείς εµπορευµατικές
µεταφορές στο διευρωπαϊκό εµπορευµατικό σιδηροδροµικό
δίκτυο έως τις 15 Μαρτίου 2003 και την ελευθέρωση του
συνόλου των διεθνών σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών έως τις 15 Μαρτίου 2008· (1)

— Επέκταση του πεδίου εφαρµογής όσον αφορά τη ευρωπαϊκή
χορήγηση αδείας για τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις (Τροποποίηση της οδηγίας 95/18/EΚ)· (2)

— Εναρµόνιση των διατάξεων σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για
τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής, καθώς και µε την πιστοποίηση ασφαλείας (Αντικαθιστά την οδηγία 95/19/EΚ) (3).

— Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συνέχιση της ολοκλήρωσης
του ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος: η τρίτη δέσµη
µέτρων για τις σιδηροδροµικές µεταφορές (COM(2004)140)·

1.3 Τον Οκτώβριο του 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε
στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά 9 κρατών µελών,
λόγω παράλειψης κοινοποίησης της µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο
της πρώτης δέσµης µέτρων για τις σιδηροδροµικές µεταφορές. Έως
το Μάιο του 2004, εκκρεµούσε η κοινοποίηση πέντε χωρών, ενώ
δύο κράτη µέλη προέβησαν σε µερική µεταφορά των µέτρων στο
εθνικό δίκαιο.

— Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε το
σταδιακό άνοιγµα της αγοράς για τη διεθνή σιδηροδροµική
µεταφορά επιβατών (SEC(2004) 236).

(1) Οδηγία 2001/12/EΚ – ΕΕ L 75 της 15/3/2001, σελ. 1 – Γνωµοδότηση
της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 209 της 22/7/1999, σελ. 22.
(2) Οδηγία 2001/13/EΚ – ΕΕ L 75 της 15/3/2001, σελ. 26 – Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – ΕΕC 209 της 22/7/1999, σελ. 22.
(3) Οδηγία 2001/14/EΚ – ΕΕ L 75 της 15/3/2001, σελ. 29 – Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 209 της 22/7/1999, σελ. 22.

καθώς και
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1.4 Η επονοµαζόµενη ∆εύτερη δέσµη µέτρων για τις σιδηροδροµικές µεταφορές δηµοσιεύθηκε την 30η Απριλίου 2004
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ θα
πρέπει να µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο το αργότερο έως την 30η
Απριλίου 2006. Σε αυτήν συµπεριλαµβάνονται τα εξής:
— Τροποποίηση της οδηγίας 91/440/EΟΚ: Επίσπευση του ανοίγµατος της ελεύθερης αγοράς για τις διεθνείς εµπορευµατικές
µεταφορές έως την 1η Ιανουαρίου 2006 και ελευθέρωση των
εθνικών σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των ενδοµεταφορών, από 1ης Ιανουαρίου
2007· (1)
— Οδηγία για
Κοινότητα· (2)

την

ασφάλεια

των

σιδηροδρόµων

στην
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2) Συµφωνία σχετικά µε ορισµένες πτυχές των συνθηκών εργασίας
του διακινούµενου προσωπικού αµαξοστοιχίας στις διαµεθοριακές µεταφορές.
1.9 Η παρούσα πρόταση οδηγίας για την πιστοποίηση του
προσωπικού αµαξοστοιχίας απηχεί τη συµφωνία των κοινωνικών
εταίρων για την καθιέρωση ευρωπαϊκής αδείας µηχανοδηγού
τραίνου.

1.10 Η ΕΟΚΕ πληροφορήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι
οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι έχουν υποβάλει επισήµως αίτηµα
για απόφαση του Συµβουλίου, όσον αφορά τη συµφωνία για τις
συνθήκες εργασίας (ανάπαυση και ωράρια). Η Επιτροπή εξετάζει επί
του παρόντος το αίτηµα αυτό.

— Κανονισµός σχετικά µε τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων· (3)
— Τροποποίηση των οδηγιών σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα
του σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας (RL
96/48/EΚ) και του συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος
(RL 2001/16/EΚ). (4)
1.5 Η πρώτη και δεύτερη δέσµη µέτρων για τις σιδηροδροµικές
µεταφορές διαµορφώνουν το νοµοθετικό πλαίσιο για τη δηµιουργία
της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών. Τα µέτρα περιλαµβάνουν το άνοιγµα της
αγοράς, τη χορήγηση αδείας και την πιστοποίηση της ασφάλειας
των σιδηροδροµικών µεταφορών, την πρόσβαση στις υποδοµές και
τον υπολογισµό των τελών εκµετάλλευσής τους, την καθιέρωση
θεσµικού πλαισίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων καθώς και
µέτρα για την αποκατάσταση της τεχνικής διαλειτουργικότητας του
σιδηροδροµικού συστήµατος.
1.6 Το νέο νοµικό πλαίσιο επιβάλλει, καθώς επεσήµανε η ΕΟΚΕ
σε γνωµοδότησή της σχετικά µε τη δεύτερη δέσµη µέτρων για τις
σιδηροδροµικές µεταφορές (5), την πλήρη αναδιοργάνωση του
τοµέα µε τη σύσταση νέων αρχών και αρµοδιοτήτων.

2. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

2.1 H Επιτροπή αιτιολογεί την υποβολή του σχεδίου οδηγίας
βάσει της ανάγκης βελτίωσης της διαλειτουργικότητας και της
διοίκησης του προσωπικού αµαξοστοιχίας. Θα πρέπει να αποβεί πιο
εύκολη η πιστοποίηση των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και
ταυτόχρονα να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας και να εξασφαλιστούν οι όροι ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στον
σιδηροδροµικό κλάδο.

2.2 Το σχέδιο οδηγίας επισηµαίνει επίσης τους στόχους των
ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, όπως είναι µεταξύ άλλων:
— να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων
του προσωπικού τρένου, ώστε να διατηρηθεί ή ακόµη και να
αυξηθεί το επίπεδο ασφάλειας·
— να µειωθεί ο κίνδυνος κοινωνικού «ντάµπιγκ».

1.7 Στο πλαίσιο αυτό, δεν ρυθµίζονται αρκούντως οι κοινωνικές διατάξεις που αφορούν την εξασφάλιση των επαγγελµατικών
προσόντων και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού µε
καθήκοντα που σχετίζονται µε την ασφάλεια.
1.8 Στις 17 Ιανουαρίου 2004, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι
στον σιδηροδροµικό τοµέα, η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόµων (CER) και η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις
Μεταφορές (ETF) υπέγραψαν δύο ευρωπαϊκές συνθήκες:
1) Καθιέρωση ευρωπαϊκής αδείας µηχανοδηγού τραίνου διαµεθοριακών µεταφορών.
(1) Οδηγία 2004/51/EΚ – ΕΕ L 164 της 30/4/2004, σελ. 164 – Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 61 της 14/3/2003, σελ. 131.
(2) Οδηγία 2004/49/EΚ – ΕΕ L 164 της 30/4/2004, σελ. 44 – Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 61 της 14/3/2003, σελ. 131.
(3) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 881/2004 – ΕΕ L 164 της 30/4/2004, σελ. 1 –
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 61 της 14/3/2003, σελ. 131.
(4) Οδηγία 2004/50/EΚ – ΕΕ L 164 της 30/4/2004, σελ. 114 – Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 61 της 14/3/2003, σελ. 131.
(5) ΕΕ C 61 της 14/3/2003, σελ. 131.

2.3 Η Επιτροπή προτείνει την πιστοποίηση του επιφορτισµένου
µε την οδήγηση προσωπικού στη βάση των ενιαίων ευρωπαϊκών
ελάχιστων προτύπων. Σύµφωνα µε αυτά, θα πρέπει στη συνέχεια να
χορηγηθεί πιστοποίηση στους µηχανοδηγούς των διαµεθοριακών
δροµολογίων έως το 2010 και σε όλους τους υπόλοιπους µηχανοδηγούς των εθνικών δροµολογίων έως το 2015.

2.4 Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που παρέχει η Επιτροπή, σε
πρώτη φάση θα πιστοποιηθούν περίπου 10 000 µηχανοδηγοί και
στη συνέχεια, περίπου 200 000 µηχανοδηγοί στην Κοινότητα.

2.5 Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει την πιστοποίηση του προσωπικού το οποίο συµµετέχει έµµεσα στην οδήγηση µηχανών έλξης. Η
πρόταση οδηγίας δεν περιέχει, ωστόσο, καµία ειδική διάταξη,
κυρίως σχετικά µε το επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων του
λοιπού προσωπικού αµαξοστοιχίας. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
οι αρχές της οδηγίας. Σε µεταγενέστερο στάδιο, πρέπει να καθοριστούν τα επαγγελµατικά προσόντα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Σιδηροδρόµων ή στις Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ιαλειτουργικότητας.
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2.6 Το σχέδιο οδηγίας προβλέπει την πιστοποίηση η οποία
αποτελείται από δύο µέρη:

3. Αξιολόγηση της πρότασης της Επιτροπής

1) την ευρωπαϊκή άδεια µηχανοδηγού, η οποία χορηγείται από τις
αρµόδιες αρχές, είναι αναγνωρισµένη σε όλη την επικράτεια της
ΕΕ, ανήκει στον οδηγό και ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και τα βασικά επαγγελµατικά προσόντα·

3.1 Βασικές παρατηρήσεις

2) την εναρµονισµένη συµπληρωµατική βεβαίωση, η οποία χορηγείται από τη σιδηροδροµική επιχείρηση, ανήκει σε αυτήν και
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει ή στην
υποδοµή.

2.7 Πρέπει να καθιερωθούν δύο µητρώα, από τις αρµόδιες
αρχές και από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, στα οποία να καταχωρίζονται τα εκάστοτε προσόντα και η ανανέωσή τους καθώς και
η αφαίρεση αδείας και οι τροποποιήσεις των αδειών και των εναρµονισµένων συµπληρωµατικών βεβαιώσεων.

2.8 Προτείνονται δύο κατηγορίες µηχανοδηγών: (A) Μηχανοδηγοί για µηχανές ελιγµών και τρένα εργασιών, (B) Μηχανοδηγοί
για τη µεταφορά προσώπων και (Γ) µηχανοδηγοί για τη µεταφορά
εµπορευµάτων.

2.9 Το κατώτατο όριο ηλικίας είναι τα 20 έτη, ενώ σε εθνική
κλίµακα προβλέπεται η δυνατότητα µείωσής του στα 18.

2.10 Το σχέδιο περιλαµβάνει διατάξεις για την τροποποίηση και
την ανανέωση της αδείας οδήγησης και των εναρµονισµένων
συµπληρωµατικών βεβαιώσεων και τον περιοδικό έλεγχο των όρων
σχετικά µε την αφαίρεσή τους, συµπεριλαµβανόµενων των προσφυγών. Η πρόταση περιέχει διατάξεις για τον έλεγχο και τις
κυρώσεις.

2.11 Η πρόταση περιέχει περαιτέρω διατάξεις σχετικά µε την
πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις εξετάσεις και την αξιολόγηση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος και της διαδικασίας.

2.12 Στο παράρτηµα I περιγράφεται το κοινοτικό υπόδειγµα για
την άδεια οδήγησης καθώς και τη συµπληρωµατική βεβαίωση. Στα
παραρτήµατα II έως VII ορίζονται τα καθήκοντα, οι ιατρικές /ψυχολογικές προϋποθέσεις και τα επαγγελµατικά προσόντα των µηχανοδηγών.

2.13 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων αναλαµβάνει να
καταθέσει απολογισµό και να εξετάσει στα πλαίσια αυτά τη δυνατότητα χρήσης προγραµµατισµένης κάρτας.
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3.1.1 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει γενικά την πρόταση οδηγίας για
πιστοποίηση του προσωπικού αµαξοστοιχίας.

3.1.2 Οι µηχανοδηγοί και το συνοδευτικό προσωπικό που είναι
επιφορτισµένο µε καθήκοντα ασφαλείας, φέρουν σηµαντική ευθύνη
για την ασφάλεια της µεταφοράς του προσωπικού, των επιβατών
και των εµπορευµάτων. Σε µια ελεύθερη αγορά σιδηροδρόµων, οι
ενιαίες προδιαγραφές πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο
προσόντων.

3.1.3 Επιπλέον, οι εναρµονισµένες βασικές προδιαγραφές διευκολύνουν τη διαµεθοριακή απασχόληση του προσωπικού (1). Θα
πρέπει, ωστόσο, να υπογραµµισθεί ότι τα διάφορα λειτουργικά
συστήµατα και οι προδιαγραφές ασφαλείας στα κράτη µέλη της
Κοινότητας συνιστούν το µεγαλύτερο εµπόδιο για τη διαµεθοριακή
απασχόληση των µηχανοδηγών, κάτι που προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί για πολλά έτη ακόµη. Τα εν λόγω διαφορετικά συστήµατα
και οι διαφορετικές γλώσσες αποτελούν σηµαντικές πρόσθετες απαιτήσεις για τα προσόντα του προσωπικού.

3.1.4 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι το υψηλό επίπεδο προσόντων
εξυπηρετεί στη διατήρηση της αναγνώρισης και του κύρους του
επαγγέλµατος. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για ένα επάγγελµα µε
απωθητικό ωράριο εργασίας όπου η απασχόληση γίνεται ολοένα
και πιο επισφαλής, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούνται γραφεία πρόσκαιρης απασχόλησης. Στις οδικές µεταφορές και την εσωτερική
ναυσιπλοΐα, οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να διαµαρτύρονται
για τις σηµαντικές δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν στην ανεύρεση
προσωπικού. Η περικοπή των περιόδων κατάρτισης δεν θα πρέπει
να αποτελεί στόχο της οδηγίας.

3.1.5 Οι παραδοσιακά αυτορρυθµιζόµενες σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις φέρουν την πλήρη ευθύνη για την κατάρτιση και το
επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων του προσωπικού τρένου καθώς
και για την ασφαλέστερη διεξαγωγή των δροµολογίων. Αυτό
οδήγησε σε σηµαντική βελτίωση των προσόντων του προσωπικού,
καθιστώντας παράλληλα τους σιδηροδρόµους το ασφαλέστερο
µέσο µεταφοράς.

3.1.6 Θα πρέπει να συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι η παρούσα
οδηγία αποσκοπεί στην αυξηµένη κινητικότητα των µηχανοδηγών
και στην άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
χωρίς κάτι τέτοιο να ζηµιώνει τη γενική ποιότητα της εκπαίδευσης
ή να βαρύνει τους εργαζοµένους µε το κόστος της εκπαίδευσης.
(1) Εξάλλου, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η αλλαγή µηχανοδηγών και
προσωπικού τρένου στα σύνορα διαρκεί µόνο λίγα λεπτά (π.χ. 8 λεπτά
στην περιοχή Brenner). Η παραµονή στα σύνορα στον τοµέα των εµπορευµατικών µεταφορών δικαιολογείται από άλλους παράγοντες, όπως
είναι µεταξύ άλλων η διαπίστευση, ή ο έλεγχος του οχήµατος.
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3.2 Ειδικές διατάξεις
3.2.1 Πεδίο εφαρ µο γ ής
ποίη σης

κ αι

καθ ιέρω ση

τ ης

πιστ ο -

3.2.1.1
Η ΕΟΚΕ στηρίζει τη σταδιακή καθιέρωση της πιστοποίησης για τις διεθνείς και εθνικές µεταφορές. Κάτι τέτοιο διευκολύνει το χρονοδιάγραµµα της επιχείρησης.
3.2.1.2
Ωστόσο, έκπληξη προξενεί ο χρονικός ορίζοντας που
προβλέπεται: 2008 — 2010 για τις διαµεθοριακές µεταφορές και
2010 — 2015 για τους µηχανοδηγούς των εθνικών µεταφορών
(Άρθρο 34). Στο πλαίσιο της ελευθέρωσης των διεθνών εµπορευµατικών µεταφορών από το έτος 2003/2006 και των εθνικών εµπορευµατικών µεταφορών από το έτος 2007, η πιστοποίηση των
µηχανοδηγών θα έπρεπε να ξεκινήσει νωρίτερα.
3.2.1.3
Επιπλέον, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πιστοποίηση του
συνοδευτικού προσωπικού αµαξοστοιχίας. Το προσωπικό που
εκτελεί καθήκοντα ασφαλείας διαδραµατίζει σηµαίνοντα ρόλο για
το σύστηµα ασφαλείας των σιδηροδρόµων. Εξάλλου ο προτεινόµενος ορισµός είναι δυσνόητος: «Κάθε συντελεστής εξαιρουµένου
του µηχανοδηγού, ο οποίος είναι παρών στη µηχανή έλξης ή το
τραίνο και συµµετέχει έµµεσα στην οδήγηση µηχανών έλξης και
τραίνων,....» (Άρθρο 25). Θα ήταν προτιµότερο να γίνεται αναφορά
στο υπόλοιπο προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε καθήκοντα
ασφάλειας. Η ΕΟΚΕ συνιστά να ορίζεται κάτι τέτοιο στην οδηγία,
εφόσον τα καθήκοντα και τα απαιτούµενα προσόντα για την εν
λόγω κατηγορία προσωπικού ρυθµίζονται στο παράρτηµα της
οδηγίας .

3.2.2 Κ ατ ηγ ο ρίες µηχανο δηγ ώ ν
3.2.2.1
Προτείνονται τρεις «κατηγορίες για την χορήγηση
αδείας οδήγησης» για τις µηχανές ελιγµών, τη µεταφορά
προσώπων και τη µεταφορά εµπορευµάτων (Άρθρο 4.2). Η διάκριση
ανάµεσα στη µεταφορά προσώπων και εµπορευµάτων δεν είναι
πρακτική, και δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για την ύπαρξή της.
Η εκπαίδευση και η πραγµατική άσκηση επαγγέλµατος δε διακρίνονται. Οι γνώσεις για τις αντίστοιχες µηχανές έλξης πιστοποιούνται µε ξεχωριστές βεβαιώσεις, ενώ συχνά χρησιµοποιούνται
για τους ίδιους συρµούς. Αρκούν δύο κατηγορίες που να
βασίζονται στις απαιτήσεις ασφάλειας: Αφενός, µηχανές έλξης που
κινούνται σε κλειστή διαδροµή (σταθµοί σύνδεσης συρµών,
εργοτάξια), και αφετέρου, µηχανές έλξης που κινούνται σε ανοικτή
διαδροµή (µηχανοδηγοί βασικών γραµµών).
3.2.2.2
Επιπρόσθετα, η ΕΟΚΕ θεωρεί καταλληλότερο να
αναγράφεται η κατηγορία του µηχανοδηγού στην άδεια οδήγησης,
παρά στην εναρµονισµένη συµπληρωµατική βεβαίωση.
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της αδείας περιορίζεται στην επικράτεια ενός κράτους µέλους
(Άρθρο 8). Σε πολλά κράτη µέλη (1) ως κατώτατη ηλικία ορίζονται
τα 21 έτη. Η οδηγία θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του
κατωτάτου ορίου ηλικίας, τουλάχιστον όσον αφορά τα διαµεθοριακά δροµολόγια.

3.2.3.2 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, κατώτατο όριο ηλικίας θα
έπρεπε να ορίζονται τα 21 έτη. Ακριβώς για τις διαµεθοριακές
µεταφορές θα πρέπει να προβλέπονται αυστηρότερες απαιτήσεις και
καλύτερα εκπαιδευµένο προσωπικό. Η απαίτηση περί κατώτατης
ηλικίας συνάδει επίσης µε την δυνατότητα χορήγησης άδειας σε
µικρότερη ηλικία για την επικράτεια ενός κράτους µέλους.

3.2.3.3 Η ΕΟΚΕ θα επιδοκίµαζε, επίσης, την απόκτηση τριετούς
επαγγελµατικής πείρας στις βασικές εθνικές γραµµές για τους
µηχανοδηγούς, πριν αυτοί αναλάβουν καθήκοντα µηχανοδηγού σε
διεθνείς διαδροµές. Στο Άρθρο 10 προβλέπεται επίσης παρεµφερής
διάταξη για τις εθνικές µεταφορές. Στην περίπτωση των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων που προσφέρουν αποκλειστικά διεθνείς
υπηρεσίες, η απαιτούµενη πείρα των µηχανοδηγών θα µπορούσε να
αποκτάται σε συνεργασία µε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που
προσφέρουν υπηρεσίες σε εθνική κλίµακα.

3.2.4 ∆ ιάρθ ρω ση τ ης πιστοποίησης

3.2.4.1 Η Επιτροπή προτείνει µια διττή πιστοποίηση: Μια άδεια
που να χορηγείται από τις αρµόδιες αρχές και να είναι αναγνωρισµένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και µια εναρµονισµένη βεβαίωση που
εκδίδεται από την επιχείρηση. Η διαίρεση δικαιολογείται από το
γεγονός ότι η καθιέρωση της αρχικά προβλεπόµενης ενιαίας αδείας
µε προγραµµατισµένη κάρτα θα απέβαινε εξαιρετικά περίπλοκη και
δαπανηρή.

3.2.4.2 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί γενικώς µε τη διάρθρωση που
προτείνει η Επιτροπή. Εντούτοις, η διάκριση των πιστοποιούµενων
προσόντων σε δυο έγγραφα, ενδεχοµένως να οδηγήσει σε σύγχυση.
Κάτι τέτοιο αφορά ιδιαιτέρως το ζήτηµα των γνώσεων σχετικά µε
την υποδοµή. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να υπάρξει σαφής
διάκριση των γνώσεων που αφορούν, αφενός, τις προδιαγραφές
λειτουργίας και ασφάλειας στη δεδοµένη υποδοµή και, αφετέρου,
τις γραµµές και την περιοχή. Οι γνώσεις σχετικά µε τις προδιαγραφές λειτουργίας ενός η περισσότερων δικτύων υποδοµών θα
πρέπει να αναγράφονται στην άδεια οδήγησης, ενώ η γνώση των
γραµµών και του τόπου πρέπει να ανανεώνεται τακτικά και να
πιστοποιείται στην εναρµονισµένη συµπληρωµατική βεβαίωση.

3.2.3 Κ ατ ώ τ ατ η η λ ικί α κα ι επ αγ γ ε λ µ ατ ι κή ε µ π ε ι ρί α
3.2.3.1
Η πρόταση οδηγίας ορίζει κατώτατη ηλικία τα 20 έτη,
παρέχοντας τη δυνατότητα µείωσής της στα 18 έτη, εφόσον η ισχύς
(1) Για παράδειγµα Αυστρία, ∆ανία, Ολλανδία, Γερµανία, Νορβηγία .

3.2.4.3 Η διττή πιστοποίηση κρίνεται κατάλληλη για τη µεταβατική περίοδο. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί ο στόχος
της καθιέρωσης ενιαίου έγγραφου µε χρήση προγραµµατισµένης
κάρτας, η οποία να βεβαιώνει τις βασικές γνώσεις καθώς και τις
γνώσεις που αφορούν ειδικά στην επιχείρηση.
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εξ εταστών

και
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3.2.5.1
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων έχει την
αρµοδιότητα να επεξεργάζεται τα κριτήρια για τη διαπίστευση των
εκπαιδευτών, των εξεταστών και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Η
ΕΟΚΕ εκτιµά ότι κάτι τέτοιο αποτελεί επιλέξιµη λύση, εντούτοις
διαπιστώνει ασάφειες στην οδηγία. Η οδηγία δεν ορίζει σαφώς, το
είδος των εξετάσεων που προβλέπονται ενώπιον διαπιστευµένου
εξεταστή και τα προσόντα που µπορεί να πιστοποιήσει µια
επιχείρηση χωρίς την παρέµβαση διαπιστευµένου εξεταστή. ∆εν
ρυθµίζεται σαφώς το κατά πόσον οι γνώσεις που αφορούν το
σύστηµα λειτουργίας και ασφάλειας των εκάστοτε υποδοµών θα
πρέπει να ελέγχονται από διαπιστευµένο εξεταστή του εκάστοτε
κράτους µέλους.

3.2.6 Επαγγελµατικά προσό ντα κ αι ιατ ρικές / ψ υ χο λο γικές προϋποθ έσεις
3.2.6.1
Η πρόταση οδηγίας καταχωρίζει στα παραρτήµατα τα
καθήκοντα των µηχανοδηγών, τις απαιτήσεις που αφορούν τα
γενικά και ειδικά επαγγελµατικά προσόντα, καθώς και τις ιατρικές/
ψυχολογικές προϋποθέσεις. Σε γενικές γραµµές, η πρόταση της
Επιτροπής βασίσθηκε στη συµφωνία των ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων για την καθιέρωση ευρωπαϊκής αδείας µηχανοδηγού.
3.2.6.2
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την προσέγγιση που βασίζεται στη
θέση των κοινωνικών εταίρων για τις ειδικές και ιατρικές/ ψυχολογικές προϋποθέσεις. Κάτι τέτοιο, εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων προς όφελος της ασφάλειας των δροµολογίων. Η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι τα αναγκαία προσόντα και οι
προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των µηχανοδηγών πρέπει να
ρυθµίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας.
3.2.6.3
Τυχόν τροπολογίες των παραρτηµάτων πρέπει να
υποβάλλονται από την επιτροπή των εκπροσώπων των κρατών
µελών, η οποία είναι αρµόδια για την έγκριση των Τεχνικών
Προδιαγραφών ∆ιαλειτουργικότητας (TSI). Στο πλαίσιο των
οδηγιών για τη διαλειτουργικότητα, η διαβούλευση των κοινωνικών
εταίρων προβλέπεται υποχρεωτικά για θέµατα που συνδέονται µε τα
προσόντα και την προστασία της εργασίας και της υγείας. Εφόσον
τα παραρτήµατα της οδηγίας για την πιστοποίηση του προσωπικού
τρένου βασίζονται στους ορισµούς των ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων, έπεται ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συµµετέχουν
στην τροποποίηση των παραρτηµάτων. Η ΕΟΚΕ επιµένει στην
συµπερίληψη ανάλογης ρύθµισης στην οδηγία.

3.2.7 Περιοδικο ί έλεγχο ι
3.2.7.1
Ορισµένες γνώσεις πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για
τη διατήρηση της αδείας οδήγησης ή της εναρµονισµένης συµπληρωµατικής βεβαίωσης.
3.2.7.2
Όσον αφορά στις τακτικές ιατρικές εξετάσεις, η
Επιτροπή βασίσθηκε στην συµφωνία των ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων.
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3.2.7.3 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει στο σηµείο αυτό την ανάγκη ψυχολογικής στήριξης µετά από σιδηροδροµικά ατυχήµατα προσώπων
(συχνές αυτοκτονίες σε ράγες ), κάτι που παραβλέπεται στην οδηγία
(Άρθρο 14 σε σύνδεση µε το Παράρτηµα III).
3.2.7.4 Εντούτοις, όσον αφορά την περιοδική ανανέωση της
γνώσης των γραµµών, η οδηγία παραµένει ασαφής. Θα πρέπει να
προβλέπεται σαφώς ότι η πιστοποιούµενη γνώση των γραµµών δεν
ισχύει εφόσον το αντίστοιχο δροµολόγιο δεν πραγµατοποιείται για
διάρκεια ενός έτους.
3.2.7.5 Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις σχετικά µε την
περιοδική επιµόρφωση των µηχανοδηγών σε θέµατα γενικών
γνώσεων· κάτι τέτοιο, όµως, ρυθµίζεται στη συµφωνία των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων. Η ΕΟΚΕ συνιστά, µε βάση τη συµφωνία
των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, να συµπεριληφθεί στην οδηγία
ότι οι βασικές δεξιότητες θα καλλιεργούνται και θα ανανεώνονται
σε ετήσια βάση.

3.2.8 Αφαίρεση τ η ς α δείας
3.2.8.1 Η οδηγία ορίζει ότι οι µηχανοδηγοί θα πρέπει να
ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές, σε περίπτωση που δεν πληρούν
πλέον τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατός τους. Κάτι τέτοιο ισοδυναµεί µε εθελούσια οµολογία ανικανότητας εργασίας και δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί από τους µηχανοδηγούς. Μόνο ένας διαπιστευµένος γιατρός εργασίας µπορεί να
αποφανθεί για την ικανότητα ή µη του µέλους και να ενηµερώσει
την επιχείρηση, η οποία µε τη σειρά της οφείλει να ενηµερώσει τις
αρµόδιες αρχές.
3.2.8.2 Η οδηγία δεν προβλέπει διαδικασία για την επανάκτηση
αφαιρεθείσας αδείας.

4. Πρόταση οδηγίας για την πιστοποίηση του σιδηροδροµικού προσωπικού και την συµφωνία των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την καθιέρωση της ευρωπαϊκής αδείας
µηχανοδηγού
4.1 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι, η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόµων (CER) και η
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις Μεταφορές (ETF)
ανέλαβαν την πρωτοβουλία και έχουν ήδη προτείνει τη χορήγηση
αδείας σε µηχανοδηγούς που προσφέρουν διασυνοριακές
υπηρεσίες.
4.2 Η συµφωνία παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι από τους
απασχολούµενους στην επιχείρηση, οι οποίοι είναι µέλη της
Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόµων (CER), θα απαιτηθεί υψηλό
επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων, πριν από το 2010. Οι εν λόγω
επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αδικούνται έναντι επιχειρήσεων που
δεν εφαρµόζουν τη συµφωνία.
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4.3 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η συµφωνία των ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη σε τοµείς οι οποίοι
επικαλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.
4.4 Η συµφωνία των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων θεωρεί ότι
οι εν λόγω µηχανοδηγοί διαθέτουν σε κάθε περίπτωση εθνική πιστοποίηση και για το λόγο αυτό, άλλωστε, δεν αντιµετωπίζει το θέµα.
Κάτι τέτοιο βασίζεται στην πολυετή πείρα των παραδοσιακών σιδηροδροµικών επιχειρήσεων όσον αφορά στη συνεργασία στις διαµεθοριακές µεταφορές.
4.5 Η ευρωπαϊκή άδεια µηχανοδηγού, όπως ορίζεται στη
συµφωνία των κοινωνικών εταίρων αποτελεί συµπληρωµατική άδεια
που πιστοποιεί τις αναγκαίες συµπληρωµατικές γνώσεις, που
αφορούν τις υποδοµές για την οδήγηση σε διαφορετικό κράτος.
Χορηγείται δε από την επιχείρηση και ανήκει σε αυτήν.
4.6 Η πρόταση µιας εναρµονισµένης συµπληρωµατικής
βεβαίωσης, σύµφωνα µε την οδηγία, συνάδει σε γενικές γραµµές µε
το σύστηµα χορήγησης ευρωπαϊκής αδείας µηχανοδηγού.
4.7 Η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει αν η ευρωπαϊκή
άδεια µηχανοδηγού θα µπορούσε να αναγνωρίζεται από τη
συµφωνία των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων ως ισοδύναµη προς
την εναρµονισµένη συµπληρωµατική βεβαίωση για µια µεταβατική
περίοδο, προκειµένου να ανταποκριθεί στις επιχειρήσεις που έχουν
ήδη ενεργοποιηθεί στον τοµέα αυτό. Στην οδηγία πρέπει να συµπεριληφθεί σχετική διάταξη.
4.8 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ένα σηµείο που αδικεί τις επιχειρήσεις
που έχουν υπογράψει τη συµφωνία των ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων έναντι των επιχειρήσεων που πιστοποιούν το προσωπικό
τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας: η συµφωνία προβλέπει
την ετήσια γενική επαγγελµατική επιµόρφωση. Η διάταξη αυτή δεν
περιλαµβάνεται στο σχέδιο οδηγίας, παρότι είναι απαραίτητη για τη
διατήρηση του επιπέδου επαγγελµατικών προσόντων.
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5. Συµπεράσµατα
5.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση οδηγίας για την πιστοποίηση του προσωπικού αµαξοστοιχίας. Εκφράζει όµως τη
δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι το εν λόγω κοινωνικό µέτρο
παρουσιάζεται ως ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας για τις ευρωπαϊκές νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν την ελευθέρωση των
σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών.
5.2 Οι µηχανοδηγοί και το υπόλοιποι προσωπικό επιτελούν
σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της ασφάλειας. Η πιστοποίηση των
µηχανοδηγών και το λοιπού προσωπικού που εκτελούν καθήκοντα
ασφάλειας πρέπει να εγγυάται υψηλό επίπεδο επαγγελµατικών
προσόντων.
5.3 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για το µεγάλο χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί από την ολοκλήρωση του ανοίγµατος της
αγοράς στον τοµέα των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών έως τις προθεσµίες για την καθιέρωση της πιστοποίησης του
προσωπικού και ζητά από την Επιτροπή να καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειµένου να γεφυρώσει το χάσµα.
5.4 Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποσύρουν το σχέδιο οδηγίας για την πιστοποίηση του προσωπικού αµαξοστοιχίας από την τρίτη δέσµη µέτρων
και να αντιµετωπίσουν το θέµα ξεχωριστά, προκειµένου να αποφύγουν τυχόν καθυστερήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνουν κατά προτεραιότητα και τάχιστα
την παρούσα οδηγία.
5.5 Προς τούτο, πρέπει να λάβουν δεόντως υπόψη τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, συµπεριλαµβανοµένων των προτεινόµενων
τροπολογιών.
5.6 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τη συµφωνία των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων µε θέµα «Ορισµένες πτυχές των συνθηκών εργασίας
του διακινουµένου σιδηροδροµικού προσωπικού στις διαµεθοριακές
µεταφορές». Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τη συµφωνία
προς απόφαση στο Συµβούλιο, στο οποίο συνιστά να την εγκρίνει.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (σύµφωνα µε το άρθρο 54(3) του Εσωτερικού Κανονισµού)
Η ακόλουθη τροπολογία που συγκέντρωσε περισσότερο από το ένα τέταρτο των ψήφων απορρίφθηκε κατά τη διάρκεια των
συζητήσεων.
Σηµείο 3.2.3.3
Να διαγραφεί.
Αιτιολογία
Σύµφωνα µε την οδηγία, η πιστοποίηση χορηγείται σε δύο φάσεις:
— Καθιέρωση της ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης, που θα αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
— Έκδοση εναρµονισµένης συµπληρωµατικής βεβαίωσης, που βεβαιώνει ότι ο µηχανοδηγός διαθέτει εξειδικευµένες γνώσεις
τόσο όσον αφορά τη συγκεκριµένη επιχείρηση αλλά και όσον αφορά τις επιµέρους υποδοµές.
Η οδηγία περιέχει επίσης διατάξεις σχετικά µε την τροποποίηση και την ανανέωση της άδειας µηχανοδηγού και της συµπληρωµατικής εναρµονισµένης βεβαίωσης, και προβλέπει την εφαρµογή περιοδικού ελέγχου των ελάχιστων απαιτήσεων.
Σκοπός της εναρµονισµένης συµπληρωµατικής βεβαίωσης είναι να εξακριβώνεται η επαγγελµατική ικανότητα του µηχανοδηγού
καθώς και να εξακριβώνονται οι γνώσεις του σχετικά µε µια ή διάφορες σιδηροδροµικές γραµµές.
Με βάση τα παραπάνω, δύσκολα µπορεί να δικαιολογηθεί η απαίτηση για πρόσθετη τριετή δοκιµαστική περίοδο για τις διεθνείς
µεταφορές, περίοδος που µε βάση την διατύπωση της παραγράφου αυτής, ουσιαστικά προστίθεται στην ήδη ισχύουσα διετή
δοκιµαστική περίοδο που απαιτείται για τις εθνικές µεταφορές, προκειµένου να περάσει ένας οδηγός από την κατηγορία οδηγών
µηχανών ελιγµών στην κατηγορία οδηγών τρένων µεταφορών (επιβατών και εµπορευµάτων).
Παρόµοια απαίτηση όχι µόνο παρατείνει ουσιαστικά τη δοκιµαστική περίοδο σε πέντε έτη αλλά υποβαθµίζει την αξία της εναρµονισµένης συµπληρωµατικής βεβαίωσης και είναι αντίθετη προς την προσδοκώµενη προώθηση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας. Ουσιαστικά, το αποτέλεσµα ή ο στόχος παρόµοιας απαίτησης θα ήταν η αναχαίτιση της ανάπτυξης και της βελτίωσης
των διασυνοριακών σχέσεων µέσω των σιδηροδροµικών µεταφορών.
Τέλος, δεν είναι κατανοητό γιατί οι απαιτήσεις για την οδήγηση τρένου στο εθνικό δίκτυο, θα πρέπει να είναι διαφορετικές από
αυτές που ισχύουν για το διεθνές δίκτυο, τη στιγµή που η εναρµονισµένη συµπληρωµατική βεβαίωση εγγυάται τα επαγγελµατικά
προσόντα και τις γνώσεις όσον αφορά το δίκτυο.
Για τους λόγους αυτούς το περιεχόµενο του σηµείου 3.2.3.3. κρίνεται αβάσιµο και εποµένως πρέπει να διαγραφεί.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 59
Ψήφοι κατά: 100
Αποχές: 11
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων
COM(2004)699 τελικό — ref. 2004/0242 (CNS)
(2005/C 221/15)
Στις 10 Νοεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να γνωµοδοτήσει
για την ανωτέρω πρόταση.
Το τµήµα «Εξωτερικές σχέσεις», στο οποίο ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες, κατήρτισε τη γνωµοδότησή του στις 12 Ιανουαρίου 2005 µε βάση εισηγητική έκθεση του κ. Pezzini.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειας της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου
2005), η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 132 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 3 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή

η προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η καταπολέµηση των
ναρκωτικών αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων των χωρών.

1.1 Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2501/2001 του Συµβουλίου, της
10ης ∆εκεµβρίου 2001 (1), για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου
2005. Τον Ιούλιο 2004 η Επιτροπή ενέκρινε τις κατευθυντήριες
γραµµές (2) για το ρόλο των γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων κατά την προσεχή δεκαετία, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου
2006 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2015. Σήµερα, η Επιτροπή δηµοσιεύει τις προτάσεις της για τον κανονισµό εφαρµογής (3).

1.2 Η Επιτροπή έχει διεξαγάγει ευρεία διαβούλευση σχετικά µε
τις κατευθυντήριες γραµµές της για την επόµενη δεκαετία από τότε
που δηµοσιεύτηκαν. Εντούτοις, λόγω των ειδικών στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται, η αξιολόγηση των επιπτώσεων διεξήχθη στα
πλαίσια των αρµόδιων κοινοτικών οργάνων. Η Επιτροπή θα προβεί
σε αξιολόγηση των επιπτώσεων στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες
της ΕΕ µόλις ο κανονισµός τεθεί σε ισχύ.

1.1.1
Το 1994 εισήχθησαν µε τις προηγούµενες κατευθυντήριες
γραµµές (4) για τη δεκαετία 1994-2005 και τους κανονισµούς
εφαρµογής τους ορισµένες σηµαντικές αλλαγές, όπως η
προσαρµογή των δασµών ανάλογα µε την ευαισθησία των
προϊόντων, η διαβάθµιση και τα ειδικά καθεστώτα ενθάρρυνσης. Το
2001 θεσπίστηκε ένα ειδικό καθεστώς — καλούµενο «Όλα Εκτός
των Όπλων», ΟΕΟ — για τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες (ΛΑΧ)
µε ισχύ αορίστου χρονικού διαστήµατος. Η εµπειρία κατέδειξε ότι
ορισµένα από τα ανωτέρω µέτρα λειτουργούν ικανοποιητικά στην
πράξη και πρέπει να συνεχιστούν, ενώ άλλα φαίνεται ότι πρέπει να
αναπροσαρµοστούν υπό το φως της πείρας που έχει αποκτηθεί.

1.1.2
Η Κοινότητα παραχωρεί εµπορικές προτιµήσεις σε
αναπτυσσόµενες χώρες στα πλαίσια των γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεών της από το 1971. Η εµπορική πολιτική διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις σχέσεις της ΕΕ µε τον υπόλοιπο
κόσµο. Ως µέρος της πολιτικής αυτής, το σύστηµα των γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων (ΣΓΠ) πρέπει να συνάδει µε
τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής, τους οποίους πρέπει να
παγιώνει. Προς τούτο, πρέπει να συµπλέει µε τις απαιτήσεις του
ΠΟΕ, ιδίως δε µε τη ρήτρα εξουσιοδότησης της ΓΣ∆ΕΕ του 1979.
Πρέπει επίσης να συµβαδίζει µε το πρόγραµµα της Ντόχα για την
ανάπτυξη. Βασικός στόχος είναι η παροχή βοήθειας προς τις
αναπτυσσόµενες χώρες για να επωφεληθούν από την παγκοσµιοποίηση, ειδικότερα µέσω της σύνδεσης των εµπορικών συναλλαγών
µε τη βιώσιµη ανάπτυξη, η οποία νοείται ως σύνολο διαφόρων
πτυχών όπως ο σεβασµός των θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων
και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, η χρηστή διακυβέρνηση και
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ αριθ. L 346 της 31.12.2001
COM(2004) 461 τελικό
COM(2004) 699 τελικό
COM(1994) 212 τελικό

1.3 Οι αλλαγές που εισάγονται στο σχέδιο πρότασης δεν αναµένεται να µεταβάλουν σε σηµαντικό βαθµό την ετήσια απώλεια τελωνειακών εσόδων σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση.

2. Οι προτάσεις της Επιτροπής
2.1 Οι προτάσεις προβλέπουν την απλούστευση του παρόντος
συστήµατος µέσω της µείωσης του αριθµού των καθεστώτων από
πέντε σε τρία, ειδικότερα µε τη θέσπιση ενός και µόνου καθεστώτος
ενθάρρυνσης που θα αντικαταστήσει τα τρία ισχύοντα ειδικά
καθεστώτα για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων,
την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέµηση της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών. Το προτεινόµενο σύστηµα
περιέχει τα εξής στοιχεία:
— ένα γενικό καθεστώς,
— ένα ειδικό καθεστώς ενθάρρυνσης της βιώσιµης ανάπτυξης
(ΕΚΕ), και
— ένα ειδικό καθεστώς για τις Λιγότερο Αναπτυγµένες Χώρες.
2.2 Ένα πρόσθετο µέτρο απλούστευσης θα µπορούσε να είναι
να διαγραφούν από τον κατάλογο των δικαιούχων οι χώρες που
απολαύουν επί του παρόντος προτιµησιακή πρόσβαση στην
κοινοτική αγορά δυνάµει διµερών ή περιφερειακών ή άλλων
συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ). Για να διασφαλίσει ότι
καµιά χώρα δεν θα ζηµιωθεί από το µέτρο αυτό, η Κοινότητα θα
ενσωµατώσει στην αντίστοιχη ΣΕΣ τα ωφελήµατα που προβλέπονταν προηγουµένως στα πλαίσια του ΣΓΠ για κάθε συγκεκριµένο
προϊόν.
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2.3 Οι προτιµήσεις θα συνεχίσουν να διαφοροποιούνται
ανάλογα µε την ευαισθησία των προϊόντων. Θα εξακολουθήσει να
ισχύει η πλήρης κατάργηση των δασµών του Κοινού ∆ασµολογίου
για τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως µη ευαίσθητα, εκτός από
τα γεωργικά κατασκευαστικά στοιχεία. ∆ιατηρείται σε ισχύ η
κατ' αποκοπή µείωση 3,5 ποσοστιαίων µονάδων που για τα
ευαίσθητα προϊόντα.

2.4 Το γενικό καθεστώς είναι ανοικτό σε όλες τις χώρες, εκτός
από εκείνες που έχουν διαβαθµιστεί από την ∆ιεθνή Τράπεζα για
περίοδο τριών διαδοχικών ετών ως χώρες µε υψηλό εισόδηµα και
εκείνες στις οποίες οι πέντε µεγαλύτεροι τοµείς των εξαγωγών προς
την Κοινότητα που καλύπτονται από τις γενικευµένες δασµολογικές
προτιµήσεις αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 75 % του συνόλου
των εξαγωγών από την οικεία χώρα στην Κοινότητα που
καλύπτονται από τις γενικευµένες δασµολογικές προτιµήσεις. Εάν
υπάρχουν τέτοιες χώρες που επωφελούνται επί του παρόντος από
το σύστηµα γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων, πρέπει να
διαγραφούν από αυτό κατά τη θέση του προτεινόµενου κανονισµού
σε ισχύ. Οι δικαιούχοι χώρες που έχουν συνάψει εµπορική
συµφωνία µε την Κοινότητα η οποία καλύπτει τουλάχιστον όλες τις
προτιµήσεις που καλύπτονται από το ισχύον σύστηµα για την εν
λόγω χώρα πρέπει, επίσης, να διαγραφούν από τον κατάλογο των
επιλέξιµων χωρών.

2.5 Η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία (SIA) στοχεύει
τις αναπτυσσόµενες χώρες µε τις µεγαλύτερες ανάγκες. Οι συµπληρωµατικές προτιµήσεις θα παραχωρούνται αµέσως (µετά την
υποβολή σχετικής αίτησης) στις αναπτυσσόµενες χώρες που έχουν
επικυρώσει και εφαρµόζουν αποτελεσµατικά τις δεκαέξι βασικές
συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων, οι οποίες περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 1, και
επτά τουλάχιστον από τις συµβάσεις για τη χρηστή διακυβέρνηση
και την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες περιλαµβάνονται
στο Παράρτηµα 2. Ζητείται, επίσης, από τις δικαιούχους χώρες να
δεσµευτούν ότι θα επικυρώσουν και θα εφαρµόζουν αποτελεσµατικά τις προαναφερόµενες διεθνείς συµβάσεις, εφόσον δεν το
πράττουν ήδη. Η προθεσµία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.

2.5.1
Οι συµβάσεις που έχουν επιλεγεί περιλαµβάνουν µηχανισµούς που µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις αρµόδιες διεθνείς
οργανώσεις για την τακτική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας
της υλοποίησης. Η Επιτροπή θα λαµβάνει υπόψη τις αξιολογήσεις
αυτές προτού αποφασίσει ποιες από τις αιτούσες χώρες θα
επιλεγούν ως δικαιούχοι της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην
αειφορία. Ακολούθως η Επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο των
δικαιούχων χωρών του καθεστώτος βάσει των αιτήσεων των
αναπτυσσόµενων χωρών.

2.5.2
Οι αιτήσεις από τις χώρες που επιθυµούν να επωφεληθούν
από την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία πρέπει να
υποβληθούν τρεις µήνες µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
κανονισµού.

2.5.3
Μια πρόσθετη απαίτηση είναι οι αιτούσες χώρες να είναι
ευπαθείς. Για να πληροί το κριτήριο αυτό, µια χώρα δεν πρέπει να
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έχει ταξινοµηθεί από την ∆ιεθνή Τράπεζα ως χώρα µε υψηλό
εισόδηµα, ή οι εξαγωγές της προς την Κοινότητα που καλύπτονται
από το σύστηµα των γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων να
µην υπερβαίνουν το 1 % των εισαγωγών στην Κοινότητα που
καλύπτονται από αυτό.

2.6 Στις προτάσεις περιλαµβάνονται µέτρα για τη µείωση των
επιπτώσεων σε ένα κράτος σε περίπτωση που τα Ηνωµένα Έθνη το
διαγράψουν από τον κατάλογο των ΛΑΧ. Προβλέπεται µεταβατική
περίοδος για τη σταδιακή έξοδο της οικείας χώρας από το ειδικό
καθεστώς. Σήµερα, η ενδιαφερόµενη χώρα χάνει αµέσως όλα τα
πλεονεκτήµατα των γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων των
οποίων επωφελείτο ως ΛΑΧ. Ο νέος µηχανισµός προβλέπει µεταβατική περίοδο για τη διαδικασία αυτή.

2.7 Ο µηχανισµός της διαβάθµισης διατηρείται, αλλά προσαρµόζεται ώστε να απλουστευθεί η εφαρµογή του. Όπως συµβαίνει
και σήµερα, ο µηχανισµός αυτός εφαρµόζεται για οµάδες
προϊόντων από χώρες που είναι ανταγωνιστικές στην αγορά της
Κοινότητας και δεν χρειάζονται πλέον τις γενικευµένες δασµολογικές προτιµήσεις για να προωθήσουν τις εξαγωγές τους, αλλά τα
ισχύοντα κριτήρια (µερίδιο των προτιµησιακών εισαγωγών, δείκτης
ανάπτυξης και δείκτης εξειδίκευσης των εξαγωγών) αντικαθίστανται
από ένα και µόνο απλό κριτήριο, ήτοι το µερίδιο στην αγορά της
Κοινότητας εκφραζόµενο ως τµήµα προτιµησιακών εισαγωγών. Στη
συνδυασµένη ονοµατολογία οι οµάδες προϊόντων ορίζονται σε
σχέση µε τα «τµήµατα». Επειδή η διαβάθµιση ισχύει µόνο για τις
χώρες που είναι ανταγωνιστικές για όλα τα προϊόντα κάθε
τµήµατος, οι µικρές δικαιούχοι χώρες δεν θα διαβαθµίζονται βάσει
λίγων µόνο ανταγωνιστικών προϊόντων σε κάθε τµήµα.

2.7.1 Η διαβάθµιση θα ισχύει για τα προϊόντα ενός τµήµατος
µιας δικαιούχου χώρας όταν ο µέσος όρος των κοινοτικών
εισαγωγών από αυτή για τα προϊόντα του οικείου τµήµατος υπερβαίνει ποσοστό 15 % των κοινοτικών εισαγωγών των ιδίων
προϊόντων για περίοδο τριών διαδοχικών ετών. Για ορισµένα
γεωργικά προϊόντα το κατώτατο όριο µειώνεται σε 12,5 %.

2.8 Σε περίπτωση που ένας κατ' αξία δασµός µειώνεται βάσει
των διατάξεων του κανονισµού σε 1 % ή λιγότερο, καταργείται
εντελώς. Οµοίως, ένας ειδικός δασµός καταργείται σε περίπτωση
που µειώνεται σε €2 ή λιγότερο για κάθε µεµονωµένο ποσό.

2.9 Οι προτάσεις περιλαµβάνουν διατάξεις για την προσωρινή
κατάργηση των προτιµησιακών καθεστώτων για όλα ή για ορισµένα
προϊόντα µιας χώρας σε ορισµένες συγκεκριµένες περιστάσεις. ∆εν
παρατηρείται σηµαντική απόκλιση από την κρατούσα κατάσταση. Η
Επιτροπή διευκρίνισε ότι οι σχετικές διατάξεις εξακολουθούν να
ισχύουν µόνο για έκτακτες περιπτώσεις.

2.9.1 Σε περίπτωση που ένα προϊόν που προέρχεται από µια
δικαιούχο χώρα εισάγεται υπό όρους που προξενούν, ή κινδυνεύουν
να προξενήσουν, σοβαρά προβλήµατα σε παραγωγό της Κοινότητας
παρόµοιων ή άµεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατή
οποιαδήποτε στιγµή η επαναφορά των κανονικών δασµών του
πλαισίου κοινού ελέγχου µε αίτηµα ενός κράτους µέλους ή µε
πρωτοβουλία της Επιτροπής.
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2.10 Η Επιτροπή επικουρείται στο καθήκον της υλοποίησης του
κανονισµού από την επιτροπή γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών µελών.
Η εν λόγω επιτροπή εξετάζει εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά µε τη
λειτουργία του συστήµατος και µπορεί να εξετάζει κάθε σχετικό
θέµα, αλλά κυρίως συµµετέχει στην εξέταση θεµάτων όπως η επιλεξιµότητα µιας αιτούσας χώρας για πρόσβαση στην αξιολόγηση των
επιπτώσεων στην αειφορία για τη βιώσιµη ανάπτυξη, η προσωρινή
κατάργηση των ωφεληµάτων, η επαναφορά των κανονικών δασµών
βάσει του πλαισίου κοινού ελέγχου σε περιπτώσεις αρνητικών επιπτώσεων για ένα παραγωγό της Κοινότητας και η θέσπιση µεταβατικών περιόδων για την απώλεια των ωφεληµάτων του καθεστώτος
«Όλα Εκτός των Όπλων» για τις χώρες που διαγράφονται από τον
κατάλογο ΛΑΧ των Ηνωµένων Εθνών.
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τερο. Η ΕΟΚΕ χαίρει ιδιαιτέρως για τη διευθέτηση του ζητήµατος
από την Επιτροπή, αλλά διερωτάται αν οι προτάσεις προχωρούν
αρκετά προς την κατεύθυνση αυτή.

3.5 Η ΕΟΚΕ συνέστησε (7) να διατηρηθεί ο µηχανισµός διαβάθµισης, αλλά να απλουστευθεί και να καταστεί περισσότερο
διαφανής. Συµφωνεί µε τις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής και
εκτιµά ότι µέσω αυτών θα επιτευχθεί σηµαντική βελτίωση και στους
δύο τοµείς. Ιδίως η αντικατάσταση των υπαρχόντων πολλαπλών
κριτηρίων µε ένα σαφές κριτήριο θα απλουστεύσει τη διαδικασία
και θα την καταστήσει πιο διαφανή.

3. Γενικές παρατηρήσεις

3.6 Η ΕΟΚΕ είχε ζητήσει (7) να εναρµονιστούν, να ενοποιηθούν
και να βελτιωθούν µε την ευκαιρία αυτή όλα τα καθεστώτα και οι
διαδικασίες του ΣΓΠ. Κατά την άποψή της, οι παρούσες προτάσεις
συµβάλλουν σε σηµαντικό βαθµό προς την ενσάρκωση του
ιδεώδους αυτού.

3.1 Το ΣΓΠ είναι σηµαντικό στοιχείο της πολιτικής εξωτερικού
εµπορίου της ΕΕ, το οποίο έχει τεράστιες επιπτώσεις. Έχει
σηµαντική επίδραση στις εξελίξεις στις αναπτυσσόµενες χώρες, έχει
συνέπειες στον κοινοτικό προϋπολογισµό, επιδρά στις σχέσεις της
Κοινότητας µε τους εµπορικούς της εταίρους σε οργανισµούς
όπως, π.χ., ο ΠΟΕ, και σηµαντικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή
βιοµηχανία, και ιδιαίτερα την µεταποιητική. Είναι από τα λίγα
θέµατα που αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης ο σε οµοσπονδιακό
µάλλον επίπεδο. Η Επιτροπή διαθέτει αποκλειστικές αρµοδιότητες
στον τοµέα. Η παγκοσµιοποίηση ενέτεινε τη σηµασία του ΣΓΠ. Η
ΕΕ χρησιµοποίησε το καθεστώς αυτό προκειµένου να βοηθήσει τις
αναπτυσσόµενες χώρες να επωφεληθούν από την διαδικασία παγκοσµιοποίησης. Ταυτόχρονα, βοήθησε την ΕΕ να προωθήσει την
πρακτική της βιώσιµης ανάπτυξης EU παρέχοντας προτιµησιακούς
όρους πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά στις χώρες που τηρούν
τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

3.7 Η ΕΟΚΕ είχε ζητήσει (7) να δηµοσιευτεί µαζί µε τις προτάσεις της Επιτροπής µια λεπτοµερής αξιολόγηση των επιπτώσεων.
Εκφράζει την απογοήτευσή της διότι το αίτηµα αυτό δεν
υλοποιήθηκε και επισηµαίνει ότι η κατάρτιση αξιολόγησης σχετικά
µε τις επιπτώσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ δεν έχει
νόηµα, εκτός αν αποσκοπεί στην τροποποίηση του συστήµατος υπό
το φως της εν λόγω αξιολόγησης· εντούτοις, µε τον τρόπο αυτό
δεν θα ικανοποιηθεί η απαίτηση για τη χρονική σταθερότητα των
καθεστώτων. Ένα κλίµα αβεβαιότητας δεν θα βοηθήσει την ικανοποιητική λειτουργία ενός συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών
προτιµήσεων.

3.2 Όταν η Επιτροπή δηµοσίευσε τις κατευθυντήριες γραµµές (5)
στις οποίες βασίζονται οι σηµερινές προτάσεις, η ΕΟΚΕ εξέδωσε
γνωµοδότηση (6) µε λεπτοµερή σχόλια σχετικά µε τα τιθέµενα
ζητήµατα. Στη γνωµοδότηση εκείνη, η ΕΟΚΕ ανέφερε ότι η απλούστευση του συστήµατος πρέπει να αποτελέσει θεµελιώδη στόχο. Ως
εκ τούτου, η ΕΟΚΕ επικροτεί όσα µέτρα προτείνει η Επιτροπή για
την απλούστευση της διάρθρωσης. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ιδίως ότι η
µείωση των καθεστώτων από πέντε σε τρία θα διευκολύνει σε
σηµαντικό βαθµό την επίτευξη του στόχου αυτού.
3.3 Η ΕΟΚΕ είχε ζητήσει επίσης να µειωθεί ο αριθµός των
συµµετεχόντων κρατών (7) και είχε προτείνει, µεταξύ άλλων, να
αποκλειστούν οι χώρες που ευεργετούνται επί του παρόντος από
προτιµησιακή πρόσβαση στην Κοινότητα ως µέλη µιας ζώνης
ελευθέρων συναλλαγών, µε την εγγύηση ότι οι προτιµήσεις που
δικαιούνται βάσει του τρέχοντος συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων θα ενσωµατωθούν στην αντίστοιχη διµερή
συµφωνία. Η ΕΟΚΕ χαίρει για την υιοθέτηση της σύστασης αυτής.
3.4 Η ΕΟΚΕ είχε εκφράσει την ανησυχία της (7) διότι ο µεγαλύτερος όγκος της κοινοτικής ενίσχυσης χορηγείται στα πιο
πλούσια δικαιούχα κράτη αντί εκείνων που την χρειάζονται περισσό(5) Οµοίως
(6) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 25.02.2004 – ΕΕ C 110 της 30.04.2004
(7) Οµοίως

3.8 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ενσωµάτωση στον ορισµό της
«βιώσιµης ανάπτυξης» του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων,
της προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, της προστασίας
του περιβάλλοντος, της χρηστής διακυβέρνησης και της µείωσης
της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών.

3.9 Η ΕΟΚΕ είχε επισηµάνει (7) ότι τα ισχύοντα ειδικά
καθεστώτα ενθάρρυνσης αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικά για µε
την επίτευξη των ορθών στόχων τους. ∆ύο µόνο χώρες είναι
επιλέξιµες για την εφαρµογή του ειδικού καθεστώτος για την
προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, ενώ καµιά χώρα δεν
έχει υποβάλει αίτηση για την εφαρµογή του ειδικού καθεστώτος για
την προστασία του περιβάλλοντος. Εντωµεταξύ, δώδεκα κράτη
έχουν επωφεληθεί από το ειδικό καθεστώς για την καταπολέµηση
της παραγωγής και της διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς όµως κανένα
ορατό αποτέλεσµα στην άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.

3.9.1 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι οι νέες προτάσεις δεν φαίνονται να
είναι περισσότερο αποτελεσµατικές, µολονότι εισάγουν το εύστοχο
µέτρο της απλούστευσης της διαδικασίας. Τα κίνητρα δεν έχουν
αυξηθεί και δεν υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι τα νέα καθεστώτα
θα δώσουν νέο έναυσµα στις δικαιούχους χώρες να εφαρµόζουν τις
αρχές και την πρακτική της βιώσιµης ανάπτυξης. Αντί της επικύρωσης 27 διεθνών συµβάσεων, µάλλον θα προτιµήσουν να
ακολουθήσουν τις δικές τους επιταγές έστω και εάν χάσουν τα
προσφερόµενα ωφελήµατα.
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3.9.2
∆εδοµένου ότι είναι δύσκολο να βρεθεί ένα αποδοτικό
κίνητρο, ενόψει των δασµολογικών φραγµών οι οποίοι µειώνονται
συνεχώς, ίσως να πρέπει να εξεταστεί η σκοπιµότητα να συνδεθεί η
τήρηση των εν λόγω συµβάσεων µε την χορήγηση αναπτυξιακής
βοήθειας.
3.10 Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι όλες οι συµβάσεις µε τις οποίες οι
αιτούσες χώρες οφείλουν να συµµορφώνονται είναι συµβάσεις µε
µηχανισµούς πού όλοι «αρµόδιοι διεθνείς οργανισµοί» µπορούν να
χρησιµοποιήσουν προκειµένου να εκτιµούν τακτικά κατά πόσο
εφαρµόζονται αποτελεσµατικά. Η ΕΟΚΕ ζητά οι κοινωνικοί εταίροι
να συµµετέχουν στην εκτίµηση αυτή.
3.11 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι οι όροι για την προσωρινή
κατάργηση των ωφεληµάτων τροποποιούνται ελάχιστα σε σχέση µε
το παρόν καθεστώς. Αφού έχουν εφαρµοστεί για µια και µόνη χώρα
(το Mυανµάρ), η οποία αντιπροσωπεύει µια ακραία περίπτωση
παραβίασης των διεθνών συµβάσεων, είναι αµφίβολη η χρησιµότητά
τους για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης. Μια κύρωση που
εφαρµόζεται µόνο σε τόσο σπάνιες περιπτώσεις έχει ελάχιστο
απωθητικό αποτέλεσµα. Η ΕΟΚΕ θα προτιµούσε µε την ενίσχυση
του ειδικού καθεστώτος ενθάρρυνσης (ΕΚΕ) µια ευρύτερη εφαρµογή
του εν λόγω µηχανισµού προκειµένου να ενισχυθεί η αξιολόγηση
των επιπτώσεων για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης διότι
έχει ενδοιασµούς ότι υπάρχει κίνδυνος να ατονήσει.
3.12 Η ΕΟΚΕ δεν είναι βέβαιη ότι το νέο σύστηµα συνιστά
αποτελεσµατικότερο µέσο αποτροπής κατά της απάτης σε σχέση µε
εκείνο που αντικαθιστά. Θα προτιµούσε µια πιο πρωτόβουλη
προσέγγιση στο θέµα αυτό. Ειδικότερα, θα προτιµούσε τη
δηµιουργία µηχανισµών στενότερης συνεργασίας των κοινοτικών
φορέων και των οµολόγων φορέων των δικαιούχων χωρών. Είναι
δύσκολο να µην καταλήξει κανείς στο συµπέρασµα ότι στον τοµέα
αυτό η Επιτροπή υιοθέτησε µια πολιτική του σπεύδε βραδέως.
3.13 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το εύρος της
διαβούλευσης που διεξήγαγε η Επιτροπή στα πλαίσια της ΕΕ και
στις δικαιούχους χώρες προτού διατυπώσει τις προτάσεις της.
3.14 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να επικουρείται στη διαχείριση του συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών
προτιµήσεων από την επιτροπή γενικευµένων προτιµήσεων, η οποία
λειτουργεί µε τη διαδικασία της «κανονιστικής επιτροπής».

4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι οι µόνες χώρες που θα αποκλειστούν
από το γενικό καθεστώς είναι όσες έχουν διαβαθµιστεί από την
Παγκόσµια Τράπεζα ως χώρες µε υψηλό εισόδηµα και δεν έχουν
διαφοροποιήσει επαρκώς τις εξαγωγές τους. Κατά την άποψη της
ΕΟΚΕ, ο αριθµός των χωρών που πληρούν τα κριτήρια αυτά θα
είναι περιορισµένος. Η ΕΟΚΕ είχε προτείνει (8) να αποκλειστούν από
τις κατευθυντήριες γραµµές, µεταξύ άλλων, οι χώρες µε προγράµµατα πυρηνικών όπλων και όσες έχουν καταστεί φορολογικοί
(8) Οµοίως
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παράδεισοι. Εκφράζει τη λύπη της διότι φαίνεται ότι πολλά τέτοια
κράτη εξακολουθούν να είναι επιλέξιµα για να περιληφθούν στον
κατάλογο δικαιούχων.

4.2 Ένα από τα κριτήρια για να περιληφθεί µια χώρα στην αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία για την προώθηση της
βιώσιµης ανάπτυξης είναι ότι πρέπει να είναι «ευπαθής». Σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 2, πρόκειται για τις
χώρες που δεν έχουν αποκλειστεί από το γενικό καθεστώς της
παραγράφου 4.1 ή για τις χώρες όπου οι εξαγωγές που
καλύπτονται από τις γενικευµένες δασµολογικές προτιµήσεις είναι
λιγότερες από 1 % του συνόλου των εισαγωγών στην Κοινότητα µε
γενικευµένες δασµολογικές προτιµήσεις. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το
άρθρο αυτό θα πρέπει να αναδιατυπωθεί και να αντικατασταθεί η
λέξη «ή» µε τη λέξη «και». ∆ιαφορετικά, το άρθρο θα παράγει ένα
αποτέλεσµα που δεν συνάδει ασφαλώς µε τους σκοπούς του.

4.3 Η ΕΟΚΕ είχε διατυπώσει την παρατήρηση (8) ότι στο ισχύον
σύστηµα το σηµείο διαβάθµισης απέχει πολύ από την περίοδο
αναφοράς. Εκφράζει την ικανοποίησή της διότι, στο µέλλον, η
διαβάθµιση προβλέπεται για το έτος που έπεται του τρίτου κατά
σειράν έτους αναφοράς για κάθε χώρα και τοµέα.

4.4 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διατηρήσει την περιφερειακή σώρευση υπό την έννοια του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όταν ένα προϊόν που ενώ χρησιµοποιείται στη διαδικασία παραγωγής µιας χώρας η οποία ανήκει
σε οµάδα περιφερειών, προέρχεται από χώρα της οµάδας που δεν
περιλαµβάνεται στο ισχύον καθεστώς για το τελικό προϊόν, υπό τον
όρο ότι αµφότερες οι χώρες είναι δικαιούχοι περιφερειακής
σώρευσης για την οµάδα αυτή. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι, κατά το
παρελθόν, οι διατάξεις αυτές προκάλεσαν σηµαντικό βαθµό
χειρισµών που στόχευαν στη διάπραξη απάτης.

4.5 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τη γνώµη της (8) ότι οι προτιµησιακοί κανόνες προέλευσης πρέπει να απλουστευθούν, και το βάρος
της συµµόρφωσης για τους εισαγωγείς της ΕΕ να µειωθεί
κατ' αντιστοιχία, µε σκοπό την ευθυγράµµιση µε τους ισχύοντες
κανόνες προέλευσης που ισχύουν για τις µη προτιµησιακές
εισαγωγές.

4.6 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την έκκλησή της (9) για διάλογο
µεταξύ της ΕΕ και των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών προκειµένου
να βελτιωθούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των ειδικών ρυθµίσεων
υπέρ των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα µέσω της προσαρµογής της µεταβατικής
περιόδου.

4.7 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση να καταργούνται οι δασµοί
σε περίπτωση που το ύψος ενός κατ' αξία δασµού µειώνεται, λόγω
των διατάξεων του κανονισµού, σε 1 % ή λιγότερο ή γίνεται ίσο ή
µικρότερο από €2. Η ΕΟΚΕ εκτιµά αυτό θα αποτελέσει σηµαντικό
µέτρο απλούστευσης.
(9) Βλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ 1646/2004 - για την «Ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε
την επίτευξη αειφόρου γεωργικού προτύπου για την Ευρώπη µέσω της
µεταρρυθµισµένης κοινής γεωργικής πολιτικής – Μεταρρύθµιση στον
τοµέα της ζάχαρης» - COM(2004) 499 τελικό
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4.8 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η περίοδος προσωρινής κατάργησης
των ωφεληµάτων περιορίζεται σε διάστηµα τριών µηνών, το οποίο
ανανεώνεται µόνο άπαξ. Η Επιτροπή µπορεί να επεκτείνει το
διάστηµα αυτό σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης
1999/468/EΚ, όπως συνέβη για το Μυανµάρ. Η ΕΟΚΕ θα προτιµούσε µια διάταξη σύµφωνα µε την οποία η προσωρινή κατάργηση
των ωφεληµάτων, αφού εφαρµοστεί µια φορά, διατηρείται µέχρις
ότου το κράτος που διαπράττει την παράβαση εξαλείψει την αιτία
για την κατάργηση παύοντας την παραβίαση των διεθνών συµβάσεων που ήταν η αρχική αιτία της.
4.9 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η απαίτηση από τις χώρες ή τα εδάφη
που επιθυµούν να επωφεληθούν από την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία για τη βιώσιµη ανάπτυξη να υποβάλουν
σχετική αίτηση εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία θέσης του
κανονισµού σε ισχύ είναι µάλλον επαχθής και δεν ανταποκρίνεται
στο σκοπό της, καθότι περιορίζει το βαθµό απορρόφησης. Είναι
πιθανό ορισµένες χώρες να µην πληρούν τα κριτήρια την εποχή της
υποβολής και, κατά συνέπεια, να µη θεωρήσουν σκόπιµη την
υποβολή αίτησης. Μετά την εκπνοή της προθεσµίας τριών µηνών,
οι χώρες αυτές δεν θα έχουν πλέον κίνητρα για να επικυρώσουν και
να εφαρµόσουν πραγµατικά τις διεθνείς συµβάσεις των
παραρτηµάτων 1 και 2. Η ΕΟΚΕ θεωρεί προτιµότερο να µείνει η
πόρτα ανοικτή για την προσχώρηση των κρατών αυτών αργότερα,
εφόσον θα πληρούν τα κριτήρια για να περιληφθούν.
4.10 Η ΕΟΚΕ έχει τονίσει στο παρελθόν (10) ότι το σύστηµα
γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων είναι στοιχείο της εµπορικής πολιτικής της ΕΕ και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να είναι
συµβατό µε τις υπόλοιπες συνιστώσες της εν λόγω πολιτικής.
Προκειµένου να επιτευχθεί µια συνεπής εµπορική πολιτική επιβάλλεται να συµµετάσχουν στη διαδικασία αυτή και οι λοιπές Γενικές
∆ιευθύνσεις της Επιτροπής. Ειδικότερα, πρέπει να υπάρχει στενή,
συνεχής, και αποτελεσµατική συνεργασία των Γενικών ∆ιευθύνσεων
Εµπορίου κα Επιχειρήσεων.
4.11 Η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιµο, σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης
της αγοράς προϊόντων που καλύπτονται από το παράρτηµα 1 της
συνθήκης, να µπορεί ύστερα από αίτηµα κράτους µέλους να επικαλείται η Επιτροπή επίσης τη ρήτρα διασφάλισης και στη συνέχεια
να ζητά τη γνώµη της αρµόδιας επιτροπής διαχείρισης.
4.12 Σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, στο Σύστηµα
Γενικευµένων Προτιµήσεων θα πρέπει να συµπεριληφθεί και η ειδική
ρύθµιση για τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες και να εφαρµοστούν
οι ρυθµίσεις που προβλέπονται από τον κανονισµό 416/2001,
συµπεριλαµβανοµένης της ρύθµισης για τη ζάχαρη. Είναι βάσιµες οι
ανησυχίες των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών, ότι η αναθεώρηση
της ρύθµισης για τη ζάχαρη, που συνεπάγεται δραστική πτώση των
τιµών, και το πλήρες άνοιγµα της αγοράς από την 1η Ιουλίου
2009, θα επιφέρει γι' αυτές περισσότερα µειονεκτήµατα απ' ό,τι
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πλεονεκτήµατα. Η ΕΟΚΕ παραπέµπει σχετικά στη γνωµοδότηση που
εξέδωσε στις 15 ∆εκεµβρίου 2004 (11) για την µεταρρύθµιση της
ΚΟΑ/Ζάχαρη. Στη γνωµοδότηση αυτή, καλεί την Επιτροπή να
ακολουθήσει το ρητό αίτηµα των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών
και να διαπραγµατευτεί µαζί τους προτιµησιακές ποσοστώσεις
εισαγωγών για τη ζάχαρη, από το 2009 και µετά µε περιοδικές
επαληθεύσεις που να λαµβάνουν υπόψη τη θέση µεταξύ της
µεταρρύθµισης του κοινοτικού συστήµατος αγοράς ζάχαρης και
τους αναπτυξιακούς στόχους των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών. Η
ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης της πρακτικής των SWAP
(τριγωνικές εµπορικές σχέσεις).
4.13 Γενικά, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι αναφορικά µε τα υπό εξέταση
προϊόντα, η εφαρµογή του άρθρου 12, παράγραφος 1, πρέπει να
οριστεί σαφώς στο πλαίσιο των αντίστοιχων κοινών οργανώσεων
της αγοράς.
5. Συµπεράσµατα
5.1 Η ΕΟΚΕ είχε υποστηρίξει ότι το τρέχον σύστηµα πρέπει να
απλουστευθεί και να καταστεί πιο διαφανές, και θεώρησε σκόπιµη
την εναρµόνιση, την ενοποίηση και τη βελτίωση όλων των
καθεστώτων και διαδικασιών για τις γενικευµένες δασµολογικές
προτιµήσεις. Εκτιµά ότι το προτεινόµενο σύστηµα συνιστά µια
σηµαντική βελτίωση στα πλαίσια αυτά. Στο µέτρο αυτό συµφωνεί
µε τις προτάσεις της Επιτροπής.
5.2 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη µείωση των δικαιούχων χωρών,
αλλά έχει ενδοιασµούς µήπως το µέτρο δεν είναι επαρκές.
5.2.1 Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι το σύστηµα γενικευµένων
δασµολογικών προτιµήσεων πρέπει να εφαρµόζεται αποκλειστικά
στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες και στις χώρες που έχουν περισσότερο ανάγκη να επωφεληθούν από το νέο καθεστώς του ΣΓΠ.
Κατά συνέπεια, το κατώτατο όριο διαβάθµισης για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα πρέπει να µειωθεί σε 10 %. (12)
5.3 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η νέα αξιολόγηση των επιπτώσεων στην
αειφορία για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης δεν θα
επηρεάσει τη συµπεριφορά των δικαιούχων κρατών περισσότερο
από το σύστηµα που αντικαθιστά.
5.4 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τον ενδοιασµό της ότι το ζήτηµα της
απάτης δεν αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά και εκτιµά ότι σχετικά
µε το θέµα αυτό θα µπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα.
5.5 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την απογοήτευσή της διότι δεν δηµοσιεύτηκαν λεπτοµερείς εκτιµήσεις των επιπτώσεων των προτάσεων
της Επιτροπής και σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως φαίνεται, δεν
διεξήχθησαν καθόλου.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(10) Οµοίως

(11) Βλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ 1646/2004 - για την «Ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε
την επίτευξη αειφόρου γεωργικού προτύπου για την Ευρώπη µέσω της
µεταρρυθµισµένης κοινής γεωργικής πολιτικής – Μεταρρύθµιση στον
τοµέα της ζάχαρης» - COM(2004) 499 τελικό
(12) Άρθρο 13 της πρότασης κανονσιµού του Συµβουλίου (COM(2004)
699 τελικό).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κύριες συµβάσεις ΟΗΕ/∆ΟΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων

1) ∆ιεθνής συµφωνία για τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα
2) ∆ιεθνής Συµφωνία για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα
3) ∆ιεθνής Σύµβαση για την κατάργηση κάθε µορφής φυλετικών διακρίσεων
4) Σύµβαση για την κατάργηση κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών
5) Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας
6) Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού
7) Σύµβαση για την πρόληψη και καταπολέµηση του εγκλήµατος της γενοκτονίας
8) Σύµβαση για το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση (Σύµβαση εργασίας αριθ. 138)
9) Σύµβαση για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή
τους (Σύµβαση εργασίας αριθ. 182)
10) Σύµβαση για την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας (Σύµβαση εργασίας αριθ. 105)
11) Σύµβαση περί της καταναγκαστικής εργασίας (Σύµβαση εργασίας αριθ. 29)
12) Σύµβαση περί ίσης αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων για εργασία ίσης αξίας (Σύµβαση εργασίας αριθ.
100)
13) Σύµβαση για τις διακρίσεις στην απασχόληση και στο επάγγελµα (Σύµβαση εργασίας αριθ. 111)
14) Σύµβαση περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώµατος (Σύµβαση εργασίας αριθ. 87)
15) Σύµβαση περί εφαρµογής των αρχών του δικαιώµατος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγµατεύσεως (Σύµβαση εργασίας
αριθ. 98)
16) ∆ιεθνής Σύµβαση για την εξάλειψη και καταστολή του εγκλήµατος του φυλετικού χωρισµού (απαρτχάιντ) Σύµβαση
Μεξικού/ΟΗΕ κατά της διαφθοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Συµβάσεις σχετικές µε τις αρχές για το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση
17) Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
18) Σύµβαση για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους (σύµβαση της Βασιλείας)
19) Σύµβαση της Στοκχόλµης σχετικά µε τους έµµονους οργανικούς ρύπους
20) Σύµβαση για το διεθνές εµπόριο των ειδών που απειλούνται µε εξαφάνιση
21) Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα
22) Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια
23) Πρωτόκολλο του Κιότο της σύµβασης πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος
24) Ενιαία σύµβαση των ΟΗΕ για τα ναρκωτικά (1961)
25) Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τις ψυχοτρόπες ουσίες (1971)
26) Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών (1988)
27) Σύµβαση Μεξικού/ΟΗΕ κατά της διαφθοράς.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής
πληρωµής»
COM(2004) 173 τελικό — 2004/0055 (COD)

(2005/C 221/16)
Στις 6 Απριλίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το Συµβούλιο
αποφάσισε να ζητήσει την γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω
πρόταση.
Το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής αποφάσισε να αναθέσει την προετοιµασία
των σχετικών εργασιών στο ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση».
Λόγω του επείγοντος των εργασιών, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, κατά την 414η Σύνοδο
Ολοµέλειας της 9ης Φεβρουαρίου 2005 και 10ης Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης ), όρισε γενικό εισηγητή
τον κ. J. PEGADO LIZ και υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 73 ψήφους υπέρ, και 2 αποχές.
1. Αντικείµενο της Πρότασης
1.1 Με την Πρόταση Κανονισµού για διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής (1), η Επιτροπή δίδει
συνέχεια σε σειρά πρωτοβουλιών µε στόχο τη βαθµιαία υλοποίηση και ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης, εξαλείφοντας φραγµούς και προωθώντας τη διευκόλυνση των διαδικασιών πολιτικής
δικονοµίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτό ορίζεται, ειδικότερα, στο Σχέδιο ∆ράσης που υιοθέτησε το
Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 3ης ∆εκεµβρίου 1998 (2).
1.2 Η παρούσα Πρόταση ανταποκρίνεται στον έναν από τους κεντρικούς στόχους του Πράσινου Βιβλίου της
20ής ∆εκεµβρίου 2002 (3), ενώ ο άλλος στόχος, της θέσπισης ευρωπαϊκής διαδικασίας για την εκδίκαση µικροδιαφορών, αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστής αντιµετώπισης εκ µέρους της Επιτροπής.
1.3 Όσον αφορά τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας για την έκδοση διαταγής πληρωµής, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και συστάσεις που διατύπωσαν για το προαναφερόµενο Πράσινο Βιβλίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, υποβάλλει σχέδιο Κανονισµού µε στόχο
τη θέσπιση διαδικασίας για την έκδοση ενιαίας διαταγής πληρωµής για ολόκληρο το χώρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
1.4 Η αιτιολόγηση της Επιτροπής για την πρωτοβουλία αυτή θεµελιώνεται στις διαφορές καθεστώτων του
αστικού δικονοµικού δικαίου µεταξύ κρατών µελών, στις υψηλές δαπάνες που απορρέουν από αυτές και στις
καθυστερήσεις που αυτές προκαλούν στις διασυνοριακές διαφορές, οι οποίες λαµβάνουν υπερβολικές διαστάσεις,
ειδικότερα δε στις υποθέσεις είσπραξης µη αµφισβητούµενων αξιώσεων.
1.5 Η Επιτροπή έκρινε σκόπιµο να επεκτείνει και στις εσωτερικές διαφορές την εφαρµογή της διαδικασίας
έκδοσης ενιαίας διαταγής πληρωµής, για λόγους ίσης µεταχείρισης των υποκειµένων δικαίου και µη στρέβλωσης
του ανταγωνισµού µεταξύ οικονοµικών φορέων, ακολουθώντας ως προς τον προσανατολισµό αυτόν τη γνωµοδότηση που εξέδωσε η ΕΟΚΕ για το Πράσινο Βιβλίο, εξασφαλίζοντας όµως τη συµβατότητά του µε τις αρχές της
αναλογικότητας και της επικουρικότητας.
1.6 Ο προαιρετικός χαρακτήρας της διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωµής αναφέρεται σαφώς στα άρθρα
του Κανονισµού, ακολουθώντας και στο σηµείο αυτό τη ρητή άποψη της ΕΟΚΕ, και εποµένως ο πιστωτής µπορεί
πάντοτε να επιλέξει άλλη διαδικασία, περισσότερο επίσηµη, σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο του κράτους του.
1.7 Κατά τη διατύπωση των προβλεπόµενων διαδικαστικών µηχανισµών, η Επιτροπή προσανατολίστηκε προς
τις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) µέγιστη διαδικαστική απλότητα, µε χρήση πρότυπων εντύπων·
β) µη εξέταση επί της ουσίας·
γ) µη υποχρέωση προσκόµισης αποδείξεων·
(1) COM(2004) 173 τελικό, της 19.03.04.
(2) ΕΕ C 19, της 23.01.99.
(3) COM(2002) 746 τελικό, της 20.12.02, για το οποίο εξεδόθη η γνωµοδότηση , µε εισηγητή τον κ. VON FUSTENWERTH
(ΕΕ C 220, της 16.09.2003).
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δ) επαρκείς εγγυήσεις προστασίας του κατηγορουµένου·
ε) απουσία προσφυγής·
στ) εκτελεστότητα·
ζ) µη υποχρέωση ορισµού δικηγόρου.
1.8 Η Επιτροπή εγγυάται επίσης την αµοιβαία πληροφόρηση των αρµοδίων δικαιοδοτικών οργάνων για την
έκδοση των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωµής στα διάφορα κράτη µέλη, πληροφόρηση η οποία θα ενηµερώνεται
τακτικά.
1.9 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο να προσχωρήσουν στην πρωτοβουλία αυτή, όπως έχει γίνει και για άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες. Αντίθετα, για την καλύτερη λειτουργία του προτεινόµενου συστήµατος, η ΕΟΚΕ θα το εκτιµούσε εάν η
∆ανία δεν εξαιρούνταν πλήρως από την εφαρµογή του Κανονισµού, και ελπίζει ότι, στο µέλλον, θα υπερκερασθούν τα κωλύµατα που εµποδίζουν την πλήρη προσχώρησή της σε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο.
1.10 Το εδαφικό πεδίο εφαρµογής της πρότασης ενδέχεται να δηµιουργήσει δυσκολίες για την εφαρµογή της.
Για να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες αυτές, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες ορισµένων περιοχών,
οι οποίες αντικατοπτρίζονται στο άρθρο 299 της ΣΕΚ, καθώς και οι ευθύνες που έχουν αναλάβει ορισµένα κράτη
µέλη σχετικά µε αυτές. Επί του προκειµένου, πρέπει να διευκρινιστεί ότι, ανεξάρτητα από την συγκεκριµένη
άσκηση της διαδικασίας διαταγής πληρωµής, τον καθορισµό των αντίστοιχων αρµόδιων οργανισµών θα πρέπει να
αναλαµβάνει η εκάστοτε εθνική αρχή που είναι αρµόδια για την αντιπροσώπευση του κράτους στο εξωτερικό, και
η οποία, κατά συνέπεια, θα εγγυάται τη νοµιµότητα των εν λόγω οργανισµών.

2. Ιστορικό και παράλληλες πρωτοβουλίες
2.1 Εδώ και πολύ καιρό, το µέληµα της εναρµόνισης και απλούστευσης της πολιτικής δικονοµίας, ως µέσον
για την εξασφάλιση της ταχείας και αποτελεσµατικής εφαρµογής της δικαιοσύνης, ήταν σαφές σε διάφορα
έγγραφα των κοινοτικών θεσµικών οργάνων, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1) έως την ίδια την ΕΟΚΕ (2).
2.2 Και η Επιτροπή, από την πλευρά της, ανταποκρινόµενη στο µέληµα αυτό, το οποίο γενικά εξέφραζαν οικονοµικοί φορείς, επαγγελµατίες και καταναλωτές, έχει αναπτύξει εδώ και πολύ καιρό έναν προβληµατισµό σχετικά
µε τις πλέον πρόσφορες µεθόδους που θα πρέπει να υιοθετηθούν, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες δε είναι οι πρόοδοι
που έχουν σηµειωθεί στον πρωτοποριακό τοµέα του καταναλωτικού δικαίου (3).
2.3 Το έγγραφο, όµως, βάσει του οποίου το ζήτηµα ετέθη σαφώς υπό όρους ενδεχόµενης νοµοθετικής πρωτοβουλίας, είναι το «Πράσινο Βιβλίο για διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής και µέτρα απλούστευσης και επιτάχυνσης της εκδίκασης των µικροδιαφορών».
(1) Πρβλ. τα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Α2-152/86 της 13.03.87, Α3-0212/94 της 22.04.94 και Α-0355
της 14.11.96.
(2) Υπενθυµίζονται, σχετικά, ειδικότερα, οι γνωµοδοτήσεις σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο για την προσφυγή των καταναλωτών
στη δικαιοσύνη, µε εισηγητή τον πρώην Σύµβουλο κ. Ataide Ferreira (ΕΕ C 295 της 22.10.94) και CES 1309/95 µε θέµα
«Η Ενιαία Αγορά και η προστασία των καταναλωτών: δυνατότητες και εµπόδια στη Μεγάλη Αγορά», µε εισηγητή τον
κ. Ceballo Herrero (ΕΕ C 39 της 12.2.1996).
(3) Πρβλ, σχετικά, τα ακόλουθα έγγραφα:
— Μνηµόνιο της Επιτροπής για την πρόσβαση των καταναλωτών στη δικαιοσύνη [COM(1984) 692 τελικό της
12.12.1984] και «Συµπληρωµατική ανακοίνωση» [COM(1987) 210 τελικό της 07.05.1987] στο Συµπλήρωµα στο
∆ελτίο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 2/85.
— Ανακοίνωση της Επιτροπής «Νέα ώθηση για την πολιτική των καταναλωτών» [COM(85) 314 τελικό της 23.07.85],
ΕΕ C 160 της 1.7.1985.
— Σχέδιο ∆ράσης της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1996 [COM(96) 13 τελικό].
— Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς αύξηση της αποτελεσµατικότητας στην έκδοση και την εκτέλεση των αποφάσεων στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» [COM(97) 609 τελικό της 22.12.1997, ΕΕ C 33 της 31.01.98]
— Πράσινο Βιβλίο για την προσφυγή των καταναλωτών στη δικαιοσύνη και τη ρύθµιση των διαφορών στην Ενιαία Αγορά
[COM(93) 576]
— Πράσινη Βίβλος για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών αστικού και εµπορικού δικαίου [COM(2002)
196 τελικό της 19.04.2002]
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2.4 Η πρωτοβουλία αυτή, εντούτοις, εντάσσεται σε ευρύτερο σύνολο µέτρων εξαιρετικής σηµασίας που
ελήφθησαν σταδιακά, την τελευταία δεκαετία, στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (1).
2.5 Ιδιαίτερη µνεία αξίζει ο Κανονισµός ΕΚ/805/2004, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού
εκτελεστού τίτλου για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις (2), ένα κείµενο, εξάλλου, το οποίο δεν µπορεί να µην ληφθεί
υπόψη κατά την εκτίµηση της υπό εξέταση Πρότασης της Επιτροπής, δεδοµένου ότι και τα δύο συνιστούν δύο
όψεις της ίδιας πραγµατικότητας: της ανάγκης να καταστεί απλή και αποτελεσµατική η εφαρµογή του αστικού
δικαίου σε έναν ενιαίο δικαστικό χώρο.

3. Νοµικό µέσον και νοµική βάση
3.1 Όπως και γενικότερα στις πρωτοβουλίες που λαµβάνονται στον τοµέα αυτόν, η Επιτροπή αποφάσισε να
προτείνει τη χρήση κανονισµού και στήριξε την πρότασή της στα άρθρα 61, εδάφιο γ), και 65 της Συνθήκης.
3.2 Η ΕΟΚΕ, στη γνωµοδότησή της, είχε τοποθετηθεί σαφώς υπέρ της υιοθέτησης κανονισµού, εποµένως δεν
µπορεί παρά να στηρίξει την επιλογή της Επιτροπής.
3.3 Η νοµική βάση επίσης είναι πλήρως ορθή, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, δεδοµένου ότι ανταποκρίνεται σε
µια µη τυπολατρική ερµηνεία των αναφερόµενων νοµικών κανόνων, που είναι και η µοναδική ερµηνεία που
συνάδει µε το στόχο της δηµιουργίας ενός ενιαίου δικαστικού χώρου στην ΕΕ.

4. Γενικές Παρατηρήσεις
4.1 Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την υποβολή της υπό εξέταση πρότασης κανονισµού, η οποία, όπως προαναφέρεται,
υιοθέτησε σε γενικές γραµµές τις παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει η ΕΟΚΕ κατά την εξέταση του «Πράσινου
Βιβλίου για διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής και µέτρα απλούστευσης και επιτάχυνσης της
εκδίκασης των µικροδιαφορών», και επιχειρεί ορθά να διασφαλίσει το δικαίωµα που αναγνωρίζεται στο άρθρο 47
του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ.
(1) Μεταξύ αυτών επισηµαίνονται τα εξής:
— Σύσταση της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 1995 σχετικά µε τις προθεσµίες πληρωµής στις εµπορικές συναλλαγές και
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εν λόγω Σύσταση, αντίστοιχα στην ΕΕ L 127 της 10.06.95 και στην ΕΕ C 144
της 10.06.95
— Οδηγία 98/27/ΕΚ της 19.05.98 περί των αγωγών παραλείψεως (ΕΕ L 165/51 της 11.06.98)
— Οδηγία 2000/35/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές, ΕΕ L 200 της 8.8.2000
— Κανονισµός ΕΚ 44/2001, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (Βρυξέλλες Ι), ΕΕ L 12 της 16.1.2001. Εισηγητής της σχετικής γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ ήταν ο κ. Malosse, ΕΕ C 117 της 26.04.2000.
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών
µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, ΕΕ L 174 της 27.06.2001. Εισηγητής της
σχετικής γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ ήταν ο κ. H. Bataller, ΕΕ C 139 της 11.05.2001.
— Σχέδιο προγράµµατος µέτρων για την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων επί αστικών και
εµπορικών υποθέσεων (ΕΕ C 12 της 15.01.2001)
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000, της 29ης Μαΐου 2000, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ΕΕ L 160 της
30.06.2000. Εισηγητής της σχετικής γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ ήταν ο κ. Ravoet, ΕΕ C 75 της 15.03.2000.
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, της 29ης Μαΐου 2000, περί της διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης
αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας έναντι των κοινών τέκνων των συζύγων, ΕΕ L 160 της
30.06.2000. Εισηγητής της σχετικής γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ ήταν ο κ. Braghin, ΕΕ C 368 της 20.12.1999.
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000, της 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, ΕΕ L 160 της 30.06.2000. Εισηγητής της σχετικής
γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ ήταν ο κ. H. Bataller, ΕΕ C 368 της 20.12.1999.
— Απόφαση του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά µε τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για
αστικές και εµπορικές υποθέσεις, ΕΕ L 174 της 27.06.2001. Εισηγητής της σχετικής γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ ήταν ο
κ. Retureau, ΕΕ C 139 της 11.05.2001.
— Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τις πληρωµές στην εσωτερική αγορά
[COM(2003) 718 τελικό, της 2.12.2003]. Εισηγητής της σχετικής γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ ήταν ο κ. RAVOET,
ΕΕ C 302 της 7.12.2004).
(2) COM(2002) 159 τελικό, ΕΕ C 203 της 27.08.02. Εισηγητής της σχετικής γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ ήταν ο κ. Ravoet,
ΕΕ C 85 της 08.04.2003.
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4.2 Η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον θα ήταν δυνατόν να επεκταθεί η υπό εξέταση
Πρόταση Κανονισµού στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.

4.3 Η ανάγκη δηµιουργίας ευρωπαϊκής διαδικασίας για την ταχεία είσπραξη µη αµφισβητούµενων αξιώσεων
τεκµηριώνεται στις απαντήσεις των διαφόρων κρατών µελών στο προαναφερόµενο Πράσινο Βιβλίο, καθώς και το
µέληµα για την εξασφάλιση κατάλληλων δικαιωµάτων υπεράσπισης στους εικαζόµενους οφειλέτες.

4.3.1
Η ΕΟΚΕ πιστεύει, εντούτοις, ότι η πρόταση της Επιτροπής θα βελτιωνόταν εάν τεκµηριωνόταν επαρκώς
µε στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις προβλεπόµενες περιπτώσεις διαφορών, είτε διασυνοριακών είτε εθνικών, που
αναµένεται να αποτελέσουν αντικείµενο της προτεινόµενης νέας διαδικασίας, καθώς και µε µία ανάλυση κόστους/
οφέλους της εφαρµογής της -ένα ζήτηµα στο οποίο δεν αναφέρεται η αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής.

4.4 Η ΕΟΚΕ, στη γνωµοδότησή της για το Πράσινο Βιβλίο, δηλώνει ότι «Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία µε
τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας για την εκδίκαση µικροδιαφορών είναι να θεσπιστούν τα κατάλληλα µέτρα για
την επίσπευση της ρύθµισης των διαφορών, χωρίς να θίγονται ταυτόχρονα οι εγγυήσεις που προσφέρει στους
διαδίκους το κράτος δικαίου».

4.5 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η υπό εξέταση πρόταση Κανονισµού, παρότι χρειάζεται προσεκτική και
επισταµένη αναθεώρηση προκειµένου να προσαρµοστεί καλύτερα στους στόχους της, αντιµετωπίζει κατά τρόπο
ισορροπηµένο τις δύο αυτές ανάγκες: την ταχύτητα της είσπραξης και την εξασφάλιση των δικαιωµάτων υπεράσπισης.

4.6 Εντούτοις, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη ότι η έκδοση διαταγής πληρωµής
δεν µπορεί να αποτελεί έναν τρόπο για να συγκαλύπτονται λιγότερο θεµιτές διαδικασίες εκ µέρους ορισµένων
επιχειρήσεων, ειδικότερα δε έναν τρόπο άσκησης πίεσης ή είσπραξης αξιώσεων που απορρέουν από την µη τήρηση
των κανόνων προστασίας των καταναλωτών. Οµοίως, είναι σηµαντικό να εξασφαλίζεται ότι, µε το υιοθετούµενο
πρότυπο, δεν θα ευνοούνται καταστάσεις αθέµιτης σύµπραξης µεταξύ επιχειρήσεων που βρίσκονται σε διαφορετικά
κράτη µέλη και οι οποίες, µε την προσποίηση διαταγής πληρωµής για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις, πραγµατοποιούν µεταφορές χρηµάτων αµφιβόλου ή ακόµη και παράνοµης προελεύσεως, χρησιµοποιώντας ένα νόµιµο µέσον
για το ξέπλυµα χρηµάτων.

4.7 Η ΕΟΚΕ προειδοποιεί, εξάλλου, για το γεγονός ότι ένας σηµαντικός αριθµός υποθέσεων είσπραξης που
δηµιουργούν συµφόρηση στα δικαστήρια, ενδεχοµένως ακόµη και µη αµφισβητούµενων, σχετίζονται µε επιθετική
ή/και παραπλανητική διαφήµιση που προωθεί τα προϊόντα της δηµιουργώντας την πεποίθηση στον καταναλωτή
ότι η αγορά ή η κατανάλωσή τους δεν επιφέρουν πρόσθετα έξοδα, ή, όταν επιφέρουν, αυτά είναι ασήµαντα για
τον οικογενειακό προϋπολογισµό.

4.8 Για το λόγο αυτό, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η παρούσα πρόταση κανονισµού ανταποκρίνεται σε µία
µόνο όψη ενός προβλήµατος ευρύτερου και πιο σύνθετου. Ζητά επιµόνως, λοιπόν, για µία ακόµη φορά, από την
Επιτροπή να υποβάλει νοµοθετική πρόταση που θα προσδιορίζει την ευθύνη των προµηθευτών, στο µέτρο που
αυτοί µπορούν να συµβάλουν, µε ορισµένες λιγότερο θεµιτές συµπεριφορές, στην υπερχρέωση των οικογενειών (1).

4.9 Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η ευρωπαϊκή διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωµής που τώρα προτείνεται θα µπορεί να συνυπάρχει µε άλλες διαδικασίες, ιδίας φύσεως και στόχων, που περιλαµβάνονται στο εθνικό
δίκαιο των κρατών µελών.

4.9.1
Η ΕΟΚΕ, όµως, πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει µία και µόνον διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωµής:
αυτή που προτείνεται και ρυθµίζεται βάσει της υπό εξέταση πρότασης κανονισµού, και η οποία, εξ ορισµού, δεν
µπορεί να µην θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη για τις περιπτώσεις στις οποίες εφαρµόζεται, γιατί διαφορετικά θα
απολέσει την νοµιµότητά της. Ως εκ τούτου, µε την υιοθέτηση του κανονισµού αυτού, θα πρέπει να καταργηθούν
οι διαδικασίες έκδοσης διαταγών πληρωµής που προβλέπονται σε ορισµένες εθνικές νοµοθεσίες κρατών µελών.
(1) Πρβλ. Ενηµερωτική Έκθεση και Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την Υπερχρέωση των Οικογενειών, µε εισηγητή τον κ. Ataide
Ferreira, ΕΕ C 149, της 21.06.2002.
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4.9.2
Η προαιρετική φύση της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να υφίσταται µόνον σε συνάρτηση µε άλλες κοινές
διαδικασίες, και όχι σε σχέση µε διαδικασίες έκδοσης διαταγών πληρωµής της ιδίας φύσεως και στόχων.
4.9.3
Για τους λόγους αυτούς, και η Αιτιολογική Έκθεση και η αιτιολογική σκέψη αριθ. 8 θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν, προκειµένου να προβλέπεται σαφώς ότι η ευρωπαϊκή διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωµής είναι
συµπληρωµατική αποκλειστικά και µόνον προς άλλες κοινές διαδικασίες, συνοπτικές ή τακτικές, αλλά όχι προς
εθνικές διαδικασίες της ιδίας φύσεως για την έκδοση διαταγών πληρωµής.
4.10 Η υπό εξέταση πρόταση κανονισµού χρησιµοποιεί συχνά τον όρο «οφειλέτης» για να αναφερθεί σε εκείνον
στον οποίο απευθύνεται η ευρωπαϊκή διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωµής. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, ο όρος
αυτός δεν είναι ορθός, καθόσον δηµιουργεί την εντύπωση ότι εκείνος στον οποίο απευθύνεται η διαδικασία αυτή
είναι οφειλέτης, ενώ, µέχρι να καταστεί εκτελεστή η διαταγή πληρωµής, δεν υπάρχει ακόµη, µε τη στενή έννοια,
οφειλέτης, και ενδέχεται εξάλλου να µην υπάρξει ποτέ.
4.10.1 Η ΕΟΚΕ, λοιπόν, φρονεί ότι ο όρος «οφειλέτης» πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο «ο καθ' ού», σε
όλα τα άρθρα όπου αυτός αναφέρεται, ώστε να είναι οµοιόµορφος ο χαρακτηρισµός αυτός σε ολόκληρη την
πρόταση κανονισµού.
4.11 Όλες οι προθεσµίες που προβλέπονται στην πρόταση κανονισµού πρέπει να υπολογίζονται σε ηµέρες και
όχι σε εβδοµάδες, και να καθορίζονται σαφώς οι κανόνες µέτρησής τους και αναστολής ή διακοπής τους (π.χ.
δικαστικές διακοπές, αργίες, Σάββατα και Κυριακές κ.λπ.), για προφανείς λόγους ασφάλειας δικαίου. Προτείνεται
να υιοθετηθούν προς το σκοπό αυτό οι κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 80 και επόµενα του Κανονισµού
∆ιαδικασίας του ∆ικαστηρίου.
4.12 Από άποψη δικονοµίας, η συνήθης διαδικασία και η τακτική διαδικασία είναι έννοιες διαφορετικές. Σε
διάφορα κράτη µέλη, η βασική διάκριση γίνεται µεταξύ συνήθους και ειδικής διαδικασίας. Ειδική, είναι όταν ο
νόµος προβλέπει ιδιαίτερη διαδικασία για συγκεκριµένες διαφορές· συνήθης, είναι σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Η συνήθης διαδικασία, µε τη σειρά της, διακρίνεται σε τακτική, συνοπτική και συνοπτικότατη, ανάλογα
µε την αξία της υπόθεσης.
4.12.1 Η πρόταση κανονισµού χρησιµοποιεί την έκφραση «τακτική διαδικασία» χωρίς την προαναφερόµενη
αυστηρότητα. Στο άρθρο 2, παράγραφος 2, αναφέρεται σε τακτική διαδικασία, σε αντιδιαστολή προς την συνοπτική διαδικασία. Στα άρθρα 6 (παράγραφος 5), 8 και 12, αναφέρεται σε τακτική διαδικασία υπό την έννοια της
συνήθους διαδικασίας.
4.12.2 Εποµένως, οι αναφορές σε τακτική διαδικασία που περιλαµβάνονται στα άρθρα 6 (παράγραφος 5), 8
και 12 της πρότασης κανονισµού πρέπει να αντικατασταθούν από την έκφραση «συνήθης διαδικασία».

5. Ειδικές παρατηρήσεις
5.1 Άρθρο 2 — ∆ιαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής
5.1.1
Η φράση «µη αµφισβητούµενων χρηµατικών αξιώσεων οι οποίες είναι εκκαθαρισµένες και απαιτητές»
πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «µη αµφισβητούµενων χρηµατικών αξιώσεων που αφορούν ποσόν συγκεκριµένο, καθαρό και απαιτητό».
5.1.2
Πράγµατι, για να είναι εφικτή η έκδοση διαταγής πληρωµής για µία αξίωση, είναι καθοριστικό η αξίωση
αυτή να αφορά ποσόν συγκεκριµένο, καθαρό και απαιτητό. Αυτού του είδους οι έννοιες είναι πολύ ακριβείς στα
διάφορα νοµικά συστήµατα και, εποµένως, θα πρέπει να διατηρηθούν για µεγαλύτερη νοµική ασφάλεια κατά την
εφαρµογή του δικαίου.
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5.2 Άρθρο 4 — Προϋποθέσεις έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής

5.2.1
Στην παράγραφο 1, η φράση «[…] κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα
1, 2 και 3» θα πρέπει να τροποποιηθεί, δεδοµένου ότι τα άρθρα 1 και 2 δεν αναφέρονται ακριβώς σε προϋποθέσεις. Το άρθρο 1 ορίζει το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού, ενώ το άρθρο 2 προσδιορίζει τη διαδικασία που
θεσπίζει ο κανονισµός.

5.2.1.1
Η ΕΟΚΕ, λοιπόν, προτείνει την ακόλουθη διατύπωση: «[…] κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
και οι απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 1, 2 και 3, αντιστοίχως.»

5.2.2
Η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού παρέχει στο δικαστήριο τη δυνατότητα να καλέσει τον αιτούντα να
συµπληρώσει ή να διορθώσει την αίτηση.

5.2.2.1
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα ενδεχόµενα πλεονεκτήµατα από την τροποποίηση της δυνατότητας αυτής σε υποχρέωση, τουλάχιστον για τις σαφείς περιπτώσεις χονδροειδών σφαλµάτων ελλιπούς ή
εσφαλµένης συµπλήρωσης των εντύπων, και τούτο για λόγους αύξησης της ασφάλειας δικαίου και απλούστευσης
των διαδικασιών.

5.2.2.2
Από την άλλη πλευρά, η πρόταση κανονισµού θα έπρεπε να προβλέπει συγκεκριµένη προθεσµία, αναγκαστικά σύντοµη, προκειµένου ο αιτών να ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση του δικαστηρίου. Μετά την
εκπνοή της προθεσµίας αυτής, εάν ο αιτών δεν έχει τελειοποιήσει την αίτησή του, αυτή θα απορρίπτεται σε πρώτη
φάση.

5.3 Άρθρο 5 — Απόρριψη της αίτησης

5.3.1
Από άποψη διαδικασίας, γενικά, η απόφαση απόρριψης της αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωµής θα
µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο ανακοπής ή προσφυγής. Αυτό που επιχειρείται, όµως, µε την παράγραφο 2
του άρθρου 5, είναι να µην µπορεί να αµφισβητηθεί η απόφαση αυτή, όποιο και εάν είναι το χρησιµοποιούµενο
διαδικαστικό µέσον.

5.3.2
Έτσι, λόγω της µορφής που έχει δοθεί στη διαδικασία αυτή και του προαιρετικού χαρακτήρα της, βάσει
του οποίου δεν εµποδίζεται η χρήση άλλων διαδικαστικών µέσων, η προσφυγή καθίσταται άχρηστη.

5.3.3
Υπό τις συνθήκες αυτές, θα πρέπει να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού η
έκφραση «ή προσφυγή», προκειµένου να εναρµονιστούν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 µε την αιτιολογική έκθεση.

5.4 Άρθρο 6 — Ευρωπαϊκή κοινοποίηση πληρωµής

5.4.1
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι, εάν η διεύθυνση του καθ' ού είναι
γνωστή µετά βεβαιότητος (όπως αναφέρεται παραπάνω, ο όρος «οφειλέτης» πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο
«καθ' ού» — ΣΤΜ.: στο συγκεκριµένο σηµείο, στο ελληνικό κείµενο αναφέρεται όντως ως «καθ' ού»), τότε γίνονται
δεκτές µέθοδοι επίδοσης χωρίς αποδεικτικό αυτοπρόσωπης παραλαβής.

5.4.1.1
Η ΕΟΚΕ προειδοποιεί την Επιτροπή ότι η έκφραση «είναι γνωστή µετά βεβαιότητος η διεύθυνση του
καθ' ού» είναι υπερβολικά ασαφής και κινδυνεύει να δηµιουργήσει καταστάσεις µεγάλης έλλειψης ασφάλειας
δικαίου, µε δυσµενείς συνέπειες για τους αντιδίκους.
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5.4.1.2
Σε διάφορα κράτη µέλη υφίσταται ο κανόνας της εκλογής κατοικίας, σύµφωνα µε τον οποίο, εάν η
επίδοση ή η κοινοποίηση γίνει στην κατοικία που έχει επιλεγεί από τα µέρη της σύµβασης, τεκµαίρεται ότι έχει
παραληφθεί, χωρίς να είναι αναγκαία η απόδειξη παραλαβής. Είναι, όµως, επαρκής η εκλογή κατοικίας, για να
πληρούται η απαίτηση της «γνώσης µετά βεβαιότητος»; Κρίνεται πως όχι.
5.4.1.3
Εάν συνδυαστεί ο κανόνας αυτός -η απαλλαγή δηλαδή από την υποχρέωση επίδοσης ή κοινοποίησης
µε απόδειξη παραλαβής από τον καθ' ού- µε τον κανόνα της αναγκαστικής κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων, πριν από την ίδια την επίδοση ή κοινοποίηση προς τον καθ' ού, εύκολα µπορούµε να καταλήξουµε σε
καταστάσεις όπου ο καθ' ού λαµβάνει γνώση της διαταγής πληρωµής µόνο κατά τη στιγµή της αναγκαστικής
κατάσχεσης των περιουσιακών του στοιχείων.
5.4.1.4
Η κατάσταση αυτή, σοβαρή και δυσµενής για εκείνον του οποίου κατάσχονται τα περιουσιακά στοιχεία
χωρίς προηγουµένως να έχει την ευκαιρία να αντιταχθεί, πρέπει, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, να αποφευχθεί (1). Η
ΕΟΚΕ προτείνει, λοιπόν, σύµφωνα και µε τα όσα µε επιµονή είχε διατυπώσει στην προαναφερθείσα γνωµοδότησή
της για το Πράσινο Βιβλίο, να µην είναι δυνατή η χρήση τρόπων επίδοσης ή κοινοποίησης που δεν θα παρέχουν
απόδειξη παραλαβής από τον ίδιο τον οφειλέτη και, προς το σκοπό αυτόν, να διαγραφεί η φράση «στην περίπτωση
που η διεύθυνση του καθ' ού δεν είναι γνωστή µετά βεβαιότητος», στο τελευταίο τµήµα της παραγράφου 2 του
άρθρου 6.
5.4.2
Η προθεσµία των τριών εβδοµάδων που αναφέρεται στο εδάφιο β) της παραγράφου 3 του άρθρου 6,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον αντίστοιχο αριθµό ηµερών, ώστε να διευκολυνθεί η καταµέτρηση των προθεσµιών.
5.4.3
Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ποια είναι η φύση της προθεσµίας στην οποία αναφέρεται η παράγραφος
5 του ιδίου άρθρου 6. Η ΕΟΚΕ προτείνει να προστεθεί ο όρος «παραγραφής», τουλάχιστον στο πορτογαλικό
κείµενο και σε όσες γλωσσικές εκδόσεις δεν περιλαµβάνεται [ΣΤΜ: στο ελληνικό κείµενο περιλαµβάνεται].
5.4.4
Στην προαναφερόµενη γνωµοδότηση για το Πράσινο Βιβλίο, η ΕΟΚΕ συνιστούσε στην Επιτροπή τη
θέσπιση, στα πλαίσια του εν λόγω νοµικού µέσου, κανόνων σχετικά µε τις συνέπειες της παράλειψης της υποχρέωσης ενηµέρωσης.
5.4.4.1
Στην παρούσα πρόταση δεν αναφέρεται τίποτε σχετικό και, ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ ζητά εκ νέου από
την Επιτροπή να προβλέψει τέτοιους κανόνες.

5.5 Άρθρο 8 — Συνέπειες της αντίκρουσης
5.5.1
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, στην υπό εξέταση πρόταση κανονισµού, δεν καθίσταται σαφές ότι, από τη στιγµή
που θα κατατεθεί δικόγραφο αντίκρουσης, η διαδικασία θα συνεχιστεί σύµφωνα µε τους κανόνες του αστικού
κώδικα του εκάστοτε κράτους µέλους, χωρίς να είναι αναγκαία καµία άλλη διαδικαστική ενέργεια εκ µέρους των
µερών.
5.5.2
Θα πρέπει, λοιπόν, στην παράγραφο 1 του άρθρου 8, µετά τις λέξεις «η διαδικασία συνεχίζεται», να
προστεθεί η φράση «αυτόµατα και χωρίς να χρειάζεται νέα διαδικαστική ενέργεια».

5.6 Άρθρο 9 — Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής
5.6.1
Όπως αναφέρεται και σχετικά µε το άρθρο 6, στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 προβλέπεται
ότι, εάν είναι «γνωστή µετά βεβαιότητος» η διεύθυνση του καθ' ού (όπως αναφέρεται παραπάνω, ο όρος
«οφειλέτης» πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο «καθ' ού» — ΣΤΜ.: στο συγκεκριµένο σηµείο, στο ελληνικό
κείµενο αναφέρεται όντως ως «καθ' ού»), γίνονται δεκτές µέθοδοι επίδοσης χωρίς αποδεικτικό αυτοπρόσωπης
παραλαβής.
(1) Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 805/2004, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη
αµφισβητούµενες αξιώσεις, προβλέπει, στο άρθρο 14, τη δυνατότητα επίδοσης ή κοινοποίησης χωρίς αποδεικτικό παραλαβής
εκ µέρους του οφειλέτη, αλλά δεν την θεωρεί αποδεκτή εάν δεν είναι γνωστή µε βεβαιότητα η διεύθυνση του οφειλέτη. Από
τις διάφορες προβλεπόµενες περιπτώσεις, µόνον εκείνες των εδαφίων γ), δ) και ε) δικαιολογούν τις αντιρρήσεις που έχει
προβάλει η ΕΟΚΕ, είτε στην παρούσα γνωµοδότηση είτε στη γνωµοδότηση για το αντίστοιχο Πράσινο Βιβλίο.
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5.6.2
Η ΕΟΚΕ προειδοποιεί την Επιτροπή ότι η έκφραση «είναι γνωστή µετά βεβαιότητος η διεύθυνση του
καθ' ού» είναι αρκετά ασαφής ώστε να κινδυνεύει να δηµιουργήσει καταστάσεις µεγάλης έλλειψης ασφάλειας
δικαίου, µε δυσµενείς συνέπειες για τους αντιδίκους.
5.6.3
Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, και στο σηµείο αυτό, πρέπει να ακολουθηθεί ακριβώς αυτό που
προτείνεται για το άρθρο 6, δηλαδή να µην είναι δυνατή η χρήση µεθόδων επίδοσης ή κοινοποίησης που δεν θα
παρέχουν απόδειξη παραλαβής από τον ίδιο τον οφειλέτη και, προς το σκοπό αυτόν, να διαγραφεί η φράση «στην
περίπτωση που η διεύθυνση του καθ' ού δεν είναι γνωστή µετά βεβαιότητος», στο τελευταίο τµήµα της
παραγράφου 2 του άρθρου 9.

5.7 Άρθρο 11 — Άσκηση ανακοπής κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής
5.7.1
Εφόσον η Επιτροπή υιοθετήσει την πρόταση της ΕΟΚΕ να µην γίνονται δεκτές µέθοδοι επίδοσης ή κοινοποίησης που δεν θα παρέχουν απόδειξη της παραλαβής από τον ίδιο τον καθ' ού, θα πρέπει, κατά συνέπεια, να
διαγραφεί το στοιχείο i) του εδαφίου α) της παραγράφου 4 του άρθρου 11.
5.7.2
Η έκφραση «ενήργησε εγκαίρως», στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 11, είναι υπερβολικά
ασαφής και επιδέχεται πολύ διαφορετικές ερµηνείες.
5.7.2.1
Η ΕΟΚΕ, λοιπόν, προκειµένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου, προτείνει να ορίσει η Επιτροπή συγκεκριµένη προθεσµία για την άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11.

5.8 Άρθρο 12 — Συνέπειες της άσκησης ανακοπής
5.8.1
Όπως αναφέρεται και για το άρθρο 8, δεν είναι σαφές στην υπό εξέταση πρόταση κανονισµού ότι, εάν
ασκηθεί ανακοπή, η διαδικασία θα συνεχιστεί σύµφωνα µε τους κανόνες του αστικού δικαίου του εκάστοτε
κράτους µέλους, χωρίς να χρειάζεται οιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια εκ µέρους των µερών.
5.8.2
Εποµένως, στην παράγραφο 1 του άρθρου 12, και µετά τις λέξεις «η διαδικασία συνεχίζεται», πρέπει να
προστεθεί η φράση «αυτόµατα και χωρίς να χρειάζεται νέα διαδικαστική ενέργεια».

5.9 Άρθρο 13 — Παράσταση δικηγόρου
5.9.1
Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, η µη υποχρέωση εκπροσώπησης από δικηγόρο ή άλλο επαγγελµατία της
νοµικής επιστήµης µπορεί να γίνει δεκτή όταν η αξία της διαφοράς είναι υπερβολικά µικρή ώστε να δικαιολογείται, από οικονοµική άποψη, η ανάθεση της υπόθεσης σε επαγγελµατία.
5.9.2
Εντούτοις, η υπό εξέταση πρόταση κανονισµού δεν προσδιορίζει µέγιστα ποσά (αντίθετα προς ορισµένες
εθνικές νοµοθεσίες κρατών µελών) για τη διαδικασία αυτή της έκδοσης διαταγής πληρωµής, η οποία, ως εκ
τούτου, θα µπορεί να χρησιµοποιείται και για την είσπραξη υψηλών ποσών. Στην περίπτωση αυτή, για παράδειγµα,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία διαφόρων κρατών µελών, και εφόσον έχει ασκηθεί ανακοπή, είναι υποχρεωτικό να
ακολουθηθεί τακτική διαδικασία.
5.9.3
Στις περιπτώσεις αυτές, δεν έχει νόηµα να παρεµβαίνει ο επαγγελµατίας νοµικός µόνον όταν η υπόθεση
µεταφερθεί σε τακτική αστική διαδικασία. Πράγµατι, όταν ο καθ' ού συµπληρώνει το προτεινόµενο έντυπο
απάντησης, δεν του ζητείται µόνο να δηλώσει εάν αναγνωρίζει ή όχι το χρέος, αλλά επίσης και εάν ασκεί ανακοπή
σε σχέση µε το σύνολο του χρέους ή σε σχέση µόνο µε την κύρια πίστωση, µόνο µε τους τόκους ή µόνο µε τα
έξοδα. Όµως, ο καθ' ού, συµπληρώνοντας το έντυπο αυτό, ενδέχεται να παραβλάψει, από απροσεξία, τον τρόπο
κατά τον οποίο θα διαµόρφωνε ο δικηγόρος την υπεράσπισή του, στην περίπτωση που θα παρενέβαινε από την
αρχή της διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωµής.
5.9.4
Από την άλλη πλευρά, η απαλλαγή από την υποχρέωση εκπροσώπησης από επαγγελµατία νοµικό,
ενδέχεται να αποτελέσει µειονέκτηµα όταν υπάρχει έντονη ανισότητα δοµής µεταξύ των αντιδίκων (καταναλωτές
έναντι επαγγελµατιών, µεγάλες επιχειρήσεις έναντι µικρών ή οικογενειακών επιχειρήσεων).
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5.9.5
Για τους λόγους αυτούς, η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να εκτιµήσει το ενδεχόµενο να µην υπάρχει
απαλλαγή από την υποχρέωση εκπροσώπησης από δικηγόρο ή άλλον επαγγελµατία νοµικό, για υποθέσεις που
υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο ποσόν (για παράδειγµα, 2.500 ευρώ).

5.10 Άρθρο 14 — ∆ικαστική δαπάνη

5.10.1 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, θα έπρεπε να προστεθεί δεύτερη παράγραφος στο άρθρο αυτό, µε το εξής
κείµενο: «Η διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής δεν επιφέρει έξοδα εάν δεν ασκηθεί προσφυγή ή
ανακοπή».

5.10.2 Λόγω της µη δικαστικής φύσης της µη αµφισβητούµενης διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωµής,
προτείνεται µάλλον ο καθορισµός ενός ενιαίου αρχικού τέλους, περιορισµένου ύψους, ανεξάρτητα µε την αξία
της απαίτησης.

5.10.3 Εάν αυτό δεν γίνει δεκτό, θα πρέπει να καταστεί σαφές στον παρόντα κανονισµό ότι εφαρµόζονται στη
διαδικασία αυτή οι διατάξεις µέσω των οποίων µεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο του εκάστοτε κράτους µέλους
η Οδηγία 2003/8/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε το ευεργέτηµα της πενίας (1).

5.11 Επισυναπτόµενα έντυπα

5.11.1 Ολόκληρο το προτεινόµενο σύστηµα βασίζεται στη χρήση εντύπων που συνιστούν τα παραρτήµατα 1
έως 3 της υπό εξέταση πρότασης κανονισµού (2). Η αποτελεσµατική λειτουργία των προτεινόµενων διαδικασιών
εξαρτάται, λοιπόν, από την σωστή προσαρµογή των εντύπων προς τις λειτουργίες που καλούνται να επιτελέσουν.

5.11.2 Για την εφαρµογή των εντύπων σε διασυνοριακές διαφορές, η ΕΟΚΕ διατηρεί εύλογες επιφυλάξεις για
το κατά πόσον αυτά είναι αποτελεσµατικά και πρακτικά.

5.11.3 Ας εξεταστεί το εξής παράδειγµα: µια ιταλική επιχείρηση καταθέτει Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής
διαταγής πληρωµής σε ιταλικό δικαστήριο έναντι ενός Πολωνού καταναλωτή. Σε ποια γλώσσα ο Πολωνός καταναλωτής θα παραλάβει την Ευρωπαϊκή κοινοποίηση πληρωµής; Στα ιταλικά; Στα πολωνικά; Στην πρώτη περίπτωση,
πώς εξασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής κατανόησε το περιεχόµενο της κοινοποίησης ώστε να δύναται να
αποφασίσει εάν θα καταθέσει δικόγραφο αντίκρουσης; Στη δεύτερη περίπτωση, ποιος έχει την ευθύνη για τη
µετάφραση της κοινοποίησης;

5.11.4 Επιπροσθέτως, τα εν λόγω έντυπα προϋποθέτουν ότι ο αιτών οφείλει όχι µόνο να συµπληρώσει τα
προκαθορισµένα κενά, αλλά και να συντάξει κείµενο. Ποιος ευθύνεται για τη µετάφραση του κειµένου αυτού; Και
ποιος πιστοποιεί την πιστότητα της µετάφρασης;
(1) ΕΕ L 26/41 της 31.01.03.
(2) Το παράρτηµα 1 αφορά την Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής, που αναφέρεται στο άρθρο 3 της πρότασης
κανονισµού. Το παράρτηµα 2 αφορά την Ευρωπαϊκή κοινοποίηση πληρωµής, που αναφέρεται στο άρθρο 6 της πρότασης
κανονισµού, και το Έντυπο απάντησης – Ευρωπαϊκή κοινοποίηση πληρωµής, που αναφέρεται στο άρθρο 7 της πρότασης
κανονισµού. Το παράρτηµα 3 αφορά την Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής, που αναφέρεται στο άρθρο 9 της πρότασης κανονισµού, και το Έντυπο απάντησης – Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής, που αναφέρεται στο άρθρο 11 της πρότασης κανονισµού.
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5.11.5 Ο Κανονισµός αριθ. 1348/2000, της 29/05/2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, δεν παρέχει λύση για τις ανησυχίες που προαναφέρονται, λόγω της ταχείας και όχι ιδιαίτερα τυπικής φύσεως της υπό εξέταση διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής
διαταγής πληρωµής.
5.11.6 Πράγµατι, ακόµη κι εάν ο προαναφερόµενος υποθετικός Πολωνός καταναλωτής λάβει την ευρωπαϊκή
κοινοποίηση πληρωµής στη µητρική του γλώσσα, σε ποια γλώσσα θα απαντήσει; Και ποιος θα µεταφράσει από τα
πολωνικά στα ιταλικά; Από την άλλη πλευρά, εάν δεν την λάβει στα πολωνικά, σύµφωνα µε το νόµο, θα την
απορρίψει. Σε οποιαδήποτε, όµως, από τις περιπτώσεις αυτές, δηµιουργούνται κωλύµατα που θέτουν σε κίνδυνο
την ταχεία διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής.
5.11.7 Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ παρακαλεί την Επιτροπή να εξετάσει ποιος είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος
να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι της ταχείας είσπραξης απαιτήσεων και της εξασφάλισης της υπεράσπισης του
καθ' ού δεν θα ζηµιώνονται µε τη χρήση των εντύπων για διασυνοριακές διαφορές.
5.11.8 Η ΕΟΚΕ φρονεί, επίσης, ότι, µε την εξαίρεση των εντύπων απάντησης, όλα τα λοιπά έγγραφα είναι
υπερβολικά σύνθετα για να µπορούν να συµπληρωθούν από πρόσωπα που δεν διαθέτουν νοµική κατάρτιση.
5.11.9 Πράγµατι, έννοιες όπως «νόµιµο επιτόκιο», «ποσοστό επί τοις % πάνω από το βασικό επιτόκιο της
ΕΚΤ», «η αξίωση αφορά», «διαταγή πληρωµής», «εκτελεστή διαταγή πληρωµής», δεν είναι ευνόητοι για αµαθείς επί
των νοµικών και, δεδοµένου ότι η Επιτροπή προβλέπει την απαλλαγή από την υποχρέωση ανάθεσης της διαδικασίας αυτής σε δικηγόρο (κατά την άποψη της ΕΟΚΕ µόνο για απαιτήσεις µέχρι ενός συγκεκριµένου ποσού),
καθίσταται αναγκαίο να υπάρξει µέριµνα ώστε οι πραγµατικοί χρήστες να κατανοούν και να δύνανται να
συµπληρώσουν τα εν λόγω έντυπα.
5.11.10 Ακόµη, τουλάχιστον στην Πορτογαλία, υπάρχει διάκριση µεταξύ του όρου «arrendamento» (µίσθωση
ακινήτου) και του όρου «aluguer» (µίσθωση κινητής ιδιοκτησίας): ο πρώτος χρησιµοποιείται για ακίνητη και ο
δεύτερος για κινητή ιδιοκτησία. Τουλάχιστον στην πορτογαλική έκδοση, εποµένως, τα σηµεία 8.2 της Αίτησης
έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής και 9.3 της Ευρωπαϊκής κοινοποίησης πληρωµής, πρέπει να αντικατασταθούν από την έκφραση «Contrato de locação — bens móveis». Ανάλογη προσοχή για τη νοµική διόρθωση
της χρησιµοποιούµενης ορολογίας θα πρέπει να δοθεί στις διάφορες γλωσσικές εκδόσεις της πρότασης, σύµφωνα
µε τις έννοιες του αστικού δικαίου του εκάστοτε κράτους µέλους.
5.11.11 Τέλος, τα σηµεία 11 της Αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής και 12 της Ευρωπαϊκής
κοινοποίησης πληρωµής και της Ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής είναι πολύ δύσκολο να συµπληρωθούν από
κάποιον που δεν διαθέτει νοµική κατάρτιση. Η ΕΟΚΕ προτείνει να εξετάζεται το σχετικό ζήτηµα από το
δικαστήριο, µέσω των διευθύνσεων του ενάγοντος και του εναγόµενου.
Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση σύστασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και για το δικαίωµα απάντησης σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης»
COM(2004) 341 τελικό — 2004/0117 (COD)

(2005/C 221/17)
Στις 14 Μαΐου 2004 και σύµφωνα µε το άρθρο 157 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για
την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές και κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 17 Ιανουαρίου 2005, µε
εισηγητή τον κ. J. PEGADO LIZ.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2004 (συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου
2004), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 73 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Κύρια σηµεία της πρότασης σύστασης
1.1 Η Επιτροπή υποβάλλει την παρούσα πρόταση σύστασης (1), η οποία επικεντρώνεται στο περιεχόµενο των
οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφόρησης και καλύπτει όλα τα µέσα παροχής των
υπηρεσιών αυτών, από τις ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές έως το ∆ιαδίκτυο, ως συνέχεια της δεύτερης έκθεσης αξιολόγησης, της 12ης ∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε την εφαρµογή της σύστασης του Συµβουλίου της 24ης
Σεπτεµβρίου 1998 για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης µέσω της προώθησης εθνικών πλαισίων µε σκοπό την επίτευξη συγκρίσιµου και αποτελεσµατικού επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (2).
1.2 Οι κυριότεροι λόγοι που επικαλείται η Επιτροπή για την αναγκαιότητα της πρόσθετης αυτής σύστασης
είναι, πρώτον, οι προκλήσεις που συνεπάγονται οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η ολοένα αυξανόµενη
ικανότητα επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδοµένων των υπολογιστών και το γεγονός ότι οι ευρυζωνικές τεχνολογίες επιτρέπουν τη διανοµή περιεχοµένου όπως η εικόνα µέσω κινητών τηλεφώνων τρίτης γενιάς (3), και,
δεύτερον, οι ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες γενικά και ειδικότερα οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, η βιοµηχανία
και οι νοµοθέτες για τον πολλαπλασιασµό του παράνοµου, επιβλαβούς και ανεπιθύµητου περιεχοµένου και των
ανάλογων µορφών συµπεριφοράς σε όλα τα µέσα µετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχοµένου, από τις ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές ως το ∆ιαδίκτυο.
1.3 Αν και η Επιτροπή έχει την εξουσία να διατυπώνει η ίδια συστάσεις σε αυτόν τον τοµέα, ο οποίος δεν
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της νοµοθετικής εναρµόνισης, όποτε το θεωρεί απαραίτητο για τη διασφάλιση της
λειτουργίας και της ανάπτυξης της κοινής αγοράς, στην προκειµένη περίπτωση έκρινε σκοπιµότερη την άµεση
συµµετοχή του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κατάρτιση και την έγκριση αυτού του
εγγράφου.
Καθώς στόχος της σύστασης είναι να συµβάλει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης µέσω της προώθησης εθνικών πλαισίων για την
επίτευξη συγκρίσιµου και αποτελεσµατικού επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
η Επιτροπή πιστεύει ότι η ευρύτερη δηµόσια συζήτηση που θα επιτευχθεί χάρη στη συµµετοχή του Κοινοβουλίου,
αφενός, και η δέσµευση των κρατών µελών στο πλαίσιο του Συµβουλίου, αφετέρου, θα εξασφαλίσουν την ευκολότερη επίτευξη αυτού του στόχου. Γι' αυτό η Επιτροπή προτείνει να χρησιµοποιηθεί ως νοµική βάση για την
υιοθέτηση της σύστασης το άρθρο 157 της Συνθήκης.
1.4 Στην παρούσα πρόταση σύστασης, η Επιτροπή εκφράζει την ελπίδα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο θα συστήσουν στα κράτη µέλη να θεσπίσουν τις νοµικές ή άλλες προϋποθέσεις για τη δηµιουργία ενός
κλίµατος εµπιστοσύνης, το οποίο θα προαγάγει την ανάπτυξη της βιοµηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών πληροφόρησης.
Για τον σκοπό αυτό, διακρίνει τέσσερις κατηγορίες µέτρων, µε τους εξής στόχους:
(1) Έγγρ. COM(2004) 341 τελικό της 30.4.2004.
(2) Σύσταση 98/560/EΚ, ΕΕ L 270 της 7.10.98· για τη σχετική πρόταση, η ΕΟΚΕ εξέδωσε τη γνωµοδότηση CES 626/98 της
29.4.1998 µε εισηγήτρια την κα Barrow. Όσο για τη δεύτερη έκθεση αξιολόγησης, περιέχεται στο έγγρ. COM(2003) 776
τελικό.
(3) Πρβλ. την ανακοίνωση της Επιτροπής «Συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων στην Ευρώπη: πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (COM(2004) 61τελικό) και τη σχετική γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ (ΕΕ C 120 της 20.5.2005) µε
εισηγητή τον κ. McDonogh· επίσης, την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις «Κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες»,
COM(2004) 447 της 30.06.2004.
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α) να εξασφαλιστεί το δικαίωµα απάντησης έναντι όλων των µέσων ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένου του
∆ιαδικτύου, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας προσαρµογής του τρόπου µε τον οποίο αυτό ασκείται, ώστε
να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας µέσων,
β) να παρασχεθεί στους ανηλίκους η δυνατότητα να χρησιµοποιούν υπεύθυνα τις επιγραµµικές οπτικοακουστικές
υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφόρησης, ιδίως µε µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των γονέων, των δασκάλων και
των καθηγητών σχετικά µε τις δυνατότητες των νέων υπηρεσιών και µε τα κατάλληλα µέσα προστασίας των
ανηλίκων, ιδιαίτερα µέσω προγραµµάτων τα οποία διδάσκουν τη χρήση των µέσων οπτικοακουστικής επικοινωνίας,
γ) να διευκολυνθεί ο εντοπισµός και η πρόσβαση των ανηλίκων σε υλικό και υπηρεσίες ποιότητας, µεταξύ άλλων
δια της παροχής µέσων πρόσβασης σε αυτό το υλικό στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και άλλους δηµόσιους
χώρους,
δ) να ενθαρρυνθεί η βιοµηχανία να αποφεύγει και να καταπολεµά κάθε µορφής διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής
ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισµού σε
όλα τα µέσα ενηµέρωσης.
1.5 Η Επιτροπή πιστεύει, ακόµη, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρέπει να συστήσουν στις
ενδιαφερόµενες βιοµηχανίες και µέρη:
α) να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της ευρύτερης πρόσβασης των ανηλίκων στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πληροφόρησης, παρέχοντας εγγυήσεις ότι το περιεχόµενο των προγραµµάτων είναι ασφαλές και ελεγχόµενο και αποφεύγοντας ταυτόχρονα το δυνητικώς επιβλαβές περιεχόµενο,
συµπεριλαµβανοµένης µιας εναρµόνισης «από κάτω προς τα επάνω» µέσω της συνεργασίας των οργάνων
αυτορρύθµισης και συρρύθµισης στα κράτη µέλη και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε θέµατα όπως ένα
σύστηµα κοινών περιγραφικών συµβόλων που θα βοηθούν τους θεατές να αξιολογούν το περιεχόµενο των
προγραµµάτων,
β) να αποφύγουν και να καταπολεµήσουν κάθε µορφή διάκρισης και να προωθήσουν µια διαφοροποιηµένη και
ρεαλιστική εικόνα των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων των γυναικών και των ανδρών στην κοινωνία.
1.6 Το παράρτηµα της πρότασης περιέχει µερικές ενδεικτικές κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή, σε
εθνικό επίπεδο, µέτρων για την εξασφάλιση του δικαιώµατος απάντησης σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης, όπως:
— το έννοµο συµφέρον, ανεξαρτήτως της εθνικότητας,
— οι κατάλληλες χρονικές προθεσµίες για την άσκηση αυτού του δικαιώµατος,
— η δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη.
2. Ιστορικό της πρότασης
2.1 Η προβληµατική της προστασίας των ανηλίκων από το επιβλαβές περιεχόµενο και της άσκησης του δικαιώµατος απάντησης στις τηλεοπτικές εκποµπές εµφανίστηκε για πρώτη φορά στην οδηγία του Συµβουλίου της 3ης
Οκτωβρίου 1989 για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (89/552/ΕΟΚ) (4), όπως τροποποιήθηκε από
την οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 (5) (την αποκαλούµενη οδηγία «Τηλεόραση χωρίς σύνορα»).
2.2 Ωστόσο, όπως υπενθυµίζει και η Επιτροπή, το πρώτο κοινοτικό κείµενο που επεδίωξε να ρυθµίσει σε
κάποιο βαθµό το περιεχόµενο των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφόρησης ήταν η
σύσταση της 24ης Σεπτεµβρίου 1998, η οποία, απηχώντας τους βασικούς συλλογισµούς του «Πράσινου Βιβλίου
για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο πλαίσιο των οπτικοακουστικών
υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφόρησης» της 16ης Οκτωβρίου 1996 (6) και τα συµπεράσµατα του
«Ψηφίσµατος για το παράνοµο και επιβλαβές περιεχόµενο του Ίντερνετ» της 17ης Φεβρουαρίου 1997 (7),
απηύθυνε µια σειρά συστάσεων προς τα κράτη µέλη, τη βιοµηχανία και τα ενδιαφερόµενα µέρη για την προαγωγή,
κυρίως µέσω της αυτορρύθµισης, ενός κλίµατος εµπιστοσύνης που θα προωθούσε την ανάπτυξη των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφόρησης εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας των ανηλίκων
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
(4) Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 1989 για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, ΕΕ L 298 της
17.10.1998, σ. 23
(5) Οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 για την τροποποίηση της
οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 60
(6) COM(96) 483 τελικό, για το οποίο η ΕΟΚΕ εξέδωσε γνωµοδότηση µε εισηγήτρια την κα Barrow, ΕΕ C 287 της 22.9.97,
σ. 11.
(7) ΕΕ C 70 της 23.1.1999.
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2.3 Η ΕΟΚΕ, στη γνωµοδότησή της της 29ης Απριλίου 1998 (8) για το σηµαντικό αυτό κείµενο, αφού
επέστησε την προσοχή σε διάφορες βασικές πτυχές που σχετίζονταν µε τις αρχές, τη φύση, το πεδίο εφαρµογής
και το περιεχόµενο οποιασδήποτε ρύθµισης για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής προστασίας των ανηλίκων
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στα οπτικοακουστικά µέσα ενηµέρωσης, κατέληξε εν ολίγοις στην υποστήριξη
µιας εναρµονισµένης και ολοκληρωµένης διεθνούς προσέγγισης της ρύθµισης των οπτικοακουστικών υπηρεσιών,
τονίζοντας τις πτυχές της χρήσης συστηµάτων διαβάθµισης και λογισµικών φιλτραρίσµατος των περιεχοµένων και
της αποσαφήνισης της ευθύνης για το παράνοµο και επιβλαβές περιεχόµενο, συνιστώντας την ανάληψη πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση και τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των γονέων και των πάσης φύσεως παιδαγωγών
και κάνοντας έκκληση για µεγαλύτερη συνεργασία και συντονισµό µεταξύ των ευρωπαϊκών και των διεθνών αρµόδιων οργάνων. Πρότεινε επίσης τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού ή, κατά προτίµηση, διεθνούς πλαισίου κωδίκων δεοντολογίας, κατευθυντήριων γραµµών και βασικών µέτρων για την κατάλληλη προστασία των ανηλίκων και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

2.4 Μετά το πρώτο αυτό κείµενο, ανελήφθησαν σε κοινοτικό επίπεδο, από το Συµβούλιο και την Επιτροπή,
διάφορες πρωτοβουλίες µε τις ίδιες ανησυχίες (9).
(8) Γνωµοδότηση µε εισηγήτρια την κα Barrow, ΕΕ C 214 της 10.07.98
(9) Οι πιο σηµαντικές από αυτές είναι:
α) η απόφαση 276/1999/ΕΚ της 25ης Ιανουαρίου 1999 για την υιοθέτηση ενός πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος
δράσης για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών µέσω της καταπολέµησης
του παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου, ιδίως στον τοµέα της προστασίας των παιδιών και των ανηλίκων (ΕΕ L 33
της 6.2.99, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 1151/2003/ΕΚ, ΕΕ L 162 της 1.7.2003, που παρέτεινε το πρόγραµµα δράσης για δύο έτη,
β) η ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης ∆εκεµβρίου 1999 µε τίτλο «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές για την
κοινοτική πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα στην ψηφιακή εποχή», η οποία δηλώνει ότι το πλαίσιο πρέπει να
εγγυάται επίσης την αποτελεσµατική προστασία των γενικών συµφερόντων της κοινωνίας, όπως η ελευθερία της
έκφρασης και το δικαίωµα απάντησης, η προστασία των δηµιουργών και των έργων τους, ο πλουραλισµός, η προστασία
του καταναλωτή, η προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλοµορφίας (COM(1999) 657 τελικό),
γ) τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε την προστασία των ανηλίκων σε ένα
περιβάλλον ψηφιακών οπτικοακουστικών υπηρεσιών, όπου τονίζεται η ανάγκη να προσαρµοστούν και να συµπληρωθούν
τα ισχύοντα συστήµατα προστασίας των ανηλίκων από επιβλαβή περιεχόµενα των οπτικοακουστικών µέσων, υπό το φως
των συνεχών τεχνικών και κοινωνικών εξελίξεων και των εξελίξεων της αγοράς (ΕΕ C 8 της 12.1.2000),
δ) η οδηγία 2000/31/ΕΚ της 8ης Ιουνίου 2000 για το ηλεκτρονικό εµπόριο, η οποία περιέχει ορισµένες διατάξεις που
σχετίζονται µε την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1
στοιχείο ε), σύµφωνα µε το οποίο τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνουν την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (ΕΕ L 178 της 17.7.2000),
ε) η ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2000) 890 της 26.1.2001 «Για µια ασφαλέστερη Κοινωνία της Πληροφορίας µε
τη βελτίωση της ασφάλειας των υποδοµών πληροφόρησης και την καταπολέµηση του εγκλήµατος πληροφορικής»,
όπου παρατίθεται µια ολόκληρη σειρά νοµοθετικών και µη νοµοθετικών µέτρων για την αντίδραση στις προσβολές του
ιδιωτικού βίου, το παράνοµο περιεχόµενο, τη µη εγκεκριµένη πρόσβαση, τη δολιοφθορά και την πνευµατική ιδιοκτησία
(µε εισηγητή τον κ. Dantin, EE C 311 της 17.11.2001), η πρόταση απόφασης-πλαισίου για τις επιθέσεις κατά των
συστηµάτων πληροφοριών, που την ακολούθησε (COM(2002) 173 τελικό της 19.4.2002) και η γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ της 28.11.2001 για την «Ανακοίνωση από την Επιτροπή προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών:
Πρόταση ευρωπαϊκής πολιτικής» µε εισηγητή τον κ. Retureau, ΕΕ C 48 της 21.2.2002,
στ) η αξιολογητική έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρµογή της
σύστασης του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την προστασία των ανηλίκων και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η οποία χαρακτηρίζει µεν τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της σύστασης ενθαρρυντικά, αλλά τονίζει επίσης ότι,
για να µπορέσει να εφαρµοστεί πλήρως η σύσταση, χρειάζεται µεγαλύτερη συµµετοχή των χρηστών και περισσότερος
χρόνος (COM(2001) 106 τελικό)· οι απόψεις αυτές υπογραµµίστηκαν και στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 2001 σχετικά µε την έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής (ΕΕ C 213 της 31.7.2003),
ζ) η τέταρτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ «Τηλεόραση χωρίς σύνορα», η
οποία υιοθετήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2003 και στο παράρτηµα της οποίας προτείνεται, στο πλαίσιο του προγράµµατος
εργασίας για την αναθεώρηση της οδηγίας, να διεξαχθεί δηµόσια διαβούλευση για να εξεταστούν, µεταξύ άλλων, τα
προβλήµατα της προστασίας των ανηλίκων και του δικαιώµατος απάντησης. Η διαβούλευση αυτή βασίστηκε σε έγγραφα
προβληµατισµού που είχαν δηµοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής (http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/
review-twf2003/consult_en.htm),
η) η δεύτερη έκθεση αξιολόγησης της εφαρµογής της (προαναφερθείσας) σύστασης του Συµβουλίου του Σεπτεµβρίου
1998, η οποία υιοθετήθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 2003 και περιέχει κριτική ανάλυση των µέτρων που ελήφθησαν από τα
κράτη µέλη και στο επίπεδο της ΕΕ,
θ) η ανακοίνωση της Επιτροπής για «Το µέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τοµέα»
(COM(2003 784 τελικό της 15.12.2003), η οποία καθορίζει τις µεσοπρόθεσµες προτεραιότητες της κοινοτικής κανονιστικής πολιτικής για τον εν λόγω τοµέα στο πλαίσιο της διευρυµένης Ευρώπης και στην οποία η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης για την οδηγία «Τηλεόραση χωρίς σύνορα», αναφέρεται στην ανάγκη επικαιροποίησης της σύστασης σχετικά µε την προστασία των ανηλίκων
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας µε επικέντρωση στην ανάπτυξη µοντέλων αυτορρύθµισης και συρρύθµισης, ιδίως όσον
αφορά το περιβάλλον σε απευθείας σύνδεση, προκειµένου να εξασφαλιστεί ο αποτελεσµατικός σεβασµός των αρχών της
προστασίας των ανηλίκων και της δηµόσιας τάξης, και εξαγγέλλει ότι προτίθεται να υιοθετήσει την άποψη ότι το
δικαίωµα απάντησης είναι εφαρµοστέο σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης και θα µπορούσε σε πρώτη φάση να συµπεριληφθεί
στη σύσταση για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
ι) η πρόσφατη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την καθιέρωση
πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος για την προαγωγή της ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και των νέων επιγραµµικών τεχνολογιών, η οποία επικεντρώνεται στους τελικούς χρήστες, ιδίως τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα
παιδιά (COM(2004) 91 τελικό της 12.3.2004).
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Η ΕΟΚΕ ανέλαβε επίσης διάφορες πρωτοβουλίες µε τις ίδιες ανησυχίες. Οι πιο σηµαντικές από αυτές είναι:

α) η γνωµοδότηση µε θέµα «Ένα πρόγραµµα για την προστασία των παιδιών στο ∆ιαδίκτυο» (10),
β) η γνωµοδότηση σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές για την
κοινοτική πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα στην ψηφιακή εποχή» (11),
γ) οι γνωµοδοτήσεις για τις προτάσεις απόφασης 276/1999/EΚ και 1151/2003/ΕΚ (έγγρ. COM(1998) 518
τελικό και COM(2002) 152 τελικό, αντιστοίχως) (12),
δ) η γνωµοδότηση για την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ (έγγρ. (COM(2004) 91 τελικό της 12.3.2004) (13).
Παραπέµπουµε τον αναγνώστη στις παρατηρήσεις και τις συστάσεις τους.

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εµβαθύνει και να αναπτύξει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1998, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα
της δεύτερης έκθεσής της για την αξιολόγηση της εφαρµογής της σύστασης σε καίριους τοµείς όπως η προστασία
των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η καταπολέµηση κάθε µορφής κοινωνικών διακρίσεων και η
εξασφάλιση του δικαιώµατος απάντησης σε όλα τα οπτικοακουστικά µέσα επικοινωνίας και ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου.
3.2 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι, επί του παρόντος, η Συνθήκη δεν χορηγεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια εξουσία
νοµοθετικής εναρµόνισης στον οπτικοακουστικό τοµέα, αλλά λυπάται για αυτή την κατάσταση των πραγµάτων
και συνιστά να εξεταστεί το θέµα στην επόµενη αναθεώρηση των Συνθηκών.
3.3 Η ΕΟΚΕ θεωρεί παράλογο το γεγονός ότι, για να προστατευθούν οι ανήλικοι, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η
τιµή και η ιδιωτική ζωή από τα µέσα ενηµέρωσης στη Ευρωπαϊκή Ένωση, µε το πλήρες άνοιγµα των συνόρων που
προβλέπει η οδηγία «Τηλεόραση χωρίς σύνορα», είναι απαραίτητη η επίκληση, ως καθοριστικού παράγοντα, όχι
των αυτών καθαυτών δικαιωµάτων που συνδέονται µε την προσωπικότητα, αλλά «της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης». Η προστασία
αυτού του πυρήνα θεµελιωδών δικαιωµάτων του πολίτη δεν µπορεί να θεωρείται απλώς παρεµπίπτουσα πτυχή της
επίτευξης του στόχου της ανάπτυξης της αγοράς οπτικοακουστικών µέσων.
3.4 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι, δεδοµένων των προαναφερθέντων νοµικών περιορισµών, ο καλύτερος
τρόπος να επιτευχθεί πρόοδος στα εν λόγω ζητήµατα είναι η σύσταση, λίγο-πολύ έτσι όπως παρουσιάζεται από
την Επιτροπή. Συµφωνεί επίσης µε τη νοµική βάση που συνιστά η Επιτροπή για αυτή τη σύσταση (το άρθρο 157
της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), που είναι άλλωστε η ίδια µε τη νοµική βάση που χρησιµοποιήθηκε για τη σύσταση του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης µέσω της
προώθησης εθνικών πλαισίων µε σκοπό την επίτευξη συγκρίσιµου και αποτελεσµατικού επιπέδου προστασίας των
ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (14), η οποία συµπληρώνεται µε την παρούσα πρόταση σύστασης και µε
την απόφαση του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2000 για την εφαρµογή προγράµµατος για την ενθάρρυνση
της ανάπτυξης, της διανοµής και της προώθησης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων (MEDIA Plus —
Ανάπτυξη, διανοµή και προώθηση 2001-2005) (15).
3.5 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την άποψη που είχε διατυπώσει στη γνωµοδότησή της (16) για την «Πρόταση
σύστασης του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο
πλαίσιο των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφόρησης», ότι η ευρωπαϊκή βιοµηχανία
οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης µπορεί να αναπτύξει πλήρως το δυναµικό της µόνο
σε ένα κλίµα εµπιστοσύνης, το οποίο, µε τη σειρά του, µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την εξασφάλιση της
προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
(10) Γνωµοδότηση µε εισηγήτρια την κα Davison, ΕΕ C 48 της 28.2.2002.
(11) Γνωµοδότηση µε εισηγητές τον κ. Morgan και την κα Carroll, ΕΕ C 14 της 16.1.2001.
(12) Γνωµοδότηση CES 627/98 µε εισηγήτρια την κα Drijfhout-Zweijtzer, ΕΕ C 214 της 10.7.1998, και γνωµοδότηση µε
εισηγήτρια την κα Davison, ΕΕ C 73 της 26.3.2003
(13) Γνωµοδότηση (ΕΕ C 157 της 28.6.2005) που υιοθετήθηκε από την Ολοµέλεια στις 16.12.2004 µε εισηγητές τον κ. Retureau και την κα Davison.
(14) ΕΕ L 270 της 7.10.1998, σ. 48.
(15) ΕΕ L 13 της 17.1.2001, σ. 34. Πρβλ. σχετικά την πρόσφατη πρόταση απόφασης για το πρόγραµµα ΜΕDIA 2007
(COM(2004) 470 τελικό της 14.7.2004) και τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ που καταρτίζεται επί του παρόντος από τον
εισηγητή της παρούσας γνωµοδότησης.
(16) Γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση σύστασης του Συµβουλίου σχετικά µε την
προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο πλαίσιο των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών
πληροφόρησης», ΕΕ C 214 της 10.7.98, σ. 25.
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3.6 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει επίσης την πεποίθησή της ότι µόνο µε µια εναρµονισµένη και ολοκληρωµένη
διεθνή προσέγγιση της ρύθµισης των οπτικοακουστικών υπηρεσιών θα µπορέσουν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά οποιαδήποτε µέτρα προστασίας, ιδίως για πτυχές όπως τα συστήµατα διαβάθµισης, το λογισµικό φιλτραρίσµατος και η αποσαφήνιση της ευθύνης για το παράνοµο και το επιβλαβές περιεχόµενο. Γι' αυτό, η ΕΟΚΕ
ανανεώνει την έκκλησή της για µεγαλύτερη συνεργασία και συντονισµό µεταξύ των ευρωπαϊκών και των διεθνών
οργανώσεων και επαναλαµβάνει την πρότασή της να καθιερωθούν διεθνείς κώδικες δεοντολογίας, κατευθυντήριες
γραµµές και προερχόµενα από τη βάση µέτρα για την επαρκή προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
3.7 Η ΕΟΚΕ εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στον ορισµό που δίδεται στην έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του σχεδίου
Συντάγµατος της Ευρώπης (άρθρο Ι-2), και στην ανάγκη να ερµηνευθεί αυτή η έννοια, στο πλαίσιο της παρούσας
πρότασης σύστασης, κατά τρόπο απόλυτα συνεκτικό µε τον στόχο και το περιεχόµενο αυτού του Χάρτη.
3.8 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι για την αποτελεσµατική προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
στο σηµερινό πλαίσιο τεχνολογικής ανάπτυξης της βιοµηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
πληροφόρησης απαιτείται, ιδίως, εκπαίδευση στα µέσα επικοινωνίας και ενηµέρωσης, «προκειµένου οι καταναλωτές να είναι εις θέση να χρησιµοποιούν τα µέσα κατά τρόπο προσανατολισµένο στις αξίες της κοινωνίας και
να αναπτύξουν ικανότητα κρίσεως για τα θέµατα αυτά» (17).
3.9 Ειδικότερα όσον αφορά το ∆ιαδίκτυο, η ΕΟΚΕ θεωρεί ουσιώδη τη διάρθρωση πολιτικών και µέσων που
προωθούν την παιδεία και την ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου από τους ανηλίκους και συµφωνεί, κατά συνέπεια,
µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για το Παράνοµο Περιεχόµενο που διοργανώθηκε από το
Συµβούλιο της Ευρώπης στις 28 Νοεµβρίου 2001 (18).
3.10 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την υποστήριξή της για τις πρακτικές αυτορρύθµισης, όταν οι πρακτικές αυτές
είναι αποτελεσµατικές, και υπογραµµίζει τη σηµασία της προσφυγής σε µοντέλα συρρύθµισης, επειδή φαίνονται
ιδιαίτερα αποτελεσµατικά για την εφαρµογή των κανόνων για την προστασία των ανηλίκων, όπως αναφέρεται
ρητώς στην ανακοίνωση της Επιτροπής για «Το µέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τοµέα» της 15ης ∆εκεµβρίου 2003 (19).
3.11 Χωρίς να υποτιµά τη ζωτική και διαρθρωτική σηµασία των πρωτοβουλιών για την προαγωγή της εκπαίδευσης στη χρήση των οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας, η ΕΟΚΕ επικροτεί την ιδέα να καθιερωθούν
κοινοτικά κριτήρια για την περιγραφή και τον χαρακτηρισµό των οπτικοακουστικών περιεχοµένων, τονίζοντας
ωστόσο ότι η αξιολόγηση των περιεχοµένων θα πρέπει να γίνεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, προκειµένου
να λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά.
3.12 Η ΕΟΚΕ είναι γενικά υπέρ των πολύ θετικών καινοτοµιών και εξελίξεων της νέας πρωτοβουλίας της Επιτροπής, που συνιστούν σηµαντική πρόοδο σε σχέση µε την προηγούµενη σύστασή της, και επιθυµεί ειδικότερα να
υπογραµµίσει:
α) την αναφορά που γίνεται στην πρώτη περίπτωση του σηµείου Ι. (2) σε προγράµµατα διδασκαλίας της
ικανότητας χρήσης των επικοινωνιακών µέσων,
β) την έκκληση που γίνεται στο σηµείο Ι. (3) για ενεργητική ενθάρρυνση της καταπολέµησης κάθε µορφής διακρίσεων, πέρα από την καθαρά παθητική έννοια της «αποφυγής» τους,
γ) την ιδέα της εναρµόνισης «από κάτω προς τα επάνω» µέσω της συνεργασίας των οργάνων αυτορρύθµισης και
συρρύθµισης στα κράτη µέλη και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε θέµατα όπως ένα σύστηµα κοινών
περιγραφικών συµβόλων που θα βοηθούν τους θεατές να αξιολογούν το περιεχόµενο των προγραµµάτων
(σηµείο ΙΙ. (1)) και
δ) ιδιαίτερα, τη σύσταση να εξασφαλιστεί το δικαίωµα απάντησης σε όλα τα οπτικοακουστικά µέσα επικοινωνίας
και ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου, λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι το ίδιο δικαίωµα θα
εφαρµόζεται και στο περιεχόµενο των δηµοσιεύσεων και εκποµπών των κοινοτικών οργάνων.
3.13 Η ΕΟΚΕ πιστεύει, ωστόσο, ότι θα ήταν δυνατό να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνιστώµενη προσέγγιση, µε
τους τρόπους που παρουσιάζονται ακολούθως.
(17) Σηµείο 14 του ψηφίσµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αξιολογητική έκθεση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρµογή της σύστασης του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1998
για την προστασία των ανηλίκων και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, COM(2001) 106.
(18) Ευρωπαϊκό Φόρουµ για το Επιβλαβές και Παράνοµο Περιεχόµενο των Ηλεκτρονικών Μέσων: Αυτορρύθµιση, Προστασία των
Χρηστών και Ικανότητα Χρήσης των Μέσων, Στρασβούργο, 28 Νοεµβρίου 2001, Κτίριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
(19) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών «Το µέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τοµέα»,
COM(2003) 784 τελικό της 15.12.2003· πρβλ. επίσης το αναθεωρηµένο προσχέδιο ενηµερωτικής έκθεσης της ΕΟΚΕ µε
τίτλο «Η παρούσα κατάσταση όσον αφορά την από κοινού ρύθµιση και την αυτορρύθµιση στην ενιαία αγορά» (ΙΝΤ/204
της 16.11.2004) και εισηγητή τον κ. Vever
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4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Προστασία των ανηλίκων
4.1.1
Οι ανήλικοι δεν είναι η µόνη οµάδα που χρειάζεται ειδική προστασία από ορισµένα επιβλαβή και επικίνδυνα περιεχόµενα, ιδίως βίαιου, πορνογραφικού ή παιδοφιλικού χαρακτήρα. Το ίδιο ισχύει και για άλλες πιο
ευαίσθητες ή ευάλωτες οµάδες, όπως οι ηλικιωµένοι ή τα άτοµα µε ψυχικά προβλήµατα, και η σύσταση θα έπρεπε
να τις λάβει και αυτές υπόψη.
4.1.2
∆ιάφορες πτυχές που σχετίζονται µε την προστασία των ανηλίκων και επισηµάνθηκαν από την ΕΟΚΕ στην
πρόσφατη γνωµοδότησή της σχετικά µε την πρόταση απόφασης για την υιοθέτηση ενός πολυετούς κοινοτικού
προγράµµατος δράσης για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ (20) θα έπρεπε να εκληφθούν ως
χρήσιµες συστάσεις προς τα κράτη µέλη και να ενσωµατωθούν στην παρούσα πρόταση σύστασης. Τέτοιες πτυχές
είναι, ιδίως:
α) η καλύτερη κατάρτιση και ενηµέρωση σχετικά µε τα µέσα εγγύησης µεγαλύτερης ασφάλειας κατά τη χρήση
του ∆ιαδικτύου,
β) η καθιέρωση της ευθύνης των προµηθευτών υπηρεσιών ∆ιαδικτύου και της υποχρέωσής τους να συµµορφώνονται αµέσως µε κάθε απόφαση νόµιµης αρχής που διατάζει τη διακοπή της µετάδοσης παράνοµων, επιβλαβών ή επικίνδυνων προγραµµάτων ή περιεχοµένων,
γ) η ενθάρρυνση και η υποστήριξη της ανάπτυξης ανοικτών γραµµών επικοινωνίας, τεχνολογιών φιλτραρίσµατος,
συστηµάτων διαβάθµισης του περιεχοµένου και µέτρων κατά των ανεπίκλητων µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ('spam') και των ανεπίκλητων µηνυµάτων µέσω συστήµατος αυτόµατης µηνυµατοδοσίας
('spim'),
δ) η καθιέρωση της ευθύνης των κατασκευαστών λογισµικού πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και λειτουργικών
συστηµάτων διακοµιστών για την προστασία και τη συντήρηση κάθε αντιικού προγράµµατος που πωλούν, µε
την υποχρέωση να παρέχουν εύχρηστη και ευπρόσιτη τεχνολογία κατά των ιών,
ε) η εφαρµογή συστηµάτων εντοπισµού και παροχής πληροφοριών για τα επιβλαβή και τα επικίνδυνα περιεχόµενα
και η απόσυρση κάθε ρατσιστικού ή ξενοφοβικού περιεχοµένου ή περιεχοµένου που εκθειάζει την εγκληµατικότητα, τη βία ή το µίσος.
4.1.3
Το γεγονός ότι εκδηλώνεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τη χρήση του ∆ιαδικτύου δεν σηµαίνει,
ωστόσο, ότι πρέπει να δοθεί λιγότερη προσοχή όσον αφορά όλα τα παραδοσιακά µέσα κοινωνικής επικοινωνίας,
και ειδικότερα η ραδιοφωνική και τηλεοπτική µετάδοση, όπου ενδεχόµενη σοβαρή προσβολή έναντι ευαίσθητων
οµάδων κοινού, κυρίως των ανηλίκων, πρέπει να αποτελεί αντικείµενο ειδικών δράσεων, είτε µέσω της αυτορύθµισης είτε της ετερο-ρύθµισης.

4.2 Προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
4.2.1
Η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στα οπτικοακουστικά µέσα δεν µπορεί να περιοριστεί µόνο
στην απαγόρευση των κάθε µορφής διακρίσεων. Οι εκποµπές περιεχοµένων που ενδέχεται να παραβιάζουν την
ιδιωτική ζωή και τα θεµελιώδη δικαιώµατα οποιουδήποτε ατόµου πρέπει να εξετάζονται από τις αρµόδιες εθνικές
αρχές, στον βαθµό που το δικαιολογούν οι κοινωνικές επιπτώσεις.
4.2.2

Στον τοµέα αυτό, πρέπει να συσταθεί επίσης στα κράτη µέλη:

α) να ενθαρρύνουν τα µέσα ενηµέρωσης να υιοθετήσουν ακριβείς και συγκεκριµένους κανόνες δεοντολογίας για
τη διασφάλιση του δέοντα σεβασµού της ιδιωτικής ζωής,
β) να προτρέψουν τα µέσα ενηµέρωσης να θεσπίσουν µηχανισµούς αυτορρύθµισης, στους οποίους θα µπορούν
να απευθύνονται τα θύµατα επιθέσεων κατά της ιδιωτικής ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για να εκφράσουν τις διαµαρτυρίες τους,
(20) Βλ. υποσηµείωση 13.
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γ) να δηµιουργήσουν ανεξάρτητα όργανα, µεταξύ των άλλων και δικαστικού χαρακτήρα, για την εξέταση αυτού
του είδους των διαµαρτυριών, εάν αποδειχθούν αναποτελεσµατικοί οι µηχανισµοί αυτορρύθµισης,
δ) να καθιερώσουν δικαίωµα αποζηµίωσης για τις υλικές και µη υλικές βλάβες, το οποίο θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως αποκατάσταση για τα θύµατα και ως αποτρεπτικό στοιχείο για τους υπαίτιους σοβαρών και συστηµατικών επιθέσεων κατά της ιδιωτικής ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
ε) να αναθέσουν στις αρµόδιες αρχές τους την παρακολούθηση των εκποµπών που ενδέχεται να συνιστούν παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
4.3 ∆ικαίωµα απάντησης
4.3.1
Εκτός από το δικαίωµα απάντησης, θα πρέπει να καθιερωθεί και το «δικαίωµα διόρθωσης», µε το ίδιο
γενικό πεδίο εφαρµογής και τους ίδιους όρους, ως αντίδραση στα ψευδή, εσφαλµένα ή ανακριβή περιεχόµενα που
θίγουν τα δικαιώµατα των ανθρώπων.
4.3.2
Πρέπει να δηλωθεί σαφώς ότι το δικαίωµα απάντησης µπορεί να διασφαλιστεί, όχι µόνο µε νοµοθετικά
µέσα, αλλά και µε τη χρήση µέτρων συρρύθµισης και αυτορρύθµισης.
4.3.3

Το Παράρτηµα θα πρέπει να συµπεριλάβει διατάξεις σχετικά µε:

α) τον ακριβή και υποχρεωτικό προσδιορισµό των περιπτώσεων στις οποίες µπορεί να απορριφθεί η δηµοσίευση
απάντησης ή διόρθωσης (όπως δηλώνεται στο ψήφισµα 74/26 του Συµβουλίου της Ευρώπης) και της
σύντοµης προθεσµίας για την άσκηση της σχετικής προσφυγής,
β) την αρχή ότι η απάντηση πρέπει να έχει, στο έντυπο ή την εκποµπή όπου δίδεται, την ίδια προβολή µε το
έντυπο ή την εκποµπή στην οποία αναφέρεται,
γ) την αρχή ότι η άσκηση του δικαιώµατος απάντησης και διόρθωσης είναι δωρεάν.
4.3.4
Στην πρώτη παύλα του Παραρτήµατος, στη φράση «ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του» θα πρέπει να
προστεθεί η φράση «ή τον τόπο κατοικίας του».
5. Τελικές παρατηρήσεις
5.1 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την υποστήριξή της στην εξεταζόµενη πρόταση σύστασης µε τις επιφυλάξεις που
διατυπώνονται στο κεφάλαιο «Ειδικές παρατηρήσεις» και, λαµβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική καινοτοµία και
πρόοδος θα δηµιουργήσει νέες προκλήσεις τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη, συνιστά επίσης να
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της σύστασης στα κράτη µέλη, στη βιοµηχανία και στα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη
τέσσερα χρόνια µετά την υιοθέτησή της.
5.2 Σε σχέση µε τη διαδικασία αξιολόγησης που αναφέρεται στο προηγούµενο σηµείο, η ΕΟΚΕ συνιστά να
συσταθεί ένα Παρατηρητήριο µε καθήκον τη συστηµατική καταγραφή των µέτρων που λαµβάνουν τα κράτη µέλη,
η βιοµηχανία και τα ενδιαφερόµενα µέρη για την εφαρµογή της εξεταζόµενης σύστασης.
Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Πολιτική απασχόλησης:
ο ρόλος της ΕΟΚΕ µετά τη διεύρυνση στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβώνας»
(2005/C 221/18)
Την 1η Ιουλίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2 του Εσωτερικού Κανονισµού της, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα:
«Πολιτική απασχόλησης: ο ρόλος της ΕΟΚΕ µετά τη διεύρυνση στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβώνας»
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 20 Ιανουαρίου 2005, µε βάση
την εισηγητική έκθεση του κ. GREIF.
Κατά την 414η σύνοδο της ολοµέλειάς της στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, µε 138 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 4 αποχές,
την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Τον Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας εγκαινίασε ένα τολµηρό µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα µε φιλόδοξους στόχους για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο µιας βασισµένης στη γνώση οικονοµίας και η βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να
συµβαδίζουν µε τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής. Απολαµβάνοντας ευρεία αποδοχή, ο καθορισµός του ανωτέρω στόχου δηµιούργησε ελπίδες ότι η υλοποίησή του µπορεί να
φέρει την διευρυµένη Ένωση πολύ πιο κοντά στους ευρωπαίους πολίτες.
1.2 Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονοµικής κατάστασης υπάρχει κίνδυνος να µην µπορέσουν να επιτευχθούν
οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2010, ειδικά εκείνοι που αφορούν την απασχόληση, γεγονός που µπορεί να
υπονοµεύσει την αξιοπιστία του συνολικού εγχειρήµατος. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
θεωρεί ότι το εν λόγω πρόβληµα αξιοπιστίας µπορεί να µετριασθεί µόνον όταν οι πολίτες µπορέσουν να πειστούν
ότι όλοι οι αρµόδιοι πολιτικοί παράγοντες δραστηριοποιούνται ενεργά υπέρ της συνεπούς εφαρµογής της Στρατηγικής της Λισσαβώνας σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν τεθεί, εστιάζοντας παράλληλα τις δράσεις που
αναλαµβάνονται στην επίτευξή των εναρµονισµένων και ισάξιων στόχων της (βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, καθώς
και η διασφάλιση µιας αειφόρου οικολογικής ανάπτυξης).
1.3 Έχοντας την πεποίθηση, ότι η «Λισσαβώνα» δεν χρειάζεται νέα ηµερήσια διάταξη, αλλά µάλλον τη χάραξη
νέας πολιτικής, πρωταρχικό στόχο της οποίας θα αποτελεί η υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί µε την
εφαρµογή κατάλληλων µέτρων, πρωτίστως εντός των κρατών µελών, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επισηµάνει µε την
παρούσα γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, συµπληρωµατικά προς την γνωµοδότησή της µε θέµα «Βελτίωση της
εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας» (1), βασικές προκλήσεις της πολιτικής απασχόλησης και να υποβάλει
συστάσεις για την περαιτέρω εφαρµογή της διαδικασίας της Λισσαβώνας µέχρι το 2010.
2. Ενδιάµεση αξιολόγηση της Στρατηγικής της Λισσαβώνας: Η Ευρώπη απέχει πολύ από το στόχο της
δηµιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας
2.1 Στη στρατηγική της Λισσαβώνας, η ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας και η αειφόρος οικονοµική
ανάπτυξη συνιστούν ουσιαστικά µέσα προκειµένου να καταστεί εφικτή η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων
θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, να διαµορφωθεί µια πιο σταθερή βάση για τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης
και, ως εκ τούτου, να µπορεί να εξασφαλιστεί η προστασία των πολιτών από τη φτώχεια και τον αποκλεισµό. Η
ΕΟΚΕ θεωρεί αυτήν την πολιτική προσέγγιση αξιόλογο πλεονέκτηµα της Στρατηγικής της Λισσαβώνας.
2.2 Στον τοµέα της πολιτικής απασχόλησης, η διαδικασία της Λισσαβώνας οφείλει να δώσει νέα ώθηση στην
ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, να ενισχύσει τη συµβολή της ενεργούς πολιτικής απασχόλησης για
την καταπολέµηση της φτώχειας, να προωθήσει την επιχειρηµατικότητα ως µείζονα κινητήρια δύναµη για την
ανάπτυξη και την απασχόληση και να συνεισφέρει στην αύξηση της απασχόλησης σε όλη την Ένωση στο πλαίσιο
ποσοτικών στόχων.
— Κατά συνέπεια, µέχρι το 2010, αναµένεται να αυξηθεί ο µέσος κοινοτικός όρος του συνολικού ποσοστού
απασχόλησης από 61 % σε 70 % και όσον αφορά στις γυναίκες σε 60 %. Επιπλέον, ένα χρόνο αργότερα, στη
Στοκχόλµη τέθηκαν ορισµένοι ενδιάµεσοι στόχοι (αύξηση του συνολικού ποσοστού απασχόλησης σε 67 % και
της γυναικείας απασχόλησης σε 57 % έως το 2005). Πέραν τούτου, τέθηκε ένας νέος στόχος σχετικά µε την
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των ατόµων ηλικίας 55-64 ετών, το οποίο πρέπει να ανέρχεται το 2010
σε 50 %.
(1) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Βελτίωση της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας» (Εισηγητής: ο κ. VEVER,
συνεισηγητές: οι κ.κ. EHNMARK και SIMPSON) ΕΕ C 120 της 20.5.2005.
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— Τα κράτη-µέλη κλήθηκαν, εκκινώντας από τις διαφορετικές εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες, να θέσουν
ανάλογα φιλόδοξους εθνικούς στόχους. Συνεπώς, και οι χώρες των οποίων το ποσοστό απασχόλησης ξεπερνούσε το 70 % κατά το 2000 (όπως λόγου χάρη η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες, η ∆ανία και το Ηνωµένο
Βασίλειο) ή βρισκόταν λίγο κάτω του 70 % (Αυστρία, Πορτογαλία και Φινλανδία) οφείλουν να συνεισφέρουν
ενεργά στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας.

2.3 Εντούτοις, η Λισσαβώνα δεν προσέφερε µόνο την προοπτική σχετικά µε την «αύξηση της απασχόλησης»,
αλλά δροµολόγησε και το στόχο αναφορικά µε την ανάγκη αύξησης της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας, πρωτίστως µέσω της προώθησης της καινοτοµίας και της διασφάλισης καλύτερης ποιότητας της
εργασίας: έτσι, οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία αποτέλεσαν
ζητήµατα προτεραιότητας εξίσου µε τους προσανατολισµούς σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας και τις διαρθρωτικές πολιτικές. Κατ' αναλογία ορίστηκαν περαιτέρω ποσοτικοί στόχοι όπως, µεταξύ άλλων, η αύξηση των κατά
κεφαλήν επενδύσεων στον τοµέα του ανθρώπινου κεφαλαίου/προώθηση της δια βίου µάθησης (συµµετοχή 12,5 %
του συνόλου των ενήλικων ατόµων που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας στα µέτρα επαγγελµατικής κατάρτισης, η
µείωση στο ήµισυ του αριθµού των ατόµων ηλικίας 18-24 ετών, τα οποία ολοκληρώνουν µόνον τον κατώτερο
κύκλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και δεν συνεχίζουν την εκπαίδευση και κατάρτισή τους), η αύξηση των
πιστώσεων για την έρευνα και ανάπτυξη στο 3 % του ΑΕγχΠ (δύο τρίτα των επενδύσεων θα προέρχονται από τον
ιδιωτικό τοµέα), καθώς και η επέκταση των υπηρεσιών παιδικής µέριµνας (εξασφάλιση επαρκούς υποδοµής
φύλαξης που να καλύπτει το 33 % των παιδιών ηλικίας 0-3 ετών και το 90 % των παιδιών ηλικίας από 3 ετών
µέχρι την ηλικία έναρξης της σχολικής εκπαίδευσης).

2.4 Παρά τις αρχικές επιτυχίες, στις αρχές του 2005 η Ευρώπη απέχει ακόµη πολύ από τους φιλόδοξους
στόχους της. Η ευρωπαϊκή οικονοµία διανύει το τρίτο κατά σειρά έτος εξαιρετικά χαµηλών ρυθµών ανάπτυξης, σε
επίπεδα σαφώς κατώτερα των δυνατοτήτων της. Η αναζωογόνηση της οικονοµίας εµφανίζεται σπασµωδική και
ιδιαίτερα ευάλωτη και λόγω των υψηλών τιµών του πετρελαίου και των µαζικών παγκόσµιων ανισορροπιών.
Ωστόσο, µια ρεαλιστική ενδιάµεση αξιολόγηση µας οδηγεί στο ανησυχητικό συµπέρασµα ότι οι στόχοι της
Λισσαβώνας για την απασχόληση δεν θα επιτευχθούν έως το 2010.

2.5 Και τα τρία διαγράµµατα που ακολουθούν (βλέπε παρακάτω: η αναφερόµενη υψηλότερη τιµή αντιστοιχεί
στην εκάστοτε περίπτωση στο στόχο της Λισσαβώνας) καταδεικνύουν, πόσο απίθανο είναι να υλοποιηθούν οι
στόχοι της Λισσαβώνας µέχρι το 2010.

— Τόσο το συνολικό ποσοστό απασχόλησης, όσο και το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αυξήθηκαν στα
τέλη της δεκαετίας του '90, όταν η ευρωπαϊκή οικονοµία αναπτυσσόταν µε συγκριτικά γρήγορους ρυθµούς.
Η οικονοµική επιβράδυνση που προέκυψε ως συνέπεια των εξωτερικών κραδασµών, τους οποίους δεν µπόρεσε
να συγκρατήσει η µακροοικονοµική πολιτική, ουσιαστικά ανέκοψε την αύξηση του συνολικού ποσοστού απασχόλησης το 2001. Αφετέρου, η απασχόληση των γυναικών εξακολούθησε να αυξάνεται κατά µισή ποσοστιαία µονάδα ετησίως. Σε περίπτωση µιας ταχείας αύξησης των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης, ο στόχος
αυτός — τουλάχιστον για την ΕΕ των 15 — θα ήταν εφικτός µέχρι το 2010.

— Με το ποσοστό στην ΕΕ των 15 να ανέρχεται σε 8 % και σχεδόν στο 10 % για την ΕΕ των 25, το χάσµα
µεταξύ της πραγµατικότητας και του στόχου για την απασχόληση των ηλικιωµένων ατόµων, γυναικών και
ανδρών, δείχνει να είναι το µεγαλύτερο, ενώ η γεφύρωσή του παρουσιάζει πολλές δυσκολίες (2). Ωστόσο, η
αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, παρά την επικρατούσα οικονοµική επιβράδυνση, καταδεικνύει ότι τα
µέτρα που ελήφθησαν για την αποτροπή της πρόωρης συνταξιοδότησης και την προώθηση της παράτασης
του επαγγελµατικού βίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας, απέδωσαν καρπούς. Έτσι, η µέση
ηλικία αποχώρησης από τον ενεργό βίο αυξήθηκε από τα 60,4 έτη το 2001 στα 60,8 το 2002 (3) Αντιθέτως,
η ειρωνεία είναι ότι, στην περίπτωση των άλλων δύο βασικών δεικτών της απασχόλησης, καταγράφηκε αύξηση
των ποσοστών, εντός των ορίων των στόχων, πριν από την κοινοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας·
έκτοτε, όµως, τα ποσοστά παραµένουν στάσιµα. Τούτο καταδεικνύει ξεκάθαρα τη σηµασία των κυκλικών και
µακροοικονοµικών παραγόντων, οι οποίοι, ωστόσο, παραµελούνται για χάρη της εστίασης των δράσεων στα
λεγόµενα «διαρθρωτικά» µέτρα. Εντούτοις, αµφότερες οι συνιστώσες είναι µείζονος σηµασίας.
(2) Βλ. σχετικά τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, της 16ης ∆εκεµβρίου 2004, για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο,
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε θέµα:
«Αύξηση της απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και καθυστέρησης εξόδου από την αγορά εργασίας»
(Εισηγητής: ο κ. DANTIN - EE C 157 της 28.6.2005).
(3) Βλ. σχετικά την Ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα: «Αύξηση της απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και
καθυστέρηση της εξόδου από την αγορά εργασίας», COM(2004) 146 τελικό.
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∆ιαγράµµατα 1 — 3: Η ανάπτυξη των στόχων της Λισσαβώνας για την απασχόληση: (4)

(4) Επί του παρόντος είναι διαθέσιµα τα στοιχεία της Eurostat µόνο για το 2003. Λαµβάνοντας υπόψη τους εξαιρετικά
χαµηλούς ρυθµούς αύξησης της απασχόλησης, για το 2004, οι δείκτες θα βρίσκονται, στην καλύτερη περίπτωση, ελάχιστα
πάνω από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2003.
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2.6 Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της Λισσαβώνας του 70 %, θα πρέπει να δηµιουργηθούν µέχρι το
2010 περίπου 15 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ των 15 και 22 εκατοµµύρια στην ΕΕ των 25, ήτοι
πάνω από 3 εκατ. θέσεις ετησίως, όσες δηλαδή δηµιουργήθηκαν στην ΕΕ των 15 το 2000, που αποτέλεσε το
καλύτερο έτος για την απασχόληση τα τελευταία δέκα χρόνια.
2.7 Η διεύρυνση της ΕΕ προσδίδει νέα οικονοµική δυναµική σε όλη την Ευρώπη, επηρεάζει, ωστόσο, και την
ανάπτυξη της απασχόλησης. Όπως διαφαίνεται από τις γραφικές παραστάσεις, τα ποσοστά απασχόλησης στα νέα
κράτη-µέλη βρίσκονται σε σαφώς χαµηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα της ΕΕ των 15. Τούτο δεν ίσχυε, ειδικά
στον τοµέα της γυναικείας απασχόλησης, στα τέλη της δεκαετίας του '90. Από την άλλη πλευρά, η τρέχουσα
οικονοµική ανάπτυξη στα νέα κράτη-µέλη είναι σαφέστατα πιο δυναµική, µε τους ετήσιους ρυθµούς να ξεπερνούν
ορισµένες φορές το 4 %. H Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες των νέων κρατώνµελών κατά τη διαµόρφωση της στρατηγικής της για την απασχόληση, ώστε να είναι τα κράτη αυτά σε θέση να
εκπληρώσουν τους αντίστοιχους κοινοτικούς στόχους. Για το σκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση των
κριτηρίων σύγκλισης, όσον αφορά µια ενδεχόµενη προσχώρηση στην ζώνη του ευρώ, κατά τρόπο ώστε να µην
αναχαιτίζουν την ανάπτυξη της οικονοµίας και της απασχόλησης, αλλά να διασφαλίζουν την προώθησή τους. Στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Μικτών Συµβουλευτικών Επιτροπών, η ΕΟΚΕ επεξεργάστηκε ήδη λεπτοµερώς το
εν λόγω ζήτηµα σε συνεργασία µε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από τις εντασσόµενες χώρες.

3. Η πολιτική απασχόλησης πρέπει να εκτείνεται πέρα από τη θέσπιση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
στις αγορές εργασίας
3.1 Αναµφισβήτητα, οι αιτίες της καταγραφόµενης, δυσµενούς κατάστασης στον τοµέα της απασχόλησης θα
πρέπει να αναζητηθούν πρωτίστως στην αντίστοιχη οικονοµική ανάπτυξη. Η στρατηγική της Λισσαβώνας
θεσπίστηκε λαµβάνοντας ως δεδοµένη την πραγµατική ετήσια αύξηση του ΑΕγχΠ σε ποσοστό 3 % κατά µέσο
όρο. Αντί της αναµενόµενης ανάκαµψης, η οικονοµική κατάσταση επιδεινώθηκε ταχύτατα από το 2000 και µετά.
Τα ποσοστά ανάπτυξης που καταγράφηκαν τα επόµενα χρόνια είναι εξαιρετικά χαµηλά: 1,7 % για το 2001, 1 %
για το 2002 και µόλις 0,8 % για το 2003.
3.2 Έχοντας ως δεδοµένο το πλαίσιο αυτό, καθίσταται σαφές ότι: οι στόχοι της πολιτικής απασχόλησης
µπορούν να υλοποιηθούν µόνον εφόσον επιτευχθεί µια βιώσιµη ανάκαµψη της οικονοµικής συγκυρίας. Για να
αυξηθεί το αναπτυξιακό δυναµικό και να προαχθεί η πλήρης απασχόληση, πρέπει να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες γενικές συνθήκες για την τόνωση τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής ζήτησης. Αναφορικά µε
αυτό, η ΕΟΚΕ έχει επισηµάνει επανειληµµένα τον τελευταίο καιρό την ανάγκη θέσπισης ενός «υγιούς µακροοικονοµικού πλαισίου» σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατ' αρχάς πρέπει να υιοθετηθεί µια µακροοικονοµική πολιτική, η οποία,
σε φάσεις οικονοµικής ανάπτυξης, να διασφαλίζει στα κράτη-µέλη περιθώρια ελιγµών για την ανάληψη συγκυριακών πρωτοβουλιών κατά τη χάραξη της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής σε περιόδους στασιµότητας.
— Η ΕΟΚΕ επικροτεί στο πλαίσιο αυτό τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ως ένα βήµα προς την ορθή κατεύθυνση, κυρίως δε το γεγονός ότι, κατά την
εκτίµηση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, θα λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε
κάθε χώρα (π.χ. οικονοµική συγκυρία, κατάσταση του χρέους, πληθωρισµός). Επίσης, η ενδυνάµωση της
συµµετοχής των κρατών-µελών και των εθνικών κοινοβουλίων στην επίτευξη δηµοσιονοµικής σταθερότητας
ανταποκρίνεται στην ενίσχυση του προσανατολισµού προς την οικονοµική ανάπτυξη ενός αναθεωρηµένου
Συµφώνου. Πέρα από αυτό, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ποιότητα των κρατικών δαπανών, ήτοι µε
τη ρητή διάκριση των στρατηγικών επενδύσεων για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης κατά
τον υπολογισµό του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος (5). Το Συµβούλιο θα είναι το όργανο που, κατόπιν
προτάσεως της Επιτροπής, θα προσδιορίζει ποιες επενδύσεις θεωρούνται ως στρατηγικές επενδύσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
— Τούτο πρέπει να υποστηριχθεί µε την υιοθέτηση µιας πραγµατιστικής νοµισµατικής πολιτικής, η οποία συνυπολογίζει το σύνολο της οικονοµίας και, ως εκ τούτου, και τον αντίκτυπο της εφαρµογής της στην απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ έχει ήδη εκφράσει επανειληµµένα την ανάγκη να εξεταστεί δεόντως το
ζήτηµα των µέτρων που πρέπει να ληφθούν, ούτως ώστε η ΕΚΤ να τηρήσει έναν στόχο σταθερότητας, «µε την
ευρύτερη έννοια», ο οποίος, πέρα από τη σταθερότητα της αξίας του νοµίσµατος, να συνεκτιµά και τη σταθερότητα της ανάπτυξης, την πλήρη απασχόληση και το σύστηµα κοινωνικής συνοχής. Αυτό προϋποθέτει συνεχή
διάλογο µε τα ευρωπαϊκά όργανα (Συµβούλιο, Επιτροπή) και µε τους κοινωνικούς εταίρους και, συν τοις
άλλοις, µπορεί να ενισχύσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και των καταναλωτών.
(5) Βλέπε σχετικά, µεταξύ άλλων, τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2004 «∆ηµοσιονοµική πολιτική και τύπος
επενδύσεων» (Εισηγήτρια: η κ. FLORIO) (EE 322 της 25.2.2004 (ECO105).
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3.3 Οι κύριες αιτίες επιβράδυνσης της οικονοµικής ανάπτυξης των τελευταίων τριών ετών (αφότου το 2000
στην ΕΕ των 15 σηµειώθηκαν ρυθµοί ανάπτυξης της τάξης του 3 %) είναι βασικά µακροοικονοµικής φύσης, και
λιγότερο διαρθρωτικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό η ΕΟΚΕ έχει ήδη υποστηρίξει σθεναρά την ανάγκη να
λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα αυτά στις συστάσεις της για τους γενικούς προσανατολισµούς της ευρωπαϊκής
οικονοµικής πολιτικής. (6) Προκειµένου να εξισορροπηθεί η αγοραστική δύναµη στην Ευρώπη, είναι απαραίτητη η
ανάκαµψη των δύο κύριων συνιστωσών της ζήτησης: αφενός, της κατανάλωσης και, αφετέρου, των επενδύσεων
(ιδιωτικών και δηµόσιων). Η Ευρώπη — διαθέτοντας θετικό ισοζύγιο και σε συνδυασµό µε την αύξηση των
εξαγωγών — µπορεί να καταστεί απολύτως ανταγωνιστική. Αντιθέτως, εκείνο που παραµένει στάσιµο είναι η
εσωτερική ζήτηση. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις µπορούν να επιτύχουν µόνο στο πλαίσιο ενός ευνοϊκότερου
µακροοικονοµικού περιβάλλοντος. Οι µισθοί δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως παράγοντας κόστους από τη
σκοπιά της προσφοράς, δεδοµένου ότι συνιστούν καθοριστική συνιστώσα και για τη ζήτηση καθώς και για τις
προοπτικές των επιχειρήσεων στην αγορά, ειδικά των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δεσµεύονται από
τον τόπο εγκατάστασής τους. Το παράδειγµα της Γερµανίας καταδεικνύει ότι µία έντονη συγκράτηση των µισθών
µπορεί να ενισχύσει την πλευρά της προσφοράς, ταυτόχρονα όµως, εξαιτίας της εξασθένισης της ζήτησης, µπορεί
να παρεµποδίσει την αναζωογόνηση της οικονοµικής συγκυρίας. Παρόλο που στην περίπτωση των µισθολογικών
διαπραγµατεύσεων υπεισέρχονται διάφοροι καθοριστικοί παράγοντες, εξακολουθεί να ισχύει ότι ο προσανατολισµός της πραγµατικής αύξησης των µισθών στην εκάστοτε συνολική αύξηση της παραγωγικότητας σε ένα κράτος
διασφαλίζει αφενός επαρκή ανάπτυξη της ζήτησης και, αφετέρου, τον προσανατολισµό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας προς τους στόχους της σταθερότητας. Αυτή η οικονοµικοπολιτική προοπτική µπορεί να οδηγήσει την
Ευρώπη προς την επίτευξη µιας βιώσιµης και προσανατολισµένης προς τη σταθερότητα οικονοµικής ανάπτυξης.
3.4 Τα τελευταία χρόνια, στις συστάσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική, έχει κυριαρχήσει η άποψη ότι οι διαρθρωτικοί παράγοντες (όπως λόγου χάρη η µισθολογική πολιτική των κοινωνικών εταίρων, η υπερβολικά αυστηρή
ρύθµιση της αγοράς εργασίας, οι πολύ σύντοµες περίοδοι εργασίας, η ακινησία και η δυσκαµψία του εργατικού
δυναµικού) συνιστούν το πρόβληµα της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Πράγµατι, στα περισσότερα κράτη-µέλη τα
τελευταία χρόνια, οι δράσεις της πολιτικής απασχόλησης εστιάσθηκαν ακριβώς στους προαναφερθέντες
παράγοντες. Αντιθέτως, η προώθηση της απασχολησιµότητας, η άρση των ελλείψεων όσον αφορά στα επαγγελµατικά προσόντα, καθώς και η ένταξη των ευπαθών οµάδων στην αγορά εργασίας αποτέλεσαν σαφώς δευτερεύουσα προτεραιότητα.
3.5 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ έχει επισηµάνει συχνά, ότι η επιβολή περικοπών στις κοινωνικές παροχές και
στο εισόδηµα των εργαζοµένων, γυναικών και ανδρών, καθώς και η έλλειψη επαρκών επενδύσεων στο ανθρώπινο
κεφάλαιο οδηγούν σε αποδυνάµωση της εσωτερικής ζήτησης, γεγονός που µάλλον οξύνει τα οικονοµικά προβλήµατα και δρα ανασταλτικά στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας. Εκτός αυτού, αυτός ο µονόπλευρος προσανατολισµός της προσφοράς αντιτίθεται στους συνολικούς στόχους της ίδιας της Λισσαβώνας,
ειδικά σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης. Σε
κάθε περίπτωση ισχύει ότι: η πολιτική για την αγορά εργασίας που επενδύει ελάχιστα στην επαγγελµατική κατάρτιση και εξαναγκάζει τους καταρτισµένους ανέργους να απασχολούνται σε θέσεις που απαιτούν χαµηλό επίπεδο
εξειδίκευσης, αναµένεται να επιδράσει αρνητικά στην παραγωγικότητα της εργασίας. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι µόνο η
παράλληλη ενίσχυση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας της εργασίας — απαίτηση που εκφράστηκε
πρόσφατα και από την Επιτροπή — συνιστά την ενδεδειγµένη στρατηγική. Είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργηθούν και
θέσεις εργασίας που απαιτούν χαµηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην τήρηση
της εργατικής και της κοινωνικής νοµοθεσίας.
3.6 Στο επίκεντρο της συζήτησης που διεξάγεται στην Ευρώπη για την απασχόληση βρίσκεται η ανάγκη
αύξησης των ποσοστών απασχόλησης. Ο στρατηγικός στόχος της Λισσαβώνας συνίσταται στην ενίσχυση της
απασχόλησης ως βέλτιστης µεθόδου πρόληψης της φτώχειας και του αποκλεισµού. Τούτο σηµαίνει την υιοθέτηση
στρατηγικής για την «βελτίωση της ποιότητας της εργασίας» και όχι µόνο τη δηµιουργία απασχόλησης µε κάθε
κόστος. Κατά την έννοια αυτή, η ευρωπαϊκή πορεία προς την πλήρη απασχόληση πρέπει να συνδέεται µε ικανοποιητικούς µισθούς, κοινωνική ασφάλιση και υψηλές προδιαγραφές στο τοµέα της εργατικής νοµοθεσίας. Προς
το σκοπό αυτό, η ΕΟΚΕ ζητεί, κατά την περαιτέρω εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας, να δοθεί ξεχωριστή προτεραιότητα στην ποιότητα της εργασίας, ειδικά σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των διαρθρωτικών µέτρων
µεταρρύθµισης.
3.7 Η ΕΟΚΕ δεν αρνείται σε καµία περίπτωση τη σχέση µεταξύ υιοθέτησης µεταρρυθµίσεων στην αγορά
εργασίας ή σε άλλους τοµείς και δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Ωστόσο, για την επίτευξη του στόχου σχετικά µε
τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι, δεδοµένης της
παρούσας κατάστασης, κύρια προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η αναζωογόνηση της οικονοµίας και η
προώθηση ενός ευφυούς σχεδίου διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Μόνον έτσι µπορεί να ενισχυθεί η επίδραση και
η αποδοχή των µεταρρυθµίσεων. Η µακροοικονοµική πολιτική και οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις πρέπει να
αλληλοσυµπληρώνονται, χωρίς να αλληλοαντικαθίστανται.
(6) Βλέπε µεταξύ άλλων τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 11ης ∆εκεµβρίου 2003 «Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής
πολιτικής για την περίοδο 2003-2005» (Εισηγητής: ο κ. DELAPINA) (EE C 80 της 30.03.2004).
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4. Νέοι δρόµοι στην πολιτική απασχόλησης: ικανότητα καινοτοµίας των επιχειρήσεων — επενδύσεις
στην εργασία — η γνώση ως βασικός πόρος

4.1 Η ικανότητα καινοτοµίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι καθοριστικής σηµασίας για τη δυναµική της
οικονοµίας. Χωρίς την ανάπτυξη νέων, βελτιωµένων προϊόντων και υπηρεσιών, και χωρίς την ενίσχυση της παραγωγικότητας, η Ευρώπη αντιµετωπίζει τον κίνδυνο οπισθοδρόµησης στους τοµείς της οικονοµίας και της πολιτικής
απασχόλησης. Η πρόοδος της παραγωγικότητας συνεπάγεται και µεταβολές στην αγορά εργασίας, χωρίς να διασφαλίζεται πάντοτε και άµεσα το «πλεονασµατικό ισοζύγιο». Εντούτοις, η παραίτηση από τις κοινωνικές και οικονοµικές καινοτοµίες οδηγεί µε βεβαιότητα σε καθοδική σπείρα. Οι συνέπειες µεταβολών στην αγορά εργασίας
πρέπει να συνοδεύονται και να αµβλύνονται µε την παράλληλη θέσπιση κοινωνικών µέτρων.

4.2 Η οικονοµική ανάπτυξη και το κατάλληλο επενδυτικό κλίµα συνιστούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
τη δηµιουργία νέων και τη διασφάλιση υφιστάµενων θέσεων εργασίας, στόχος που υλοποιείται στην ευρωπαϊκή
εσωτερική αγορά σε σηµαντικό βαθµό από τις νέες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ. (7) Οι µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις συµµετέχουν σε µεγάλο βαθµό στη διαµόρφωση της τοπικής οικονοµίας, και, ως εκ τούτου, µπορούν
να επωφεληθούν σηµαντικά από την επικράτηση µιας σταθερής και αυξανόµενης εσωτερικής ζήτησης. Αναφορικά
µε το ανωτέρω ζήτηµα, η ΕΟΚΕ έχει υπογραµµίσει επανειληµµένως την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερο βάρος και στην
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, την υιοθέτηση πολιτικής που προάγει την επιχειρηµατικότητα και την ενθάρρυνση ίδρυσης επιχειρήσεων που µέσω της καινοτοµίας προωθούν την απασχόληση. (8) Συχνά είναι οι ΜΜΕ εκείνες
που, λόγω της ανάγκης τους να παραµείνουν στην ενεργό αγορά, αναπτύσσουν αξιόλογο δυναµικό καινοτοµίας.
Στην προκειµένη περίπτωση, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση των πολύ µικρών επιχειρήσεων.
Κατά την έννοια αυτή, πρέπει να δηµιουργηθούν για τις επιχειρήσεις οι δέουσες προϋποθέσεις, ώστε αυτές να
αξιοποιήσουν πλήρως το δυναµικό καινοτοµίας, κυρίως µέσω της θέσπισης ευνοϊκότερων όρων για την πρόσβαση
σε χρηµατοδοτήσεις, της υλικοτεχνικής απλούστευσης όσον αφορά τη διοίκηση των επιχειρήσεων, καθώς και µέσω
της εφαρµογής ενισχυµένων µέτρων επαγγελµατικής κατάρτισης.

4.3 Η ΕΟΚΕ έχει υπογραµµίσει πολλές φορές, ότι οι άνθρωποι, µε τις γνώσεις και τις ικανότητές τους,
αποτελούν τον σηµαντικότερο πόρο για την καινοτοµία και την πρόοδο στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης (9). Η
Ευρώπη πρέπει να ανακαλύψει τρόπους να προάγει καλύτερα το δυναµικό που διαθέτει σε ανθρώπινους πόρους,
στην επιστήµη, καθώς και στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας και, στη συνέχεια, να το αξιοποιήσει για τη
δηµιουργία νέων, εµπορεύσιµων προϊόντων και υπηρεσιών και, εποµένως, για την ενίσχυση της απασχόλησης.
Τούτο απαιτεί ευρύτατη συµµετοχή στην εκπαίδευση όλων των κοινωνικών οµάδων, υψηλό επίπεδο επαγγελµατικής κατάρτισης και καλύτερη µετάβαση από την ανώτερη εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Το κοινωνικό κλίµα
πρέπει να αναπτυχθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η εκπαίδευση να αποτελεί αυτονόητη πραγµατικότητα και η
ανώτερη εκπαίδευση να µην θεωρείται ειδικό προνόµιο. Πρόσφατες έρευνες του ΟΟΣΑ έχουν επανειληµµένα καταδείξει τις αδυναµίες στο σύστηµα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε πολλά κράτη-µέλη. (10) Οι ελλείψεις ακαδηµαϊκού προσωπικού και εµπειρογνωµόνων είναι τα επακόλουθα της οικονοµικής στενωπού, ενώ ταυτόχρονα αντανακλούν την παρεµπόδιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση. Η ανάγκη ανάληψης δράσης στον τοµέα της πολιτικής για την εκπαίδευση και τη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση είναι ήδη εκπρόθεσµη. Πού είναι οι επενδύσεις,
— προκειµένου να µειωθεί δραστικά το ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο, να αυξηθεί ο αριθµός
των αποφοίτων πανεπιστηµίου και να διασφαλιστεί πραγµατικά για όλους η δυνατότητα της δια βίου
µάθησης·
— προκειµένου να βελτιωθεί η µετάβαση από την ανώτερη και πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στην αγορά, πρωτίστως στον τοµέα των ΜΜΕ·
(7) Βλέπε τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 30ής Ιουνίου 2004 µε τίτλο: «Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου περί τροποποίησης της απόφασης 2000/819/EK σχετικά µε ένα πολυετές πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις
και την επιχειρηµατικότητα, ιδίως για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (2001-2005)» (Εισηγητής: ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ –
ΕΕ C 302, 7-12-2004), καθώς και τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 31ης Μαρτίου 2004: «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς
το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ενηµέρωση και απλούστευση του κοινοτικού κεκτηµένου» (Εισηγητής: RETUREAU – EE C 112 της 30.4.2004),
καθώς και τη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ της 18.6.2003 µε θέµα: «Ο ρόλος των µικροεπιχειρήσεων και των
µικρών επιχειρήσεων στην οικονοµική ζωή και στον ευρωπαϊκό παραγωγικό ιστό» (Εισηγητής: PEZZINI - EE C 220 της
16.9.2003).
(8) Βλέπε κυρίως τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 24.9.2003 «Πράσινη Βίβλος – για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη»
(Εισηγητής: BUTTERS - EE C 10, της 14.1.2004).
(9) Βλέπε σχετικά τη διερευνητική γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 28ης Οκτωβρίου 2004 µε θέµα: «Κατάρτιση και παραγωγικότητα» (Εισηγητής: ο κ. KORYFIDIS) ) (CESE 1435/2004).
(10) Βλέπε σχετικά την πρόσφατη έρευνα PISA 2003: ΟΟΣΑ Πρόγραµµα ∆ιεθνούς Αξιολόγησης (PISA).
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— προκειµένου να διασφαλιστεί, ως βασικό προληπτικό µέτρο της πολιτικής για την απασχόλησης, η παροχή
υψηλής ποιότητας βασικής και συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης και η δυνατότητα των νέων για οµαλή
είσοδο και, κατόπιν, διαρκή παραµονή στην αγορά εργασίας;
— προκειµένου να καταστεί δυνατή η χορήγηση απαλλαγής από την εργασία, για µία εβδοµάδα το χρόνο, σε
όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζοµένους για ευρύτερη συµµετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης.
4.4 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ έχει επανειληµµένα υπογραµµίσει τη σηµασία που έχει η ανάληψη κοινής
ευθύνης στον τοµέα της βασικής και της συνεχούς κατάρτισης, επισηµαίνοντας ταυτοχρόνως, ότι οι επενδύσεις
στην επαγγελµατική εξειδίκευση δεν συνιστούν αποκλειστική αρµοδιότητα των δηµοσίων αρχών, αλλά και των
επιχειρήσεων, καθώς και κάθε ατόµου ξεχωριστά, δεδοµένου ότι από τα πλεονεκτήµατα της δια βίου µάθησης δεν
επωφελούνται µόνον οι εργαζόµενοι και οι επιχειρήσεις, αλλά ολόκληρη η κοινωνία (11). Η επαγγελµατική κατάρτιση και η δια βίου εκπαίδευση και συνεχής κατάρτιση δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται µεµονωµένα. Πρέπει να
αποτελούν συστατικό στοιχείο της διαχείρισης της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των εργαζοµένων. Ανεξαρτήτως
ηλικιακής οµάδας ή εκπαιδευτικού επιπέδου, κρίνεται απαραίτητη η παροχή επαρκών κινήτρων και δυνατοτήτων
για ενεργό συµµετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης. Έτσι, η ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων και η
καλλιέργεια του πνεύµατος καινοτοµίας προϋποθέτουν σε επίπεδο επιχειρήσεων τις αντίστοιχες επενδύσεις στη
βασική και τη συνεχή κατάρτιση, καθώς και τη δηµιουργία µιας επιχειρηµατικής νοοτροπίας που ενθαρρύνει την
καινοτοµία.

4.5 Ωστόσο, σήµερα δεν αρκεί πλέον η δηµιουργικότητα και η ικανότητα µάθησης του µεµονωµένου ατόµου.
Η ίδια η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει την ικανότητα και την ετοιµότητα για µάθηση, ήτοι οφείλει να
προσλαµβάνει νέες γνώσεις τις οποίες να µετατρέπει σε εµπορεύσιµα προϊόντα. Η ικανότητα καινοτοµίας αποτελεί
βασικό συντελεστή της ανταγωνιστικότητας. Προκειµένου να διασφαλιστεί η βάση για τις µελλοντικές καινοτοµίες,
η επιστήµη και η έρευνα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν κατεξοχήν προτεραιότητα. Είναι απαραίτητη η
πλήρης αξιοποίηση και η αποτελεσµατική δικτύωση του διαθέσιµου δυναµικού του ερευνητικού συστήµατος τόσο
του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Κατά την έννοια αυτή, ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η προώθηση της
καινοτοµίας και της έρευνας και, συνεπώς, και η αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη σύµφωνα
µε το στόχο της Λισσαβώνας του 3 % του ΑΕγχΠ — δαπανών τα δύο τρίτα των οποίων θα προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς (12). Είναι αναγκαία η ενίσχυση της υποστήριξης του δηµοσίου τοµέα για την έρευνα και την τεχνολογία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, πρωτίστως για τις τεχνολογίες-κλειδιά που προάγουν την ανάπτυξη, µε
στόχο την επέκταση της επιστηµονικής βάσης και την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων στους τοµείς της έρευνας
και τεχνολογικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, τα κράτη-µέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλουν να καταβάλουν
προσπάθειες ώστε να αξιοποιηθούν οι δηµόσιες συµβάσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που
προάγουν την έρευνα και την καινοτοµία.

4.6.
Η καινοτόµος οργάνωση της εργασίας και η διαχείριση της καινοτοµίας συνιστούν επίσης θέµα που αφορά
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Πολλές από αυτές έχουν αναπτύξει συγκεκριµένες προσεγγίσεις για την αντιµετώπιση ειδικών ζητηµάτων και έχουν εξελιχθεί σε «παγκόσµιους παράγοντες», ενώ άλλες χρειάζονται την παροχή
ειδικής συµβουλευτικής υποστήριξης στον τοµέα της καινοτοµίας, η οποία, παράλληλα µε τη διαχείριση της
καινοτοµίας, επιδιώκει επίσης τη διαµόρφωση του κατάλληλου για την προώθηση της µάθησης εργασιακού
περιβάλλοντος, καθώς και την ανταπόκριση στις εκάστοτε ειδικές ανάγκες κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού.
Η δικτύωση και η διαχείριση της γνώσης µπορούν να στηρίξουν τις ΜΜΕ στην προσπάθειά τους για από κοινού
αξιοποίηση του νέου γνωστικού δυναµικού. (13) Είναι αναγκαία η κάλυψη αυτού του «πολιτιστικού κενού»,
προκειµένου οι ΜΜΕ να επωφεληθούν ακόµη περισσότερο από τα επιτεύγµατα της βασικής έρευνας. Πέραν αυτού,
οι ΜΜΕ, για να καινοτοµήσουν, χρειάζονται σταθερή βάση χρηµατοδότησης και πρόσβαση σε επιχειρηµατικά
κεφάλαια. Συγκεκριµένα, αυτό σηµαίνει επίσης ότι οι οδηγίες στον τοµέα της κοινοτικής εσωτερικής αγοράς
πρέπει να επανεξεταστούν και, εφόσον είναι απαραίτητο, να βελτιωθούν όσον αφορά τον αντίκτυπό τους για τις
ΜΜΕ (λόγου χάρη, εκείνες που αφορούν την απελευθέρωση των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή οι οδηγίες που
θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ).
(11) Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2004 µε θέµα «Μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης»
Εισηγήτρια: η κ. HORNUNG-DRAUS, Συνεισηγητής: ο κ. GREIF) EE C 110, της 30.4.2004).
(12) Βλέπε σχετικά τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ (INT 246), της 15-12-2004, για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η επιστήµη
και η τεχνολογία, κλειδιά του µέλλοντος της Ευρώπης - Κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής της Ένωσης υπέρ της
έρευνας» (Εισηγητής: ο κ. WOLF) (EE C 157 της 28.6.2005).
(13) Σε αυτό το πόρισµα κατέληξε µελέτη που διεξήγαγαν από κοινού το πανεπιστήµιο Cambridge και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ), σύµφωνα µε την οποία, περίπου τα 2/3 των βρετανικών µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
καταφεύγουν στη συνδροµή πανεπιστηµιακής εµπειρογνωµοσύνης, ενώ στις ΗΠΑ, µόλις το 1/3 των ΜΜΕ εφαρµόζει την
πρακτική αυτή. Αφετέρου, µόλις το 13 % των βρετανικών ΜΜΕ θεωρούν ως σηµαντική την ενισχυµένη δικτύωση µεταξύ
επιχειρηµατικού κόσµου και πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 30 % των
ΜΜΕ (βλέπε σχετικά: Financial Times, London, Τρίτη 30 Νοεµβρίου 2004).
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4.7 Ιδιαίτερα ο παραγωγικός βιοµηχανικός πυρήνας είναι και παραµένει στην ΕΕ η βάση για µια ευηµερούσα
οικονοµία. Οι τοµείς της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον. Χώρος καινοτοµίας
σηµαίνει επίσης προσανατολισµός της έρευνας και της ανάπτυξης στις ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης και των
υπηρεσιών, στο πλαίσιο του οποίου ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην πλήρη αξιοποίηση νέων πεδίων απασχόλησης όχι, όµως, µόνο στους παραδοσιακούς τοµείς της παραγωγικής βιοµηχανίας. Παράλληλα µε την
προώθηση της υψηλής τεχνολογίας, η στρατηγική της Λισσαβώνας απαιτεί επίσης την εστίαση στην οικονοµία
των υπηρεσιών. Προϋπόθεση αυτού αποτελεί η επαναξιολόγηση των παρεχόµενων στο κοινωνικό σύνολο
υπηρεσιών, ο µετριασµός των πιέσεων που ασκούνται στους δηµόσιους προϋπολογισµούς και η αναγνώριση του
σηµαντικού ρόλου που διαδραµατίζει η διαµόρφωσης µιας αποδοτικής δηµόσιας διοίκησης για την ανάπτυξη της
οικονοµίας. Έννοιες όπως κατάρτιση, κινητικότητα, εξατοµίκευση, απαιτήσεις για δηµογραφική ανάπτυξη, επαρκή
µέριµνα και υγεία, συνδυασµός εργασιακού και επαγγελµατικού βίου, καθώς και οι διαφορετικές συνήθειες επικοινωνίας και διαµόρφωσης του ελεύθερου χρόνου υποδεικνύουν την πρόσθετη και νέα ανάγκη για παροχή κοινωνικών, εξατοµικευµένων, αλλά και εµπορικών υπηρεσιών. Συχνά, αυτές βρίσκονται µόλις στο αρχικό στάδιο µιας
επαγγελµατικής εξέλιξης. (14) Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ έχει τονίσει πολλές φορές το σηµαντικό ρόλο της κοινωνικής οικονοµίας και του τριτογενούς τοµέα για την προώθηση της καινοτοµίας και της απασχόλησης (15)

4.8 Κύρια προτεραιότητα της καινοτοµίας αποτελούν οι άνθρωποι, η παροχή επαρκών περιθωρίων για την
ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, η απόκτηση δεξιοτήτων, η γνώση, η ικανότητα για µάθηση και η οργάνωση της
εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, σηµαντικές συνιστώσες είναι η ανεξαρτησία του ατόµου, η δυνατότητα αυτοκαθορισµού και τα δικαιώµατα συµµετοχής στην απασχόληση. Κατά συνέπεια, η αναδιαµόρφωση των εργασιακών
σχέσεων και των συµµετοχικών δοµών αποτελεί µείζονα προτεραιότητα. Για τη διασφάλιση σταθερών σχέσεων στη
βιοµηχανία απαιτούνται καινοτοµίες. Εάν, στην παρούσα φάση, οι προσπάθειες εστιασθούν στον περιορισµό της
εκπροσώπησης των οµάδων συµφερόντων και τη µείωση των δράσεων για τη διαµόρφωση των εργασιακών
σχέσεων, γεγονός που συνεπάγεται περιορισµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, αντί στην ενίσχυσή
τους, τούτο αναµένεται να επιδράσει ανασταλτικά για την καινοτοµία. Σχετικά µε αυτό, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι
η παρούσα πρόταση οδηγίας-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά δεν πρέπει να οδηγήσει σε
αποδυνάµωση των υφιστάµενων κοινωνικών και µισθολογικών προτύπων και των προδιαγραφών ασφαλείας.

5. Η αλλαγή απαιτεί ένα βιώσιµο κοινωνικό κράτος, µια ενεργό και προληπτική πολιτική για την αγορά
εργασίας, καθώς και εκσυγχρονισµό και βελτίωση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας

5.1 Όποιος διαθέτει την τόλµη για καινοτοµία και αλλαγή, χρειάζεται, παράλληλα µε την ατοµική πρωτοβουλία, και την υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου. Η ανάληψη κινδύνων και η κοινωνική ασφάλεια είναι
αλληλένδετες έννοιες. Ως προς αυτό, πολλοί άνθρωποι εξαρτώνται από τις κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρουν
τη δυνατότητα «σύλληψης» και εφαρµογής στην πράξη της καινοτοµίας. Η διαµόρφωση της κοινωνικής συνοχής
ως βασικού συστατικού στοιχείου του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και η καινοτοµία είναι αλληλένδετες.
Άλλωστε, το κοινωνικό κράτος οφείλει να λαµβάνει συνεχώς υπόψη τις νέες απαιτήσεις. Όσον αφορά το ζήτηµα
αυτό, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι στόχοι της Λισσαβώνας για την απασχόληση µπορούν να επιτευχθούν µόνον εφόσον
ενισχυθεί η κοινωνική πολιτική ως πεδίο δράσης και συνεχιστεί η εφαρµογή της πολιτικής των βασικών, τουλάχιστον, κοινωνικών προτύπων για την εναρµόνιση της ισχυόντων όρων εργασίας και διαβίωσης στην Ευρώπη. Τούτο
πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα στη διευρυµένη Ένωση, δεδοµένου ότι το χάσµα στους κόλπους της
όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο διευρύνεται.

5.2 Συνεπώς, προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος του ανταγωνισµού στο θέµα των κοινωνικών
προτύπων, κρίνεται απαραίτητη η καλύτερη εφαρµογή και η περαιτέρω εξέλιξη των τρεχουσών ρυθµίσεων της
κοινοτικής κοινωνικής νοµοθεσίας σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας
στην εργασία, τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, την ισότητα των δύο φύλων και τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων
της προσωπικότητας. Τούτο ισχύει και για τα ζητήµατα που αφορούν το χρόνο εργασίας.
(14) Βλέπε σχετικά την έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου για το µέλλον της κοινωνικής πολιτικής στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή
Ένωση, Μάιος 2004.
(15) Βλέπε επίσης τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 10ης ∆εκεµβρίου 2003 σχετικά µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο
Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Ενδιάµεση επανεξέταση της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής (SOC 148 – Εισηγητής: ο κ. JAHIER – EE C 80 της
30.3.2004), τη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ της 12ης Σεπτεµβρίου 2001 µε θέµα «Οι ιδιωτικές µη κερδοσκοπικές κοινωνικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη» (SOC 67 – Εισηγητής: ο κ. BLOCHLAINΙ - ΕΕ C 311 της 7.11.2001), καθώς και τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 2ας Μαρτίου 2000 µε θέµα «Κοινωνική
οικονοµία και εσωτερική αγορά» (INT 29 – Εισηγητής: ο κ. OLSSON - ΕΕ C 155 της 29.5.2001).
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5.3 Η ΕΟΚΕ έχει επισηµάνει επανειληµµένα, όπως λόγου χάρη στην γνωµοδότησή της µε θέµα «Μέτρα για την
ενίσχυση της απασχόλησης» σχετικά µε την «ειδική οµάδα εργασίας 'απασχόληση'», ορισµένες αναγκαίες και
υλοποιήσιµες καινοτοµίες στους ακόλουθους τοµείς (16):
— Κοινωνική ασφάλιση σε ευρύτερη βάση — Φραγµοί κατά της φτώχειας·
— Ικανότητα προσαρµογής, η οποία απαιτεί την επίτευξη πραγµατικής ισορροπίας µεταξύ της ευελιξίας και της
ασφάλειας στην αγορά εργασίας· Προώθηση νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας για τις οποίες απαιτείται
η εφαρµογή νέων προτύπων ασφάλειας·
— Προώθηση ενεργών και προληπτικών µέτρων στην πολιτική για την αγορά εργασίας, πρωτίστως για τις µειονεκτούσες οµάδες, καθώς και βελτίωση των όρων ένταξης των µεταναστριών·
— Ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και καταπολέµηση της ανεργίας των νέων·
— Ριζική µεταρρύθµιση της παιδείας — βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης — υψηλή
ποιότητα ολοήµερης παιδικής φροντίδας– διασφάλιση της δυνατότητας συµµετοχής σε επιµορφωτικές δράσεις
για τη δια βίου µάθηση των εργαζοµένων στο πλαίσιο της σύµβασης εργασίας·
— Επενδύσεις στην οργάνωση της εργασίας βάσει της ηλικίας των εργαζοµένων — δηµιουργική αξιοποίηση των
γνώσεων και της πείρας των ηλικιωµένων ατόµων·
— Αύξηση της απασχόλησης των γυναικών — διασφάλιση της συµβατότητας επαγγελµατικού και οικογενειακού
βίου.
5.4

Όσον αφορά τα ανωτέρω, η ΕΟΚΕ υπογράµµισε µε ιδιαίτερη έµφαση και τις παρακάτω απόψεις:

— Η προώθηση ενεργών και προληπτικών µέτρων για τους ανέργους και τα άτοµα χωρίς επαγγελµατική δραστηριότητα οφείλει να αναγνωριστεί ως σηµαντικός στόχος, ενώ τα µέσα της πολιτικής για την αγορά εργασίας
πρέπει να στοχεύουν µε συνέπεια στην επανένταξη ανέργων στην πρώτη αγορά εργασίας.
— Πρωτίστως οι άνεργοι νέοι χρειάζονται επαρκή υποστήριξη, ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν όσο το δυνατό
περισσότερο απρόσκοπτα στην αγορά εργασίας. Εκτός από της προαγωγή της ανάπτυξης, η ποιότητα της
επαγγελµατικής κατάρτισης και η εξασφάλιση µιας όσο το δυνατό καλύτερης επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
έως την απόκτηση πανεπιστηµιακού πτυχίου, θα καθορίσουν τη δυνατότητα παραµονής και εξέλιξης των νέων
ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό, όλοι οι παράγοντες της αγοράς εργασίας
οφείλουν να επανεξετάσουν τις πολιτικές τους και κατά κύριο λόγο τα µέτρα που λαµβάνουν για την καταπολέµηση της ανεργίας των νέων. (17)
— Για συγκεκριµένες οµάδες ατόµων, όπως άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή µε χαµηλό επίπεδο εξειδίκευσης, τα οποία
αντιµετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες στην αγορά εργασίας, πρέπει να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις — ειδικά στον τοµέα της κατάρτισης — προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση, η παραµονή και
η εξέλιξή τους στην αγορά εργασίας.
— Λαµβανοµένων υπόψη των προβλέψεων σχετικά µε τη φθίνουσα εξέλιξη του ενεργού πληθυσµού της Ευρώπης,
οι µετανάστες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο για τη διασφάλιση επαρκούς εξειδικευµένου δυναµικού στην αγορά εργασίας, γεγονός βέβαια που προϋποθέτει τη λήψη κατάλληλων µέτρων (18).
(16) Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2004 µε θέµα «Μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης»
Εισηγήτρια: η κ. HORNUNG-DRAUS, Συνεισηγητής: ο κ. GREIF) EE C 110, της 30.4.2004).
(17) Βλέπε επίσης το: «Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία» το οποίο προτάθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στις 5
Νοεµβρίου 2004 από τη Γαλλία, τη Γερµανία, Ισπανία και τη Σουηδία, καθώς και άλλα σύµφωνα σχετικά µε την ανεργία
των νέων και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
(18) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 10ης ∆εκεµβρίου 2003 για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Μετανάστευση, ένταξη και απασχόληση» (Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAΡOS) (ΕΕ C 80 της 30.3.2003).
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— Προκειµένου να επιτευχθεί ουσιαστικά ο στόχος της παραµονής στον επαγγελµατικό βίο, λαµβανοµένης
υπόψη της µείωσης και της γήρανσης του ενεργού πληθυσµού, πρέπει να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες οικονοµικές και πολιτικές προϋποθέσεις, οι οποίες να προσφέρουν κίνητρα για πιο µακροχρόνια παραµονή των
εργαζοµένων στον επαγγελµατικό βίο και, ταυτόχρονα, να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να προσλαµβάνουν
ηλικιωµένους εργαζοµένους.
5.5 Αναφορικά µε αυτό, η ΕΟΚΕ έχει πρωτίστως επισηµάνει την ανάγκη να αναληφθούν περισσότερες δράσεις
µε στόχο την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και την εξάλειψη κάθε εµποδίου που καθιστά
αδύνατη τη συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας, καταργώντας συγχρόνως µε συνέπεια τις υπάρχουσες
ανισότητες (κυρίως όσον αφορά την αµοιβή). Έχοντας ως δεδοµένο ότι η ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών
στην αγορά εργασίας καθορίζεται από τη δυνατότητα συνδυασµού οικογενειακού και επαγγελµατικού βίου — και
µάλιστα στον ίδιο βαθµό και για τους άντρες — κρίνεται σκόπιµη η ενεργός προώθηση του συγκεκριµένου
στόχου της Λισσαβώνας. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ επικροτεί τις απαιτήσεις που διατυπώνονται προς τα κράτη-µέλη,
σχετικά µε τη διασφάλιση σε όλα τα επίπεδα, και συνεπώς µε την ενεργό συµµετοχή των δηµοσίων αρχών, της
πρόσβασης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε επαρκή αριθµό θέσεων για τη φύλαξη παιδιών και εξαρτώµενων
ατόµων (π.χ. ηλικιωµένοι συγγενείς, άρρωστοι), οι οποίες πρέπει να διαθέτουν υψηλή ποιότητα και να προσφέρονται σε προσιτές τιµές Τα κράτη-µέλη οφείλουν να εφαρµόσουν τις αντίστοιχες συστάσεις των νέων κατευθυντηρίων γραµµών της πολιτικής απασχόλησης µε τον καθορισµό συγκεκριµένων στόχων και την ανάπτυξη
αντίστοιχων σχεδίων δράσης για την υλοποίησή τους.

5.6 Επιπλέον, κατά την εφαρµογή της ∆ιαδικασίας της Λισσαβώνας στον τοµέα της απασχόλησης και της
κοινωνικής ενσωµάτωσης, πρέπει να υπάρξει µέριµνα για την καταπολέµηση των διακρίσεων και την προαγωγή της
ισότητας ευκαιριών για τις µη-προνοµιούχες, περιθωριοποιηµένες και κοινωνικά ευάλωτες οµάδες. Τα κράτη-µέλη
πρέπει να ενθαρρυνθούν να παρακολουθούν την περαιτέρω πορεία µέτρων που περιλαµβάνονται στα εθνικά σχέδια
δράσης και αποσκοπούν στην καταπολέµηση των διακρίσεων.

5.7 Στην έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων για το µέλλον της κοινωνικής πολιτικής, αναφέρθηκε πρόσφατα
ότι η γνωστή άποψη ότι η προώθηση της κοινωνικής προστασίας υπονοµεύει την ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική ανάπτυξη και την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης δεν ευσταθεί ούτε καν από εµπειρική σκοπιά,
ενώ υπάρχουν χώρες, όπως η Σουηδία, η ∆ανία, η Αυστρία, το Λουξεµβούργο και η Ολλανδία, όπου οι υψηλές
οικονοµικές επιδόσεις συµβαδίζουν µε ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας (19). Οι χώρες που καταλαµβάνουν τις υψηλότερες θέσεις στον τοµέα της ανταγωνιστικότητας στηρίζουν πάντοτε την πραγµατοποίηση υψηλών
σχετικά επενδύσεων στην κοινωνική πολιτική και τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, παρουσιάζοντας ταυτοχρόνως υψηλά ποσοστά απασχόλησης, εντούτοις χαµηλά ποσοστά φτώχειας µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις. Το
ζητούµενο σήµερα είναι η ισορροπηµένη σύνδεση του εκσυγχρονισµού µε τη βελτίωση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, επιδιώκοντας τη διατήρηση των λειτουργιών προστασίας και, παράλληλα, την προσαρµογή τους
στα σύγχρονα δεδοµένα (όπως, λόγου χάρη, στην δηµογραφική εξέλιξη). Υπό το πρίσµα αυτό, η διασφάλιση της
µακροπρόθεσµης οικονοµικής βιωσιµότητας πρέπει να συνεκτιµά και τα κριτήρια της κοινωνικής ισότητας, η
προσβασιµότητα για όλους και η υψηλή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών

5.8 Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η χρηµατοδότηση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης υλοποιείται
πρωτίστως µέσω των κοινωνικών εισφορών των εργαζοµένων και των εργοδοτών. Εν µέρει, οι εισφορές αυτές έχουν
αυξηθεί πάρα πολύ, γεγονός που µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
— Σχετικά µε την ανωτέρω διαπίστωση, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις συστάσεις της οµάδας υψηλού επιπέδου για το
µέλλον της κοινωνικής πολιτικής στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση που προτείνει την επέκταση της χρηµατοδοτικής βάσης για τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, µε στόχο την απαλλαγή του συντελεστή εργασία από
τις εκάστοτε επιβαρύνσεις (20).
— Ταυτόχρονα, είναι αναγκαία η λήψη µέτρων για την πρόληψη της επαπειλούµενης κατάρρευσης του φορολογικού συστήµατος και του συστήµατος κοινωνικών εισφορών. Η ΕΟΚΕ έχει ήδη υπογραµµίσει σχετικά µε το
ανωτέρω ζήτηµα ότι η θέσπιση ενιαίας φορολογικής βάσης σε όλη την επικράτεια της ΕΕ για τον υπολογισµό
των καταβαλλόµενων φόρων επιχειρήσεων συνιστά σηµαντικό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση. Στην
περίπτωση των φόρων που επιβάλλονται στους µεταβλητούς παραγωγικούς συντελεστές, καθώς και στον περιβαλλοντικό τοµέα, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο εφαρµογής κατώτατου φορολογικού συντελεστή.
(19) Βλέπε σχετικά: European Policy Centre (2004): Lisbon revisited – Finding a new path to European Growth (αναφέρεται
στην έκθεση της υψηλού επιπέδου οµάδας εµπειρογνωµόνων για το µέλλον της κοινωνικής πολιτικής στη διευρυµένη
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μάιο του 2004, σελ. 42).
(20) Βλέπε σχετικά την έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου για το µέλλον της κοινωνικής πολιτικής στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή
Ένωση, Μάιος 2004.
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— Πέραν τούτου, η ΕΟΚΕ έχει απευθύνει ήδη πολλές φορές έκκληση προς τα κράτη-µέλη για εντατικοποίηση
των προσπαθειών τους, µε στόχο την αναθεώρηση και βελτίωση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας,
ούτως ώστε να καταστούν πιο φιλικά προς την απασχόληση (21)
5.9 Στόχο της Λισσαβώνας αποτελεί επίσης η ενίσχυση της συµµετοχής των ηλικιωµένων εργαζοµένων —
γυναικών και ανδρών — στην αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής, θα έπρεπε
να δηµιουργηθούν 7 εκατ. θέσεις εργασίας για την επίτευξη του στόχου του 50 %. Η ΕΟΚΕ έχει ήδη επισηµάνει
ότι, κατά βάση, επικροτεί τον στόχο της αύξησης της πραγµατικής ηλικίας συνταξιοδότησης, εφόσον διασφαλιστούν οι κατάλληλες πολιτικές και οικονοµικές προϋποθέσεις στο πλαίσιο µιας στρατηγικής για την παράταση της
αποχώρησης από τον επαγγελµατικό βίο. Ωστόσο, πολλά κράτη-µέλη, στο πλαίσιο των προγραµµάτων συνταξιοδοτικών µεταρρυθµίσεων, επικέντρωσαν τις δράσεις τους, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση απλώς του επίσηµου
ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης, περιορίζοντας παράλληλα σε µεγάλο βαθµό την πρόσβαση στην πρόωρη
συνταξιοδότηση, η οποία, σε ορισµένες περιπτώσεις, καταργήθηκε πλήρως. Η ανωτέρω πρακτική βασίζεται στην
µονοµερή αιτιολόγηση, ότι ο λόγος της πρόωρης αποχώρησης των ηλικιωµένων εργαζοµένων — γυναικών και
ανδρών –από τον επαγγελµατικό βίο οφείλεται πρωτίστως σε προσωπική επιλογή των ενδιαφερόµενων και στην
απουσία επαρκών κινήτρων στην ισχύουσα νοµοθεσία συνταξιοδοτικής ασφάλισης. Άλλες σηµαντικές πτυχές του
ζητήµατος δεν λαµβάνονται υπόψη. Τα κράτη-µέλη καλούνται να προσφέρουν κίνητρα που θα παροτρύνουν τους
εργαζόµενους να καθυστερούν εθελουσίως τη στιγµή της αποχώρησής τους από τον ενεργό βίο στα πλαίσια της
νόµιµης ηλικίας συνταξιοδότησης, και παράλληλα να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να προσαρµόζουν τις θέσεις
και τις συνθήκες εργασίας που προσφέρουν.
5.10 Σε συµφωνία µε τις οµάδες υψηλού επιπέδου για την «απασχόληση» και το «µέλλον της κοινωνικής πολιτικής στη διευρυµένη Ένωση», και σύµφωνα µε τη «στρατηγική της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση», η ΕΟΚΕ κάνει έκκληση για υιοθέτηση κατάλληλων προσεγγίσεων — όπως εφαρµόζεται ήδη σε ορισµένα
κράτη-µέλη (Φινλανδία και Σουηδία) — που να εστιάζουν στην ποιότητα της εργασίας και την συνεχή κατάρτιση.
∆ιότι, προκειµένου η ηλικιακή οµάδα 55-64 να βρίσκεται το 2010 ακόµη στον παραγωγικό επαγγελµατικό βίο,
είναι απαραίτητη η διαµόρφωση µιας αγοράς εργασίας που ενθαρρύνει την απασχόληση των ηλικιωµένων εργαζοµένων· για το σκοπό αυτό, απαιτείται η ενεργός συµµετοχή όλων των παραγόντων, καθώς και η ενίσχυση της
εξειδίκευσης. Αυτό προϋποθέτει την πραγµατοποίηση επενδύσεων στην παραγωγική συνεχή κατάρτιση, καθώς και
την εφαρµογή δράσεων πρόληψης στον τοµέα της προστασίας και της προαγωγής της υγείας, ώστε να διαφυλαχθεί η ικανότητα εργασίας. Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση µιας πολιτικής που επιδιώκει τη µεταβολή της
κατάστασης του ηλικιωµένου ενεργού πληθυσµού, παρεµβαίνει πολύ αργά, όταν ξεκινά να εφαρµόζεται στην
ηλικιακή οµάδα των ατόµων 40-50 ετών. Για το λόγο αυτό, η εφαρµογή µιας διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που
να συνυπολογίζει τη συνιστώσα ηλικία από την αρχή του επαγγελµατικού βίου του εργαζοµένου είναι εξίσου
αναγκαία, όπως και η υιοθέτηση προτύπων για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας για το ανθρώπινο δυναµικό µεγαλύτερης ηλικίας (ιδίως µέσω της εφαρµογής κατάλληλων προτύπων οργάνωσης του χρόνου εργασίας, της µείωσης
της σωµατικής και ψυχικής επιβάρυνσης των εργαζοµένων) (22)

6. Πολιτικές συστάσεις της ΕΟΚΕ
6.1 Συνεπής διασύνδεση του συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης
— Από τη στιγµή θέσπισης της στρατηγικής της Λισσαβώνας καταβλήθηκαν εκτεταµένες προσπάθειες για τον
συγχρονισµό του συντονισµού της πολιτικής απασχόλησης µε τον συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής.
Εντούτοις, προβληµατικό εξακολουθεί να είναι το έλλειµµα όσον αφορά την συνεκτική σύνδεση των δύο πολιτικών, ενώ είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής απασχόλησης και
της οικονοµικής πολιτικής θα είναι συµβατές και θα χαρακτηρίζονται από µια συνεκτική ισορροπία.
— Αποτελεσµατικός συντονισµός µεταξύ των ενδιαφερόµενων παραγόντων (κυβερνήσεις, ΕΚΤ, κοινωνικοί εταίροι)
µπορεί να υπάρξει µόνο στην περίπτωση που η νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική αναλάβει την ευθύνη
προώθησης της ανάπτυξης και της απασχόλησης και εφόσον εξασφαλίσει κατάλληλη πρόσβαση στους
γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής.
(21) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 1ης Ιουλίου 2004 για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών - Εκσυγχρονισµός της κοινωνικής προστασίας για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, µια εκτενής προσέγγιση για την ανταµοιβή της εργασίας»
(Εισηγήτρια: η κ. St. HILL – ΕΕ C 302, 7-12-2004).
(22) Βλ. σχετικά κυρίως τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, της 16ης ∆εκεµβρίου 2004 για την: «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο
Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε
θέµα: “Αύξηση της απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και καθυστέρησης εξόδου από την αγορά
εργασίας”» (Εισηγητής: ο κ. DANTIN - EE C 157 της 28.6.2005).
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— Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος και στις προτάσεις µεταρρύθµισης της Επιτροπής για
ενίσχυση του προσανατολισµού προς την ανάπτυξη του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως
εξάλλου αξίωσε και η οµάδα εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου σε ό,τι αφορά τη Στρατηγική της
Λισσαβώνας, µεταξύ άλλων διαµέσου της διάκρισης των στρατηγικών επενδύσεων για την ανάπτυξη και την
απασχόληση κατά τον υπολογισµό του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Το Συµβούλιο θα είναι εκείνο, που σε
συµφωνία µε την Επιτροπή, θα προσδιορίζει τι δηλώνεται ως στρατηγικές επενδύσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

6.2 Ενίσχυση της συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων και αναβάθµιση του διαλόγου για την µακροοικονοµική
πολιτική
— Ο στόχος αυτός πρέπει να συντελεστεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, ένας πραγµατικά αναβαθµισµένος, ουσιαστικός διάλογος για την µακροοικονοµική πολιτική µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη
«διακυβέρνηση» και µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και τη συνεκτίµηση της άποψής τους να
οδηγήσει στην επιτυχία της συνολικής διαδικασίας. Η διαδικασία της Λισσαβώνας είναι ο µοναδικός χώρος
όπου συναντώνται στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου όλοι οι αρµόδιοι παράγοντες της οικονοµικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης, συζητώντας για τους βέλτιστους τρόπους συνδυασµού των πολιτικών
στην ΕΕ, µε στόχο την παράλληλη προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.
— Στο επίπεδο των κρατών-µελών είναι απαραίτητη, υπό την προϋπόθεση του συνυπολογισµού της πλήρους
αυτονοµίας τους, η διασφάλιση της δέουσας συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων, ειδικά όσον αφορά τις
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, την εξειδίκευση και την καινοτοµία, αλλά και στις συζητήσεις καθώς και σε όλα
τα στάδια εφαρµογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση (κατάρτιση, εφαρµογή, αξιολόγηση
των εθνικών σχεδίων δράσης) (23).

6.3 Αποτελεσµατική συνεργασία των επιµέρους αρµόδιων συµβουλίων
— Για την επιτυχή εφαρµογή µιας σφαιρικής στρατηγικής στην πολιτική απασχόλησης στην ΕΕ, είναι αναγκαία η
εντατικοποίηση της συνεργασίας περισσότερων επιµέρους αρµόδιων συµβουλίων που συνδέονται µε τη διαδικασία της Λισσαβώνας. Απαραίτητη κρίνεται ειδικά η στενή διασύνδεση του Συµβουλίου Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών της ΕΕ (ECOFIN) µε τα αντίστοιχα συµβούλια αρµόδια για θέµατα ανταγωνισµού,
απασχόλησης, κοινωνικής πολιτικής, υγείας των πολιτών και προστασίας των καταναλωτών.
— Ειδικά ενόψει των προετοιµασιών για την εαρινή Σύνοδο Κορυφής, η βελτίωση του ανωτέρω συντονισµού
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Η Λισσαβώνα είναι µια οριζόντια διαδικασία και τη διαχείρισή της δεν µπορεί να
αναλάβει εξ ολοκλήρου το Συµβούλιο Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών της ΕΕ.

6.4 Η µακροοικονοµική πολιτική και οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις πρέπει να αλληλοσυµπληρώνονται
— Αφότου ο ρυθµός ανάπτυξης στην ΕΕ των 15 που καταγράφηκε το 2000 έφτασε στο 3 %, πρέπει να συναχθεί
το συµπέρασµα ότι η επιβράδυνση της ανάπτυξης των τελευταίων ετών ανάγεται πρωτίστως σε µακροοικονοµικούς λόγους και λιγότερο σε συνιστώσες της διαρθρωτικής πολιτικής. Στους γενικούς προσανατολισµούς
της ευρωπαϊκής οικονοµικής πολιτικής πρέπει να συνεκτιµηθεί το γεγονός αυτό.
— Πρέπει να αναζωογονηθούν αισθητά η συνιστώσα της ζήτησης, ήτοι η κατανάλωση, καθώς και οι ιδιωτικές και
δηµόσιες επενδύσεις, ώστε να αντισταθµιστεί η εξασθένιση της αγοραστικής δύναµης στην Ευρώπη. Έχοντας
αυτό ως βάση, µπορούν να αναπτυχθούν σηµαντικά κίνητρα για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο
ενός ευφυούς σχεδίου διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, το οποίο δεν αποδυναµώνει περαιτέρω τη ζήτηση στην
εσωτερική αγορά.
— Κατά την έννοια αυτή, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην προώθηση της απασχολησιµότητας, την
εξάλειψη των ελλειµµάτων εξειδίκευσης, καθώς και στην ένταξη των ευπαθών οµάδων στην αγορά εργασίας.
(23) Βλέπε σχετικά την έκθεση του 2004 για τις πρωτοβουλίες των κοινωνικών εταίρων στα κράτη-µέλη όσον αφορά την
εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών για την απασχόληση, Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), Ένωση Συνοµοσπονδιών Βιοµηχανίας και Εργοδοτών της Ευρώπης (UNICE), Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME), 2004.
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— Σήµερα, η ΕΕ κατοχυρώνει ως οντότητα την παρουσία της στον παγκόσµιο ανταγωνισµό µέσω ενός ισοσκελισµένου εµπορικού ισοζυγίου, αλλά µε ανεπαρκείς ρυθµούς ανάπτυξης. Στον παγκόσµιο ανταγωνισµό η
Ευρώπη οφείλει να επικεντρωθεί στα ισχυρά της σηµεία. ∆εν είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις χώρες της Ασίας
και της Αφρικής όσον αφορά τους πλέον χαµηλούς µισθούς. Αντ' αυτού οφείλει να συνεχίσει να εστιάζει τις
δράσεις της στην εφαρµογή µιας ευρύτερης πολιτικής για την καινοτοµία και την παραγωγή ανώτερης
ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας.
— Βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των θετικών επιδράσεων του ελεύθερου εµπορίου αποτελεί η θέσπιση
συναλλαγµατικού καθεστώτος, το οποίο να µην δηµιουργεί συνθήκες στρέβλωσης των τιµών των εµπορεύσιµων αγαθών, σε συνδυασµό µε τον καταµερισµό των αρµοδιοτήτων µεταξύ όλων των χωρών που συµµετέχουν στο εµπόριο, πρακτική που καθιστά δυνατή την αύξηση των µισθών σε σχέση µε την αύξηση της παραγωγής. Αµφότερες οι προϋποθέσεις δεν υφίστανται επί του παρόντος και πρέπει να συµπεριληφθούν στους
στόχους των αρµόδιων πολιτικών της ΕΕ.
— Προς το σκοπό αυτό, η ΕΟΚΕ ζητεί, κατά την περαιτέρω εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας, να
δοθεί ξεχωριστή προτεραιότητα στην ποιότητα της εργασίας, ειδικά σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των διαρθρωτικών µέτρων µεταρρύθµισης.

6.5 Στήριξη του ρόλου των ΜΜΕ για την ενίσχυση της απασχόλησης

— Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις κατατάσσονται µεταξύ εκείνων που συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη
και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Κρίνεται συνεπώς αναγκαία η
πλήρης αξιοποίηση του επιχειρηµατικού δυναµικού κυρίως µέσω της θέσπισης ευνοϊκότερων όρων για την
πρόσβαση σε χρηµατοδοτήσεις, της υλικοτεχνικής απλούστευσης όσον αφορά τη διοίκηση των επιχειρήσεων,
καθώς και της εφαρµογής ενισχυµένων µέτρων επαγγελµατικής κατάρτισης (24).
— Πρωτίστως πρέπει να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις που, µέσω της καινοτοµίας, συνεισφέρουν ενεργά στην
οικονοµική ανάπτυξη και την προώθηση της απασχόλησης. Τούτο αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και όχι η
αύξηση του αριθµού των επιχειρήσεων.

6.6 Βελτιστοποίηση της εφαρµογής στα κράτη-µέλη

— Σε συµφωνία µε την έκθεση του Νοεµβρίου 2004 της οµάδας εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου υπό την
προεδρία του κ. Wim Kok σχετικά µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι, για την επίτευξη
των στόχων της Λισσαβώνας, απαιτείται η ενίσχυση της συνδροµής των κρατών µελών. Επί του παρόντος, η
µη υλοποίηση µεµονωµένων στόχων δεν έχει σχεδόν κανέναν αντίκτυπο στη διαµόρφωση της εκάστοτε εθνικής
πολιτικής. Η δηµόσια «διαπόµπευση» πληροί µόνο µερικώς το ρόλο της.
— Κρίνονται απαραίτητες: η ενσωµάτωση των γενικών στόχων για την απασχόληση σε αντίστοιχους φιλόδοξους
εθνικούς στόχους, η αποκατάσταση της διαφάνειας και η διεξαγωγή ευρύτερης συζήτησης γύρω από την
έκθεση για την εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας σχέδιο δράσης).
— Η συγκριτική αξιολόγηση πρέπει να διαµορφωθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να περιγράφει τη σχετική θέση
των κρατών-µελών και να καθιστά δυνατή τη συναγωγή σηµαντικών πολιτικών συµπερασµάτων.
— Εάν ληφθούν υπόψη οι δείκτες εκκίνησης του 2000, ορισµένα κράτη-µέλη οφείλουν να καταβάλουν εντατικότερες προσπάθειες εν συγκρίσει µε άλλα κράτη για την επίτευξη του συνολικού στόχου της Λισσαβώνας για
την απασχόληση. Ακόµη και τα κράτη στα οποία τα ποσοστά συµµετοχής στην απασχόληση ξεπερνούν ή
βρίσκονται περίπου στο 70 % καλούνται να αναλάβουν κατάλληλη δράση. Υπό το πρίσµα αυτό, οι προσπάθειες πρέπει να εστιασθούν στην ανάπτυξη της απασχόλησης και όχι στην απλή σύγκριση ποσοστών.
(24) Βλέπε σχετικά και τις γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ που αναφέρονται στις υποσηµειώσεις 7 και 8.
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— Για την επιτυχή υλοποίηση της διαδικασίας, απαιτείται η σύναψη πραγµατικών εθνικών εταιρικών σχέσεων για
τη µεταρρύθµιση µε τη δέουσα συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων — όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Μαρτίου 2004 — καθώς και η ενεργός συνδροµή των εθνικών κοινοβουλίων.
6.7 Ενίσχυση της διάστασης της διεύρυνσης
— Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες των νέων κρατών-µελών κατά τη διαµόρφωση τής στρατηγικής της για την απασχόληση, ώστε να είναι τα κράτη αυτά σε θέση να εκπληρώσουν τους
κοινοτικούς στόχους για την απασχόληση.
— Σχετικά µε αυτό, ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην ενδεδειγµένη και αποτελεσµατική συµµετοχή των
κοινωνικών εταίρων σε όλες τις φάσεις της στρατηγικής για την απασχόληση.
— Όσον αφορά την ενδεχόµενη προσχώρηση στην ζώνη του ευρώ, τα κριτήρια σύγκλισης πρέπει να διαµορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ενθαρρύνουν, και όχι να παρεµποδίζουν, την ανάπτυξη και την απασχόληση.
6.8 Προσαρµογή του κοινοτικού προϋπολογισµού στη Στρατηγική της Λισσαβώνας
— Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την απασχόληση προϋποθέτει την ανάληψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών
υπέρ της ανάπτυξης, οι οποίες δεν θα περιορίζονται στην υλοποίηση σχεδίων της ΕΤΕ, τα οποία έχουν ήδη
εγκριθεί. Η έκθεση Sapir του 2003 διατύπωσε ορισµένες σηµαντικές προτάσεις προς την κατεύθυνση της
κατάρτισης του κοινοτικού προϋπολογισµού βάσει της οικονοµικής συγκυρίας.
— Το έγγραφο της Επιτροπής για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2006-2013 περιλαµβάνει επίσης ενδιαφέρουσες προτάσεις, όπως η σύσταση Ταµείου Προσαρµογής στην Οικονοµική Μεγέθυνση. Οι σκέψεις αυτές
πρέπει να δροµολογηθούν παραπέρα, ενώ όλες οι προσπάθειες και δράσεις πρέπει να εστιασθούν στην
ανάληψη αποτελεσµατικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης, στο πλαίσιο
του µελλοντικού κοινοτικού προϋπολογισµού.
— Είναι ακόµη απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι το σύνολο των διαθέσιµων πόρων θα αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά,
πρωτίστως στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, για την συνεπή υλοποίηση των στόχων της Λισσαβώνας στους
τοµείς της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
6.9 Ενίσχυση του διαλόγου µε την κοινωνία των πολιτών και ο ρόλος της ΕΟΚΕ
— Ο τρόπος σκέψης των ευρωπαίων πολιτών δίνει πνοή ζωής στη Λισσαβώνα. Η ΕΟΚΕ διατίθεται, στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης, να συνεισφέρει µε τις γνώσεις της στην προώθηση της εµπειρογνωµοσύνης και να συµβάλει στην αναγκαία µεταβίβαση της στρατηγικής της Λισσαβώνας στους πολίτες της
Ευρώπης.
— Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ θεωρεί τη διαδικασία της Λισσαβώνας βασική προτεραιότητα του έργου της και
υπογραµµίζει την ανάγκη θέσπισης κατάλληλων εσωτερικών δοµών, προκειµένου να διασφαλιστεί η στενότερη
συνεργασία µε την Επιτροπή και τα υπόλοιπα όργανα της ΕΕ, και η ενίσχυση των στενών λειτουργικών επαφών
µε την κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα κράτη-µέλη.
— Λόγω της πραγµατογνωµοσύνης και της αντιπροσωπευτικότητάς της, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι θα µπορούσε να
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο κατά την κατάρτιση των αναλύσεων του αντίκτυπου, τις οποίες η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προτίθεται να συστηµατοποιήσει. Όπως προκύπτει από τρέχουσες συζητήσεις, είναι ουσιώδες ζήτηµα
να αντικατοπτρίζουν οι προτάσεις νοµοθετηµάτων µια πληθώρα απόψεων και να τεκµηριώνονται µε περισσότερη ακρίβεια και αντικειµενικότητα. Η κατά προτεραιότητα διαβίβαση των αναλύσεων του αντίκτυπου στην
ΕΟΚΕ, ώστε να είναι σε θέση να τις σχολιάζει προτού υποβληθούν στα θεσµικά όργανα της ΕΕ, µπορεί να
αυξήσει την αποδοχή των νοµοθετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, στο πνεύµα της εταιρικής σχέσης για την
ανανέωση της Ευρώπης.
Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Χρηµατοδότηση του Natura 2000»
COM (2004) 431 τελικό
(2005/C 221/19)
Στις 15 Ιουλίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
σχετικά µε την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 13 Ιανουαρίου 2005 µε βάση την εισηγητική έκθεση του
κ. RIBBE.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµελείας της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Πρόλογος
1.1 Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε θέµα τη «Χρηµατοδότηση του Natura
2000», που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας γνωµοδότησης:
— περιγράφει την αµετάβλητα δυσχερή κατάσταση στον τοµέα της
προστασίας της φύσης στην Ευρώπη,
— παραπέµπει σε πολυάριθµες πολιτικές αποφάσεις, που έλαβαν,
µεταξύ άλλων, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης,
για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη,
— παρουσιάζει τη σχετική ευρωπαϊκή νοµοθεσία στον τοµέα της
προστασίας της φύσης και τις σχετικές υποχρεώσεις της ΕΕ και
των κρατών µελών, ιδιαίτερα όσον αφορά την καθιέρωση του
ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόµενων περιοχών NATURA
2000,

κυρίως τα κράτη µέλη, εφόσον η υποβολή των αιτήσεων για συγχρηµατοδότηση εµπίπτει τελικά στη αρµοδιότητά τους.

1.4 Το έγγραφο της Επιτροπής καθιστά σαφές ότι σε επίπεδο ΕΕ
δεν τίθεται πλέον θέµα, για το κατά πόσον πρέπει να διατεθούν
κοινοτικά κονδύλια για την ανάπτυξη και τη διατήρηση του δικτύου
του NATURA 2000, αλλά αποκλειστικά, για τον τρόπο µε τον
οποίο µπορούν να διατεθούν βέλτιστα τα εν λόγω κονδύλια.

1.5 Υπό αυτό το πρίσµα, εξετάζονται τρεις εναλλακτικές δυνατότητες συγχρηµατοδότησης:
— Χρήση των υφιστάµενων ταµείων της ΕΕ (ιδίως αγροτικής
ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ-τµήµα εγγυήσεων, ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία (όπως ΕΤΠΕ, EΚΤ, ΧΜΠΑ, ΕΓΤΠΕ-Προσανατολισµός),
και Ταµεία Συνοχής και LIFE-Φύση,

— κατονοµάζει εκ νέου τους λόγους για τους οποίους θεωρείται
αναγκαία η ανάληψη δράσης στον τοµέα της προστασίας της
φύσης, οι οποίοι δεν περιορίζονται στην προστασία της φύσης
αυτή καθαυτή ή στον πολιτιστικό τοµέα αλλά αφορούν και τον
οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα γενικότερα, και

— Κλιµάκωση και αναβάθµιση του µέσου LIFE-Φύση ώστε να
χρησιµοποιηθεί ως κύριος µηχανισµός επίτευξης αποτελεσµάτων,

— διατυπώνει προτάσεις που αφορούν την ενδεχόµενη συγχρηµατοδότηση των µέτρων του NATURA 2000 από την EΕ.

— ∆ηµιουργία ενός νέου χρηµατοδοτικού µέσου αφιερωµένου
αποκλειστικά στο Natura 2000.

1.2 Η Επιτροπή περιγράφει στην ανακοίνωσή της την πρακτική
που ακολουθείται σήµερα για τη συγχρηµατοδότηση από την ΕΕ,
κυρίως βάσει του άρθρου 8 της οδηγίας ΧΠΒ (χλωρίδα, πανίδα,
βιότοποι) (1), η οποία, όπως έχει αποδειχθεί έως σήµερα δεν είναι
κατάλληλη για την επίλυση των σχετικών προβληµάτων.

1.6 Η Επιτροπή κατέληξε, µετά από διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, στην πρώτη επιλογή, δηλαδή τη χρήση των
υφισταµένων ταµείων.

1.3 Προσδιορίζονται οι ανάγκες χρηµατοδότησης που προκύπτουν από την καθιέρωση, εφαρµογή και διατήρηση του δικτύου
NATURA 2000. Ωστόσο, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι σήµερα
δεν έχει υποβληθεί οριστικός και ακριβής υπολογισµός του ύψους
της χρηµατοδότησης. Κατά την άποψη της Επιτροπής, ο υπολογισµός των 6,1 δισ. ευρώ ετησίως θεωρείται προς το παρόν ως «ο
πλέον αξιόπιστος» (στην ΕΕ-25) (2). Τονίζεται ότι «µπορεί και θα
πρέπει να καταστεί εισέτι ακριβέστερος». Προς τούτο, θα κληθούν
(1) Οδηγία 92/43/EΟΚ (ΕΕ. αριθ. L 206 της 22.7.1992, σελ. 7)
(2) Συνολικές δαπάνες που απαιτούν χρηµατοδότηση των κρατών µελών και
της ΕΕ

1.7 Ωστόσο, η Επιτροπή επισηµαίνει τους περιορισµούς που
επιβάλλει η επιλογή αυτή και διατυπώνει προτάσεις για την άρση
τους. Τονίζει µεταξύ άλλων, ότι ένα µέρος των υφισταµένων
ταµείων δεν διατίθεται σε ισόρροπη γεωγραφική βάση, µε αποτέλεσµα συγκεκριµένες περιφέρειες, στις οποίες βρίσκονται ενδεχοµένως και περιφέρειες του προγράµµατος NATURA 2000, να
αποκλείονται στην πράξη από την διεκδίκηση αυτή. Είναι γνωστό,
για παράδειγµα, ότι το ΕΤΠΕ δεν επεµβαίνει σε ισόρροπη γεωγραφική βάση και ότι τα κονδύλια από τα Ταµεία Συνοχής ωφελούν
µόνο συγκεκριµένα κράτη µέλη. Η Επιτροπή υπόσχεται να
διορθώσει την κατάσταση µέσω της µεταρρύθµισης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.
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2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής η
οποία αποτελεί γενικά εξαιρετική βάση διαβουλεύσεων. Η συζήτηση
στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήθηκε εκπρόθεσµα, αφού στο
παρελθόν, παρά την πολιτική βούληση που εκδηλώθηκε, δεν
επιτεύχθηκε ουσιαστικά καµία βελτίωση στην εν µέρει δραµατική
κατάσταση της φύσης. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη υπογραµµίζουν κατ' επανάληψη την ολοένα δυσχερέστερη κατάσταση της
προστασίας της φύσης. Με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν,
ποτέ στο παρελθόν η ευρωπαϊκή κοινωνία δεν βρισκόταν σε τόσο
καλή κατάσταση από υλιστικής σκοπιάς και η προστασία της φύσης
σε τόσο δεινή κατάσταση όσο σήµερα.
2.2 Η ΕΟΚΕ παραπέµπει στο πλαίσιο αυτό, στη γνωµοδότηση
πρωτοβουλίας την οποία υιοθέτησε το 2001 µε θέµα την
κατάσταση και την προστασία της φύσης στην Ευρώπη (1) καθώς
και στη γνωµοδότηση µε θέµα «Επισκόπηση της πολιτικής περιβάλλοντος για το 2003» (2). Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ευρεία σύγκλιση
απόψεων ανάµεσα στην Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά την εκτίµηση της κατάστασης.
2.3 Το δίκτυο NATURA 2000 στηρίζεται κυρίως στην οδηγία
ΧΠΒ (χλωρίδα πανίδα βιότοποι) που υιοθετήθηκε το 1992. Με την
υιοθέτηση της οδηγίας αυτής, τόσο τα κράτη µέλη όσο και η
Επιτροπή υποσχέθηκαν να επιδιώξουν δύο στόχους:
— αφενός, να ολοκληρώσουν εντός 3 ετών την ανάπτυξη ενός
ευρωπαϊκού δικτύου προστασίας της φύσης µε την ονοµασία
NATURA 2000 (3)
— και αφετέρου να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους, ώστε
να µην επιβαρυνθούν οι γαιοκτήµονες ή οι χρήστες γης.
2.4 Καµία από τις δύο αυτές υποσχέσεις δεν έχει υλοποιηθεί
έως σήµερα. Καλούνται λοιπόν, τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη
µέλη να µην περιορίζονται απλώς στη λήψη «εύηχων» αποφάσεων,
αλλά να προχωρήσουν και στην υλοποίηση των αποφάσεων αυτών
µε συνέπεια.
2.5 Το δίκτυο NATURA 2000 είναι αποφασιστικής σηµασίας
για την διασφάλιση της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας. Οι αρχηγοί
κρατών και κυβερνήσεων δεσµεύτηκαν επανειληµµένα δηµοσίως να
καταβάλουν προσπάθειες προκειµένου να αποτρέψουν τη δραµατική
µείωσή της. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει τις υποχρεώσεις που
ανέλαβαν η ΕΕ και τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της Σύµβασης για τη
βιοποικιλότητα. Η προστασία της φύσης και των ειδών χλωρίδας
και πανίδας είναι αναγκαία για την εξασφάλιση των σηµαντικών
γενετικών και βιοτικών πόρων.
2.6 Είναι σαφές ότι µε την απόφαση για τη χρηµατοδότηση του
NATURA 2000 δεν κρίνεται µόνο η προστασία της φύσης αλλά
και η αποδοχή της προστασίας αυτής από την κοινωνία καθώς και
η αξιοπιστία της περιβαλλοντικής πολιτικής της Επιτροπής και των
κρατών µελών.
(1) ΕΕ. C 221 της 7.8.2001, σελ. 96-102
(2) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Επισκόπηση της πολιτικής περιβάλλοντος για το 2003», COM
(2003) 745 τελικό της 3ης ∆εκεµβρίου2003
(3) Πρόκειται για τον χρονικό ορίζοντα των 3 ετών ( έως και το 1995) στην
αναφορά των αντιστοίχων περιοχών στα κράτη µέλη., Η αναφορά αυτή,
εν µέρει, δεν έχει µέχρι σήµερα αποπερατωθεί.
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2.7 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι έχει σηµειωθεί εξαιρετικά µεγάλη
καθυστέρηση όσον αφορά τον χαρακτηρισµό περιοχών ως περιοχών
NATURA 2000. Μολονότι έχουν περάσει 12 χρόνια από την
θέσπιση της οδηγίας ΧΠΒ, το δίκτυο δεν έχει υλοποιηθεί ακόµη. Οι
γαιοκτήµονες και οι χρήστες γης αντιλαµβάνονται ως µειονέκτηµα
το γεγονός ότι κατέχουν ή καλλιεργούν γη που συµπεριλαµβάνεται
σε περιοχές NATURA 2000. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν
υπάρχει ακόµη σαφής εικόνα σχετικά µε τις οικονοµικές συνέπειες.

2.8 Η ΕΟΚΕ έχει επανειληµµένως επισηµάνει ότι προκειµένου να
διατηρηθεί ο µοναδικός φυσικός πλούτος της Ευρώπης, πρέπει να
αναπτυχθεί µια γνήσια σύµπραξη ανάµεσα στην προστασία της
φύσης και τη γεωργία. Προς τούτο, οι γεωργοί που λαµβάνουν
υπόψη και υλοποιούν ανάλογα έργα για τη διατήρηση της φύσης,
πρέπει να αντιµετωπίζονται ως γνήσιοι εταίροι από τις αρχές και
τους φορείς προστασίας της φύσης. Η αποσαφήνιση των οικονοµικών θεµάτων έχει σε αυτό το πλαίσιο αποφασιστική σηµασία.

2.9 Εποµένως, η ανακοίνωση της Επιτροπής υποβάλλεται µε
καθυστέρηση. Η ΕΟΚΕ είναι ενήµερη ότι κατά την επεξεργασία της
ανακοίνωσης, υπήρξαν σηµαντικές διαφωνίες, οι οποίες οδήγησαν
επανειληµµένα σε αναβολή της υποβολής του εγγράφου.

2.10 Η ΕΟΚΕ επεσήµανε στη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας δύο
κεντρικά σηµεία που παρουσιάζονται και στο έγγραφο της Επιτροπής ως ιδιαίτερα σηµαντικά. Ότι δηλαδή:

— η Ευρώπη δεν διαθέτει µόνο εξαιρετικές πολιτιστικές αξίες,
αλλά και ποικιλόµορφες καλλιέργειες και φυσικά τοπία που
αποτελούν µια εξαιρετική φυσική κληρονοµιά που αξίζει να
διατηρηθεί. Η µεγάλη ποικιλία των διαφόρων τοπίων και η
συνεπόµενη ποικιλία της χλωρίδας και της πανίδας συνθέτουν
την οµορφιά και το ενδιαφέρον της ηπείρου. Η προστασία τους
αποτελεί µια κοινή, σηµαντική αποστολή της πολιτικής, της
διοίκησης και των πολιτών σε όλα τα πολιτικά και διοικητικά
επίπεδα ώστε η ποικιλία αυτή να µπορεί να κληροδοτηθεί στις
µελλοντικές γενεές ·

— η προστασία της φύσης δεν είναι αυτοσκοπός· η φύση
αποτελεί την απαραίτητη βάση της ζωής και της οικονοµίας, χρησιµεύει ως σηµαντική πηγή οικονοµικών δραστηριοτήτων και αποτελεί προϋπόθεση πολλών δραστηριοτήτων
στο χώρο του αθλητισµού, της διάθεσης του ελεύθερου χρόνου
και της αναψυχής καθώς και των δραστηριοτήτων για την
προστασία της υγείας και, σε ορισµένες περιπτώσεις, ακόµα και
για θεραπευτικούς σκοπούς.

2.11 Η ΕΟΚΕ, επιδοκιµάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή στην
ανακοίνωσή της θίγει ιδιαίτερα τις οικονοµικές παραµέτρους. Η
ΕΟΚΕ υποστηρίζει απερίφραστα τη διατύπωση ότι «η προστασία
της βιοποικιλότητας δεν αποτελεί απλώς και µόνο εναλλακτική
δυνατότητα. Αντίθετα είναι καθοριστικής σηµασίας συστατικό
στοιχείο της αειφόρου ανάπτυξης».
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2.12 Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι η συµβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη όπως περιγράφεται στο σηµείο 2.2.3 της ανακοίνωσης, καθώς και τα σχετικά οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη που
προκύπτουν, σπανιότατα θίγονται ή συνεκτιµώνται κατά τις συζητήσεις για την προστασία της φύσης και το NATURA 2000.

2.13 Συχνά η προστασία της φύσης (και αντίστοιχα ο χαρακτηρισµός των προστατευόµενων περιοχών του δικτύου NATURA
2000), θεωρείται, µάλλον αδίκως, ως συντελεστής κόστους, επιβάρυνση, µειονέκτηµα ή απειλή και αυτό οφείλεται κυρίως στο
γεγονός ότι συχνά προβάλλονται αντιστάσεις, ενώ η εφαρµογή της
συχνά υποδειγµατικής νοµοθεσίας για την προστασία της φύσης
εξακολουθεί να προσκρούει σε τεράστια εµπόδια.

2.14 Σε αυτό το σηµαντικό γεγονός επικεντρώνει το ενδιαφέρον
η προαναφερθείσα γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ. Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει
ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί ελάχιστα τα τελευταία έτη και καλεί
την Επιτροπή να ξεκινήσει, σε συνεργασία µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά
όργανα και όλους τους άλλους ενδιαφεροµένους, ευρεία εκστρατεία
για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε επίπεδο κρατών
µελών και ΕΕ.

2.15 Πρέπει να γίνει πραγµατικά αντιληπτό ότι — όπως
αναφέρει η Επιτροπή «µια περιοχή του Natura 2000 µπορεί να
καταστεί κινητήρια δύναµη για την αειφόρο ανάπτυξη στην τοπική
οικονοµία και να συµβάλει στη στήριξη των τοπικών γεωργικών
κοινοτήτων. Η εις βάθος εξέταση των εν λόγω θεµάτων στο
πλαίσιο του διαλόγου µε όλους τους ενδιαφεροµένους αποτελεί
καθοριστικής σηµασίας στοιχείο για την επιτυχή συγκρότηση του
δικτύου Natura 2000 και την ένταξή του στην ευρύτερη κοινωνικοοικονοµική σφαίρα της διευρυνόµενης Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η
ΕΟΚΕ κρίνει ότι η συνειδητοποίηση του γεγονότος αυτού είναι
εξίσου σηµαντική για την αποτελεσµατική προστασία της φύσης
στην Ευρώπη όσο και η απαραίτητη επίλυση του ζητήµατος της
χρηµατοδότησης.
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2.18 Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι στο άρθρο ΙΙΙ-184 του Σχεδίου
Συντάγµατος έχει συµπεριληφθεί η αρχή σύµφωνα µε την οποία «Η
Ένωση ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών,
προκειµένου να ενισχύεται η αποτελεσµατικότητα των
συστηµάτων πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές
ή καταστροφές που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, στο
εσωτερικό της Ένωσης,» και τονίζει ότι η προστατευόµενες
περιοχές του δικτύου NATURA 2000, µπορούν να αναλάβουν στις
περισσότερες περιπτώσεις, το ρόλο αυτό.

2.19 Ενώ, για παράδειγµα, µετά τις καταστρεπτικές πληµµύρες
που προκάλεσε ο ποταµός Έλβας το 2002, θεσπίστηκε σύντοµα
ταµείο αλληλεγγύης για την αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών, παρακωλύεται εξαιρετικά η εφαρµογή και χρηµατοδότηση
µέτρων στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου οικολογικού αντιπληµµυρικού προγράµµατος σε ποταµούς και στα λιβάδια υπερχείλισης, τα
οποία αποδεδειγµένα συµβάλουν στο περιορισµό των πληµµύρων
στις κατάντη περιοχές (2) και κατά συνέπεια προλαµβάνουν πιθανές
καταστροφές. Παρόµοια κατάσταση επικρατεί και όσον αφορά την
πρόληψη των πυρκαγιών σε δάση, ιδίως της Νότιας Ευρώπης,
κατάσταση που πρέπει να βελτιωθεί. Η πρόληψη έναντι της
αποκατάστασης πρέπει να καταστεί το σύνθηµα της ευρωπαϊκής
πολιτικής και σε αυτό µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά η προστασία
η φύσης.

2.20 Μία από τις αιτίες αυτής της κατάστασης αυτής µπορεί να
θεωρηθεί το γεγονός ότι, ενώ το κόστος που δηµιουργεί άµεσα ή
έµµεσα η προστασία της φύσης, επιβαρύνει κυρίως ιδιώτες γαιοκτήµονες και χρήστες της γης, αντίθετα, τα κοινωνικά οφέλη,
καταγράφονται απλώς ως «εξωτερικά οφέλη» (αντίστοιχα προς τις
«εξωτερικές δαπάνες»), µε αποτέλεσµα να µην συνεκτιµώνται θετικά
π.χ. στον υπολογισµό του ακαθάριστου κοινωνικού προϊόντος. Η
νέα χρηµατοδοτική ρύθµιση θα πρέπει να εκτιµήσει δεόντως το
γεγονός αυτό.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
2.16 Η συνειδητοποίηση εκ µέρους της κοινής γνώµης της
οικονοµικής αξίας των περιοχών µε υψηλή βιοποικιλότητα για την
περιφερειακή ανάπτυξη (τουρισµό, περιφερειακά προϊόντα κλπ.),
αλλά και της ευρύτερης αξίας προστατευόµενων εκτάσεων π.χ. για
την προστασία του κλίµατος (1) ή για την αντιπληµµυρική
προστασία, δεν έχει προαχθεί δεόντως, µε εξαίρεση λίγες µεµονωµένες περιπτώσεις. Αυτό δεν αλλάζει ούτε µε την εκπόνηση πρόσφατων µελετών όπως αυτή που αναφέρεται στο παράρτηµα 1 του
έγγραφου της Επιτροπής, και οι οποίες καθιστούν σαφές ότι τα
οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από την διατήρηση της βιοποικιλότητας …υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος.

2.17 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε κατάπληξη, ότι
προφανώς, διατίθενται µε µεγαλύτερη ευκολία κοινοτικά κονδύλια
για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, οι οποίες είναι εν
µέρει αποτέλεσµα της αλόγιστης εκµετάλλευσης της φύσης και του
τοπίου, καθώς και της ανεπαρκούς προστασίας της φύσης, απ' ό,τι
τα κονδύλια για την σαφώς φθηνότερη λύση που είναι, σε τελική
ανάλυση, η πρόληψη και αποτροπή αντίστοιχων καταστροφών.
(1) Για παράδειγµα, τα τενάγη και οι υγρότοποι είναι πολύτιµες «καταβόθρες» διοξειδίου του άνθρακα.

3.1 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι στο πλαίσιο της Επιτροπής δεν διεξάγονται πλέον συζητήσεις σχετικά µε το ερώτηµα
αν πρέπει να προβλεφθεί συγχρηµατοδότηση των κοινοτικών
µέτρων για τις περιοχές του NATURA 2000, αλλά «αποκλειστικά»
για τη µορφή αυτής της χρηµατοδότησης.

3.2 Η ΕΟΚΕ κατανοεί το λόγο για τον οποίο επελέγη η συγκεκριµένη µορφή χρηµατοδότησης, δηλαδή η περαιτέρω ανάπτυξη και
χρήση των υφισταµένων χρηµατοδοτικών µέσων. Η εφαρµογή του
NATURA 2000 από άποψη προγραµµατισµού και από διοικητική
και οικονοµική άποψη, θα πρέπει να υλοποιηθεί εκεί όπου παρουσιάζονται προβλήµατα αλλά και θετικό δυναµικό ανάπτυξης,
δηλαδή στα κράτη µέλη. Με την ευνοϊκότερη, από άποψης
προστασίας της φύσης, διάρθρωση και χρήση των υφισταµένων
χρηµατοδοτικών ταµείων, όπως είναι το ΕΤΠΕ, το ΕΚΤ, τα ταµεία
συνοχής, το ΕΓΤΠΕ και το αναδιαρθρωµένο Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κλπ, ενισχύονται οι µηχανισµοί δράσης των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών.
(2) Και µάλιστα σε διασυνοριακό επίπεδο: Οι Κάτω Χώρες επωφελούνται
σαφώς από αντίστοιχα µέτρα τα οποία συχνά συµβάλλουν ουσιαστικά
στην προστασία της φύσης.
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3.3 Εποµένως είναι ορθή η άποψη της Επιτροπής ότι αυτός είναι
ο ενδεδειγµένος τρόπος προκειµένου να εξασφαλίσθεί ότι «η διαχείριση των περιοχών του NΑΤURA 2000 αποτελεί µέρος
ευρύτερων πολιτικών διαχείρισης των εδαφικών εκτάσεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση».
3.4 Η ΕΟΚΕ θεωρεί σηµαντικό να επισηµάνει ότι πρέπει να
καταβληθούν µεγαλύτερες προσπάθειες εκ µέρους της Επιτροπής
και των συναρµοδίων αρχών προκειµένου να διασφαλισθεί ότι στο
µέλλον προγράµµατα που επιδρούν αρνητικά στην προστασία της
φύσης δεν θα συγχρηµατοδοτούνται από κοινοτικά µέσα, ώστε
τελικά οι ζηµίες που προκαλούν στη φύση και στο περιβάλλον να
αντισταθµίζονται εκ νέου από κοινοτικά κονδύλια
Η οικονοµική κατάσταση στην ΕΕ και οι αναµενόµενες οικονοµικές
διενέξεις
3.5 Η συζήτηση περί χρηµατοδότησης των περιοχών του
NATURA 2000, θα πρέπει να διεξαχθεί µε γνώµονα την αναµενόµενη διένεξη για την αύξηση του συνολικού προϋπολογισµού και
την κατανοµή των πιστώσεων (1). Είναι σαφές, ότι αναµένεται να
δοθεί σκληρή µάχη για τα κονδύλια:
— Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές της περιόδου 2007-2013 στην ΕΕ, προβλέπονται δαπάνες µέσου ύψους 1,14 % του ΑΕγχΠ, ενώ το
ποσοστό των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέρχεται
στο 1,24 %. Τα επονοµαζόµενα κράτη µέλη «καθαρών εισφορών
στον κοινοτικό προϋπολογισµό», επιµένουν προς το παρόν στον
καθορισµό ανώτατου ορίου της τάξης του 1 %, πράγµα που
σηµαίνει ότι το έτος 2013 θα µειωθούν οι συνολικές δαπάνες
κατά περίπου 30 δισεκατοµµύρια ευρώ.
— Η διεύρυνση θα οδηγήσει αναγκαστικά σε µετατοπίσεις των
πιστώσεων µεταξύ των κρατών µελών και των περιφερειών, ιδιαίτερα στον τοµέα της αναδιάρθρωσης (2). Οι περιφέρειες, οι
οποίες µέχρι πρότινος χρηµατοδοτούνταν, ενδεχοµένως, µετά
µία µεταβατική περίοδο, δεν θα εµπίπτουν πλέον στην ρύθµιση
σύµφωνα µε τα ισχύοντα κριτήρια.
3.6 Η συζήτηση σχετικά µε το ανώτατο όριο επηρεάζεται από
το γεγονός ότι το ποσό των προς το παρόν 6,1 δις ευρώ ετησίως,
που προτείνει η Επιτροπή για την προστασία της φύσης, προστίθεται στους στόχους του δεύτερου πυλώνα, για τον οποίο όµως
δεν προβλέπονται ικανοποιητικοί πόροι στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών προοπτικών. Αναµένεται οξεία αντιπαράθεση για τις
πιστώσεις, τόσο µεταξύ των περιφερειών όσο και µεταξύ των
διαφόρων πολιτικών αρµοδιοτήτων. Παρόµοιες αντιπαραθέσεις δεν
είναι σε καµία περίπτωση καινοφανείς, µε τη διαφορά ότι, στο
παρελθόν, συχνά η προστασίας της φύσης είχε δευτερεύουσα
σηµασία.
3.7 Θα πρέπει, για το λόγο αυτό να εξασφαλισθεί ότι η
προστασία της φύσης, που σωστά νοείται ως τµήµα µιας σφαιρικής
πολιτικής, δεν θα αντιµετωπίζεται ως θέµα ελάσσονος σηµασίας
(1) Βλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο
Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Η οικοδόµηση του κοινού
µας µέλλοντος:Προκλήσεις πολιτικής και δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013» COM(2004) 101 τελικό., CESE
1204/2004, δεν έχει δηµοσιευτεί στην επίσηµη εφηµερίδα.
(2) Από τις οποίες θα έπρεπε να προέρχονται σηµαντικά τµήµατα της χρηµατοδότησης του NATURA 2000
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κατά την κατανοµή των πιστώσεων από τα κράτη µέλη. Η ΕΟΚΕ
υπογραµµίζει και πάλι ότι η προστασία της φύσης δεν αποτελεί
πολυτέλεια που πρέπει να «διατίθεται» µόνο σε περιόδους οικονοµικής ευµάρειας και να απορρίπτεται σε χαλεπούς καιρούς. Η
προστασία της φύσης είναι — καθώς συχνά υπογραµµίζουν οι
αρχηγοί κρατών- ένα συνολικά κοινωνικό καθήκον, µια πολιτική
επιταγή, η χρηµατοδότηση της οποίας είναι επιτακτική ανάγκη.

3.8 Με βάση την αρχή µιας φειδωλής διαχείρισης του προϋπολογισµού, πρέπει να διευκρινιστεί ποίοι τοµείς δράσης του
NATURA 2000 που προτείνει η Επιτροπή είναι απολύτως ζωτικής
σηµασίας και ποιοι µπορούν να ειδωθούν τρόπον τινά ως
«θεραπεία». Όλες οι δραστηριότητες που θεωρούνται απαραίτητες
(π.χ. αποζηµιώσεις ή κίνητρα για τους ιδιοκτήτες χερσαίων
εκτάσεων και τους χρήστες της γης ) θα πρέπει να συνδέονται
σαφώς µε συγκεκριµένο σκοπό. Στην αντίθετη περίπτωση η ΕΟΚΕ
δεν µπορεί να κατανοήσει γιατί να συµπεριληφθεί καταρχήν η
χρηµατοδότηση του NATURA 2000 στα υφιστάµενα ταµεία και
θα αναγκαστεί να ταχθεί υπέρ της δηµιουργίας ειδικού µέσου
χρηµατοδότησης, όπως πρότειναν προηγούµενα τα ενδιαφερόµενα
µέρη.

Ιδιαίτερες ανάγκες για την προστασία της φύσης στην Ευρώπη

3.9 Ο Πίνακας 2 του Παραρτήµατος της ανακοίνωσης της Επιτροπής περιέχει ανάλυση των περιοχών του NATURA 2000
σύµφωνα µε τον τύπο χρήσης της γης. Παλαιοί λειµώνες, βαλτώδεις
και θαµνώδεις εκτάσεις και γαίες χορτονοµής συνθέτουν το 26,3 %
των εκτάσεων του NATURA 2000, οι δασικές εκτάσεις (που
αρχικά δεν αξιοποιούνταν εντατικά) το 28,9 %, τα έλη και τα
τενάγη µε τα εσωτερικά ύδατα περίπου το 13 %, παλαιές οπωροκαλλιέργειες, ή η τεράστια ποικιλοµορφία ειδών που παρουσιάζουν
οι ισπανικές και πορτογαλικές περιοχές που ονοµάζονται Dehesas
(συνολικής έκτασης περίπου 800 000 εκταρίων), σχεδόν το 2 %.
Τέλος, ποσοστό 5,6 % χαρακτηρίζεται ως «γεωργική έκταση». (3)

3.10 Η Επιτροπή περιγράφει λεπτοµερώς τα αναγκαία µέτρα για
την εφαρµογή του δικτύου NATURA 2000 (τµήµα 3 του Παραρτήµατος) και υπολογίζει το σχετικό κόστος (προς το παρόν 6,1 δις
ευρώ). Σε γενικές γραµµές, ενδέχεται να διαπιστώνονται διαφορές
ανάµεσα στις διοικητικές δαπάνες, δαπάνες προγραµµατισµού και
επενδυτικές δαπάνες (π.χ. για την αγορά γης αλλά και για επενδύσεις) και τα τρέχοντα έξοδα, µεταξύ άλλων, για τις αποζηµιώσεις
των γαιοκτηµόνων και για µέτρα αποκατάστασης.

3.10.1 Η ΕΟΚΕ θεωρεί επειγόντως απαραίτητο να υπολογιστεί
το κόστος το συντοµότερο δυνατό µε µεγαλύτερη ακρίβεια.
Αµφιβάλει αν επαρκεί το ποσό των 0,3 δις ευρώ που διατίθεται για
τα νέα κράτη µέλη (για την ΕΕ των 15 5,8 δις ευρώ). Είναι σαφές
ότι ορισµένα κράτη µέλη, (όπως η Πολωνία), θα χρειαστεί να
δηλώσουν εκ των υστέρων και άλλες περιοχές, γεγονός που θα
δηµιουργήσει πρόσθετες οικονοµικές απαιτήσεις.
(3) Εδώ εµπίπτουν το 13 % των θαλάσσιων και το 45 % των παρακτίων
περιοχών, κυρίως µε δαπάνες παρακολούθησης
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3.11 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η Επιτροπή ορθά επισηµαίνει
το γεγονός ότι σκοπός της προστασίας της φύσης είναι κυρίως να
διασφαλίζεται η συνέχεια των παραδοσιακών γεωργικών και κτηνοτροφικών µεθόδων που είναι απαραίτητοι για τη δηµιουργία και
διατήρηση βιοτόπων. Μολονότι αυτός ο τύπος γεωργίας αποδεικνύεται συχνά µη αποδοτικός για τους ενδιαφερόµενους, είναι,
ωστόσο, επιθυµητός από κοινωνικής και πολιτικής απόψεως για την
προστασία της φύσης. Ένα παράδειγµα: Σπάνια υπήρξε πιο
χαρακτηριστικό παράδειγµα βιώσιµης χρήσης από το παλαιό
σύστηµα εντατικής βοσκής που χρησιµοποιήθηκε στην ιβηρική
χερσόνησο στις επονοµαζόµενες Dehesas, η οποία συµπεριλάµβανε
την εποχική µετακίνηση των ζώων (στα ισπανικά transhumania),
από την εαρινή περίοδο και µετά, στους θερινούς λειµώνες των
ορεινών περιοχών µέσω συγκεκριµένων περασµάτων, των αποκαλούµενων Canãdas. Με τη χρήση αυτή επί σειρά δεκαετιών, οι Dehesas
εξελίχθηκαν σε πολύτιµες φυσικές εκτάσεις.
3.12 Ωστόσο, η ΕΟΚΕ, µετά την ανάγνωση του εγγράφου της
Επιτροπής, διαπιστώνει ότι δεν διευκρινίζεται, εάν πράγµατι απαιτείται υποχρεωτικά ή προβλέπεται συγχρηµατοδότηση της ΕΕ για
όλους τους τοµείς, και σε ποιους τοµείς προβλέπεται µόνο η
χρηµατοδοτική συνεισφορά των κρατών µελών, στο πλαίσιο της
εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας. Αυτό το σηµείο θα πρέπει
να διευκρινιστεί περαιτέρω.
3.13 Εφόσον σε πολλές περιπτώσεις δηµιουργούνται συγκρούσεις µε παλαιότερους χρήστες γαιών επειδή δεν τους χορηγήθηκαν
αποζηµιώσεις και κίνητρα, η ΕΟΚΕ εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στο
θέµα αυτό. ∆εν µπορεί να γίνεται λόγος για την κοινωνική και
συνολική οικονοµική αξία της προστασίας της φύσης, εάν οι
χρήστες γαιών και γαιοκτήµονες επιβαρύνονται µε τις σχετικές
«δαπάνες». Μια µελλοντική δηµοσιονοµική ρύθµιση θα πρέπει να
εξασφαλίζει τουλάχιστον στους ιδιώτες γαιοκτήµονες ή χρήστες
γης την παροχή εγγύησης και κατά προτίµηση κινήτρων για την
ανάληψη πρωτοβουλιών συµβατών µε την προστασία της φύσης.
Στο µέλλον, το γεγονός ότι η γη που κατέχει ή καλλιεργεί κανείς
βρίσκεται εντός µιας προστατευόµενης από το NATURA 2000
περιοχής, θα πρέπει να θεωρείται «κέρδος» και όχι µειονέκτηµα.
3.14 Κατά συνέπεια, προκειµένου αυτό να αποτελεί πραγµατικότητα, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί σε ποιο ύψος, ανά
περίπτωση, ανέρχεται η αποζηµίωση. Ο καθορισµός γενικού
ανώτατου ορίου καθώς και ο χρονικός περιορισµός του δικαιώµατος απαίτησης αποζηµίωσης, όπως ισχύει σήµερα, βλάπτει τον
γενικό στόχο.
3.14.1 Όσον αφορά την πληρωµή των αποζηµιώσεων, θα
πρέπει, σε περίπτωση που δεν δηµιουργηθεί ειδικό κονδύλι στον
προϋπολογισµό, σε πρώτη φάση να χρησιµοποιηθεί ο δεύτερος
πυλώνας για την αγροτική πολιτική, ενώ αναφορικά µε τις επενδύσεις θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα κλασσικά ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία. Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι
νέοι στόχοι και οι πληρωµές που προστίθενται στις τρέχουσες και
θα πραγµατοποιηθούν από το δεύτερο πυλώνα, (µελλοντική
«αγροτική ανάπτυξη») δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το
πρόγραµµα, αν δεν µειωθούν οι δαπάνες ή δεν προβλεφθούν
συµπληρωµατικά κονδύλια.
3.14.2 Συγκεκριµένα αυτό σηµαίνει ότι: Η διατήρηση της αγροτικής ανάπτυξης και η χρηµατοδότηση του NATURA 2000, µέσω
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του δεύτερου πυλώνα για την αγροτική πολιτική, απαιτούν συµπληρωµατικές πιστώσεις που θα πρέπει να συνδέονται µε συγκεκριµένο
σκοπό. Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει εξάλλου ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές, το ύψος των οποίων
δεν δέχονται τα κράτη µέλη των «καθαρών εισφορών», δεν
προβλέπει παρόµοια αύξηση και ενέχεται σοβαρά ο κίνδυνος οι
περικοπές να πραγµατοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο του δεύτερου
πυλώνα. Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει στο σηµείο αυτό όχι µόνο µια
ουσιώδη αδυναµία και την αυξηµένη πιθανότητα να προκληθεί ρήξη
αλλά και την πιθανότητα να διακυβευθούν συνολικά οι προσπάθειες
που καταβάλλονται για την προστασία της φύσης .
3.14.3 Συνεπώς, η ΕΟΚΕ µπορεί να συµφωνήσει µε την προτεινόµενη ρύθµιση µόνο µε την προϋπόθεση ότι η τελευταία δεν θα
επιδράσει ανασταλτικά για άλλα µέτρα στον τοµέα της αγροτικής
ανάπτυξης. Αν δεν διατεθούν πρόσθετοι πόροι, η Επιτροπή και τα
κράτη µέλη δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο αίτηµα και
στην πολιτική υπόσχεση που έδωσαν, να προωθήσουν τόσο την
αγροτική ανάπτυξη όσο και την υλοποίηση του NATURA 2000.Οι
πολιτικοί που επιθυµούν να διαµορφώσουν έτσι την Ευρώπη, θα
πρέπει τουλάχιστον να έχουν το θάρρος να εξηγήσουν στην
κοινωνία λιτά και απλά τους λόγους για τους οποίους πλέον
συγκεκριµένα καθήκοντα (όπως είναι η προστασία της φύσης ), δεν
εκφράζουν την πολιτική βούληση.
3.15 Αυτό δεν σηµαίνει κατά την άποψη της ΕΟΚΕ ότι δεν θα
πρέπει να γίνεται χρηστή διαχείριση των πόρων και για την
προστασία της φύσης. Πρωταρχικό στόχο της κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία της φύσης και του δικτύου του
NATURA 2000 αποτελεί η διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Πρόκειται για ένα τρόπον τινά «υποχρεωτικό πρόγραµµα», στο
οποίο η συµµετοχή της ΕΕ κρίνεται αναγκαία, τουλάχιστον όσον
αφορά την προστασία των περιοχών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον
από τη σκοπιά της ΕΕ.
3.16 Αντίστροφα, µπορεί να υποτεθεί επίσης ότι δεν παρουσιάζουν όλα τα µέτρα της τοπικής αυτοδιοίκησης ευρωπαϊκό
ενδιαφέρον προκειµένου να συγχρηµατοδοτηθούν από την ΕΕ. Τα
κράτη µέλη, οι περιφέρειες και οι κοινότητες δεν θα πρέπει να
παραιτούνται από τις οικονοµικές ευθύνες που έχουν αναλάβει, µε
τη δικαιολογία ότι εφόσον δεν διατίθεται κοινοτική χρηµατοδότηση
δεν µπορεί να υπάρχει προστασία της φύσης. Εξάλλου, ούτε η ΕΕ
θα πρέπει να προσκολλάται στην τοποθέτηση ότι δηµιουργείται η
ευκαιρία της χρηµατοδότησης µέσω των υφιστάµενων ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Εάν τα κράτη µέλη δεν επωφεληθούν της
ευκαιρίας, διότι θέτουν άλλες προτεραιότητες, ευθύνονται τα ίδια.
3.17 Από την άλλη πλευρά, είναι επιθυµητή η αξιοποίηση του
περιφερειακού δυναµικού οικονοµικής ανάπτυξης των περιοχών του
NATURA 2000 (καθώς είναι σαφές ότι η προστασία της φύσης
µπορεί να συνεισφέρει στην οικονοµία). Ωστόσο, δεν θεωρείται
απαραίτητη για τη διατήρηση των βιολογικών ειδών.
3.18 Η ΕΟΚΕ κρίνει ως αναγκαία τη λήψη συγκεκριµένων
χρηµατοδοτικών µέτρων στο πλαίσιο της υλοποίησης του δικτύου
NATURA 2000 και εποµένως θα πρέπει να δεσµευθούν συγκεκριµένα κονδύλια (earmarked) για το σκοπό αυτό. Η ΕΟΚΕ καλεί
τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν περαιτέρω
ανάλογες σκέψεις.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Αnne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά»
(COM(2004)2 τελικό)– 2004/0001 (COD)
(2005/C 221/20)
Στις 20 Φεβρουαρίου 2004 και σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Το τµήµα Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και Κατανάλωση, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών
της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 11 Ιανουαρίου 2005, µε βάση εισηγητική έκθεση του κ.
METZLER και µε συνεισηγητή τον κ. EHNMARK.
Κατά την 414η σύνοδο oλοµέλειας, της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου
2005), η ΕΟΚΕ υιοθέτησε µε 145 ψήφους υπέρ, 69 ψήφους κατά και 9 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Προοίµιο
1.1 Η ΕΟΚΕ είχε στη διάθεση της το κείµενο µε τις διευκρινίσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συµβούλιο της 5-06-2004
(έγγραφο: 10865/04 της 25-6-2004 και το έγγραφο 11153/04
της 5-7-2004 σχετικά µε το άρθρο 24), καθώς και τα έγγραφα
εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25-03-2004
(Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς —
εισηγήτρια: Evelyne Gebhard)και της 26-03-2004 (Επιτροπή
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων- εισηγήτρια: Anne E.M.
Van Lancker).
1.2 Στις 24 Μαΐου 2004, το τµήµα Εσωτερική Αγορά,
Παραγωγή και Κατανάλωση, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία
των προκαταρκτικών εργασιών, χρησιµοποίησε ερωτηµατολόγιο το
οποίο είχε αποσταλεί εκ των προτέρων για να πραγµατοποιήσει
δηµόσια ακρόαση στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι του κλάδου
των υπηρεσιών και επεξεργάσθηκε περισσότερες από 100 προφορικές και γραπτές παρατηρήσεις.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Μετά τη συµφωνία της Λισσαβόνας, ο ρόλος που διαδραµατίζει ο κλάδος των υπηρεσιών στην προσπάθεια για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της Ευρώπης είναι καθοριστικός και
έχει ουσιαστική σηµασία για την οικονοµική ανάπτυξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή υποβάλλει την παρούσα πρόταση
οδηγίας µαζί µε τις διευκρινίσεις της στα πλαίσια της διαδικασίας
για την µεταρρύθµιση της ευρωπαϊκής οικονοµίας, χάρη στην οποία
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει µέχρι το 2010 να καταστεί η πιο
ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο,
που να είναι ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή. Η πρόταση οδηγίας προορίζεται να συµβάλει σηµαντικά
στην επίτευξη του στόχου αυτού, προσφέροντας ένα αξιόπιστο
νοµοθετικό πλαίσιο για την διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και
την ελευθερία εγκατάστασης µεταξύ των κρατών µελών στους
τοµείς της βιοµηχανίας, του εµπορίου, της βιοτεχνίας και των
ελεύθερων επαγγελµάτων για την περίπτωση της πλήρους και της
µερικής απασχόλησης, αλλά και για την απόσπαση εργαζοµένων.
Στη νέα, οριζόντια πρόταση προβλέπονται κυρίως απλουστευµένες
διαδικασίες, µία ενιαία µέθοδος για την διασφάλιση της ποιότητας

καθώς και περισσότερη διαφάνεια έναντι των καταναλωτών όσον
αφορά στους κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Η διασυνοριακή
παροχή υπηρεσιών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της εσωτερικής
αγοράς και η άρση των εµποδίων για την ανάπτυξη του κλάδου
αυτού έχει επίσης ουσιαστική σηµασία, ιδίως για τον καταναλωτή.
Η οδηγία θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της
προσφοράς και του ανταγωνισµού. Έτσι, οι καταναλωτές θα
ωφεληθούν από τις χαµηλότερες τιµές και την ευρύτερη επιλογή.
Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ρητώς τους γενικούς
στόχους που περιλαµβάνονται στην πρόταση οδηγίας.

2.1.1 Η ανάπτυξη µιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει, εκτός από την άρση των εµποδίων, και τη ύπαρξη δέουσας
ρύθµισης. Για την ταυτόχρονη ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και την επίτευξη µιας «βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης
µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή» (στρατηγική της Λισσαβόνας), είναι αναγκαία η
θέσπιση εθνικών και πανευρωπαϊκών ρυθµίσεων και, συνεπώς, εναρµονισµένων προτύπων.

2.2 Η ΕΟΚΕ γνωρίζει ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
στον κλάδο των υπηρεσιών είναι ένα περίπλοκο θέµα, λόγω των
διαφορών που υπάρχουν µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά
στη νοµοθεσία και τη νοοτροπία που επικρατεί σε καθένα απ αυτά.
Αυτό το έχει ήδη αναγνωρίσει στη γνωµοδότηση INT/105 που
εξέδωσε στις 28 Νοεµβρίου 2001 (1) σχετικά µε την ανακοίνωση
της Επιτροπής που έφερε τον τίτλο «Μια στρατηγική για την
εσωτερική αγορά στον κλάδο των υπηρεσιών», στην οποία και
επιδοκιµάζει ρητώς τις προσπάθειες της Επιτροπής να επισπεύσει
την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, για την επίτευξη
του στόχου της πρότασης οδηγίας, που είναι η άµεση υλοποίηση
ενός διατοµεακού πλαισίου, θα πρέπει να προσφέρονται απλές µη
γραφειοκρατικές και ευέλικτες λύσεις Στις οποίες να συνεκτιµώνται
και τα αποδεδειγµένης αξίας συστήµατα αυτορρύθµισης που εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσπάθεια για την ολοκλήρωση πρέπει να προσλάβει την καλύτερη δυνατή µορφή, εκτός
άλλων µε την έκδοση των περαιτέρω προτάσεων οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αµοιβαία αναγνώριση των πτυχίων επαγγελµατικής κατάρτισης, χωρίς να παραγνωριστούν αναγνωρισµένα
πρότυπα (ασφαλείας) που σχετίζονται µε τον κοινωνικό τοµέα, το
περιβάλλον και την προστασία των καταναλωτών.
(1) ΕΕ C 48, 21 Φεβρουαρίου 2002
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2.3 Η παρούσα πρόταση οδηγίας σχετίζεται στενά µε δύο άλλες
προτάσεις της Επιτροπής που είναι συγκεκριµένα η πρόταση
οδηγίας για την αναγνώριση των πτυχίων επαγγελµατικής κατάρτισης και η ανακοίνωση σχετικά µε τον ανταγωνισµό στα ελεύθερα
επαγγέλµατα, την τρέχουσα συζήτηση για τις κοινωφελείς
υπηρεσίες καθώς και τις τρέχουσες διαβουλεύσεις για τις κοινωφελείς κοινωνικές υπηρεσίες, µε τη Σύµβαση της Ρώµης Ι και την
πρόταση κανονισµού Ρώµη ΙΙ. Όλες αυτές οι προτάσεις έχουν στόχο
την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς,
θεωρείται σκόπιµο να υπάρξει ένας ιδιαίτερος — και µάλιστα
βελτιωµένος — συντονισµός στους κόλπους της Επιτροπής, για να
προκύψει η απαραίτητη διασύνδεση των εργασιών και των κανόνων.

2.4 Στο επίκεντρο τις πρότασης οδηγίας τοποθετούνται δύο
είδη παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών: η περίπτωση που ένας
πάροχος υπηρεσιών από ένα κράτος µέλος επιθυµεί να εγκατασταθεί σε άλλο κράτος µέλος για να συνεχίσει να προσφέρει τις
υπηρεσίες του και η περίπτωση που επιθυµεί να προσφέρει από τη
χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος υπηρεσίες σε ένα άλλο
κράτος µέλος, ιδιαιτέρως µε την προσωρινή του εγκατάσταση σε
αυτό. Για την κατάργηση των εµποδίων που πιστεύει η Επιτροπή ότι
υφίστανται προτείνονται τέσσερα βασικά µέτρα που είναι τα εξής:
— η εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής,
— µια κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ του κράτους προέλευσης
και του κράτους προορισµού κατά την αποστολή εργαζοµένων
για την παροχή υπηρεσιών,
— η προαγωγή της εκατέρωθεν εµπιστοσύνης και
— η ενίσχυση της αµοιβαίας υποστήριξης των κρατών µελών,
ταυτόχρονα µε τον περιορισµό των δυνατοτήτων που διαθέτουν
να χρησιµοποιούν µηχανισµούς εποπτείας, ελέγχου και εφαρµογής.

3. Τα επιµέρους σηµεία της προτάσεως οδηγίας

3.1 Η ΕΟΚΕ ανάλυσε εµπεριστατωµένα την πρόταση από την
άποψη των απαιτήσεων στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται µια
οδηγία αναλόγου εύρους και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι χρειάζονται πολλές διευκρινίσεις και τροποποιήσεις για να αντιµετωπιστούν ανεπίλυτα προβλήµατα και για να µπορέσει αυτή η νέα
προσπάθεια για την βελτίωση των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά
να αποτελέσει πραγµατικά ένα θετικό βήµα. Οι ανεπαρκείς αξιολογήσεις που έγιναν πριν δηµοσιοποιηθεί η πρόταση οδηγίας
ενισχύουν την εικόνα µιας καλής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε
πρόωρα. Οι πολλαπλές επιφυλάξεις που εξέφρασαν επιστηµονικοί
και κοινωνικοί κύκλοι στην ακρόαση που πραγµατοποιήθηκε στις
24 Μαΐου 2004 δεν µπόρεσαν να αρθούν ούτε µε το έγγραφο που
κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έγγραφο του
Συµβουλίου 10865/04)στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις 25 Ιουνίου. Τη διενέργεια µιας ευρύτερης αξιολόγησης του
αντίκτυπου εκ µέρους της Επιτροπής θα βοηθούσε όµως όλες τις
ενδιαφερόµενες πλευρές.
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3.2. Εµπειρικά δεδοµένα

3.2.1 Εντύπωση προξενεί στην ΕΟΚΕ το γεγονός ότι στην αιτιολογική έκθεση που περιλαµβάνεται στην πρόταση οδηγίας δεν
περιέχονται αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για την ποσοτική αξιολόγηση της διασυνοριακής κυκλοφορίας υπηρεσιών και της
ελεύθερης εγκατάστασης. Συνεπώς, τα δεδοµένα αυτά θα έπρεπε να
περιλαµβάνονται στην έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής. Για να
µπορεί στο µέλλον να απεικονιστεί αξιόπιστα η σηµασία του
κλάδου των υπηρεσιών καθώς και η — θετική ή αρνητική —
επίδραση των ρυθµιστικών απλουστεύσεων όσον αφορά στην
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που περιλαµβάνονται στην
πρόταση οδηγίας, θεωρείται απαραίτητο να δηµιουργηθεί µια
ακριβέστερη βάση εµπειρικών δεδοµένων. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η όσο
το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των πραγµατικών συνθηκών
που επικρατούν όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης σε διασυνοριακή κλίµακα αποτελεί στοιχείο
καθοριστικής σηµασίας για την ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς.

3.2.2 Πρέπει να ληφθούν περισσότερο υπόψη τα στοιχεία που
διαθέτουν η δηµόσια διοίκηση, ιδρύµατα ερευνών, ασφαλιστικές
εταιρείες και οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης στα διάφορα κράτη
µέλη.

3.2.3 Επιπλέον, λόγω των κενών που υπάρχουν, η ΕΟΚΕ θεωρεί
ότι είναι απαραίτητο να εφαρµοστούν νέες µέθοδοι για την επεξεργασία των εµπειρικών δεδοµένων, µε τις οποίες αποφεύγεται κυρίως
η γραφειοκρατία. Στην προκειµένη περίπτωση θα µπορούσε να
εξεταστεί η ενσωµάτωση µεµονωµένων ερευνών στις επίσηµες στατιστικές.

3.3. Πεδίο εφαρµογής: ορισµοί — κανόνες σύγκρουσης νόµων —
οριοθετήσεις

3.3.1 Η ΕΟΚΕ συνιστά να προσδιοριστούν σαφέστερα και να
οριοθετηθούν εκατέρωθεν το πεδίο εφαρµογής και οι δυνατότητες
παρέκκλισης στην πρόταση οδηγίας. Χωρίς σαφείς ορισµούς που να
επιτρέπουν οριοθετήσεις, κατά την πρακτική εφαρµογή των διατάξεων θα προκύψουν ασάφειες σχετικά µε το ερώτηµα ποιοι κλάδοι
του τοµέα των υπηρεσιών θα θιγούν και µε ποιο τρόπο, καθώς και
σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής.

3.3.2 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει έναν ορισµό που διακρίνει την
παροχή υπηρεσιών από επαγγελµατικές οργανώσεις και από ελεύθερους επαγγελµατίες. Ο διαχωρισµός εννοιών µέσω του ορισµού
τους κρίνεται επίσης απαραίτητος, αν ληφθεί υπόψη η πρόταση της
ΕΟΚΕ να ενισχυθεί για κάποιο διάστηµα η εναρµόνιση σε ορισµένους τοµείς (ελεύθερα επαγγέλµατα και άλλοι, ευαίσθητοι κλάδοι).
Αυτό κυρίως για να µπορέσουν οι µηχανισµοί εξασφάλισης της
ποιότητας που επεξεργάζεται η Επιτροπή στο κεφάλαιο IV του
σχεδίου οδηγίας να διαµορφωθούν µε τρόπο φιλικό προς τον καταναλωτή. Το ∆ΕΚ, στην απόφαση που εξέδωσε στις 11-10-2001
(Rs. C-267/99)επεξεργάστηκε, για παράδειγµα, τα κυριότερα
στοιχεία των ελεύθερων επαγγελµάτων τα οποία µπορεί να χρησιµεύσουν ως βάση για να δοθεί ένας ορισµός σε ευρωπαϊκή κλίµακα.
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3.3.3
Το 2003 και στις 12 Μαΐου 2004, η Επιτροπή εξέδωσε
αντιστοίχως πράσινη και λευκή βίβλο µε αντικείµενο τις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας. Έτσι, θεωρείται σκόπιµο να γίνει µια ακριβέστερη
επεξεργασία και εκατέρωθεν οριοθέτηση των συνεπειών που έχει η
πρόταση οδηγίας σε αυτό τον ευαίσθητο τοµέα στα κράτη µέλη.
∆εδοµένου ότι η Επιτροπή δεσµεύτηκε να υποβάλει, πριν από το
τέλος του 2005, έκθεση σχετικά µε το εφικτό και µε την αναγκαιότητα ενός νόµου πλαίσιο, ο οποίος εξάλλου προβλέπεται
ρητώς από το άρθρο ΙΙΙ-122 της Συνταγµατικής Συνθήκης, η ΕΟΚΕ
κρίνει προτιµότερο να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρµογής της
Οδηγίας για τις Υπηρεσίες το σύνολο των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας (οικονοµικές και άλλες), αναµένοντας τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τον ορισµό των αρχών και των προϋποθέσεων
— κυρίως των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών — µε βάση τις
οποίες οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας θα ανταποκρίνονται στην
αποστολή τους.

3.3.4
Η δυνατότητα παρέκκλισης για το θέµα της αρχής της
χώρας καταγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 17, παράγραφος 8
της οδηγίας για την αµοιβαία αναγνώριση πτυχίων επαγγελµατικής
κατάρτισης — η οποία τελεί ακόµη υπό επεξεργασία — δεν µπορεί
να περιοριστεί σε ένα άρθρο ή τίτλο. Έτσι, η εφαρµογή της αρχής
της χώρας καταγωγής πρέπει να συντονιστεί µε τον κατάλληλο
τρόπο µε την υλοποίηση της πρότασης οδηγίας για την αµοιβαία
αναγνώριση πτυχίων επαγγελµατικής κατάρτισης. Η οδηγία για την
αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων θα καθιερώσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας. Εάν η δυνατότητα
παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 17, παράγραφος 8 περιοριστεί στον τίτλο II του σχεδίου για την αµοιβαία αναγνώριση
πτυχίων επαγγελµατικής κατάρτισης, προκύπτει το ερώτηµα πώς,
για παράδειγµα, θα γίνει η κατανοµή καθηκόντων µεταξύ των
επονοµαζόµενων «ενδοκρατικών σηµείων επαφής» (άρθρο 53 του
σχεδίου οδηγίας για την αναγνώριση πτυχίων επαγγελµατικής
κατάρτισης) και των «σταθµών ενιαίας εξυπηρέτησης» (άρθρο 6)της
παρούσας οδηγίας. Στην περίπτωση φορέων οι οποίοι αναλαµβάνουν µία και την αυτή λειτουργία, πρέπει ευθύς εξαρχής να υπάρχει
ανάλογη µέριµνα και στις δύο προτάσεις οδηγίας, ούτως ώστε να
προκύψει ένας ενιαίος χαρακτηρισµός.

3.3.5
Πρέπει να διασαφηνιστεί αν και πώς θα πρέπει να οριοθετηθεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας — ιδιαιτέρως σε σχέση µε
την αρχή της χώρας καταγωγής — έναντι «συγκρουόµενων» τοµέων
της εθνικής νοµοθεσίας που αφορά το φορολογικό και το ποινικό
σύστηµα, προκειµένου να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις. Έτσι,
για παράδειγµα, υπάρχουν ορισµένα κράτη µέλη όπου οι οικονοµικοί ελεγκτές, οι φορολογικοί σύµβουλοι και οι δικηγόροι έχουν
νοµικά προσδιορισµένες υποχρεώσεις και δικαιώµατα να τηρούν
µυστικότητα έναντι των ελεγκτικών υπηρεσιών, ενώ σε άλλα κράτη
µέλη οι ίδιοι επαγγελµατίες έχουν υποχρέωση — ακόµα και αν
αυτή είναι περιορισµένη — να παρέχουν πληροφορίες ή ακόµη και
να αναφέρουν. Μπορεί ένας συγκεκριµένος φορέας παροχής
υπηρεσιών, ο οποίος σε ένα κράτος µέλος είναι υποχρεωµένος να
προσφέρει πληροφορίες αλλά µε βάση την αρχή της χώρας καταγωγής έχει το δικαίωµα και την υποχρέωση να πράξει διαφορετικά,
να τοποθετήσει τον εαυτό του υπεράνω του ποινικού συστήµατος;
Η ποινική και η φορολογική νοµοθεσία εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητας των κρατών µελών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πράγµα το οποίο καθιστά απαραίτητο έναν από νοµοθετική άποψη
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σαφή διαχωρισµό, για να µην προκύψουν ανεπιθύµητες συνέπειες
για τους ενδιαφεροµένους.
3.3.6 Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει να εξεταστεί επακριβώς αν
είναι δυνατόν να υπάρξει διασύνδεση των κοινωνικών συστηµάτων
µε τις δηµοσιονοµικές υποχρεώσεις στην περίπτωση που ισχύει η
αρχή της χώρας καταγωγής. Όπου η εφαρµογή της αρχής αυτής
εγκυµονεί τον κίνδυνο να δηµιουργήσει ρήγµα στα εθνικά
συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας της υγείας, χρειάζεται να θεσπιστεί δυνατότητα παρέκκλισης.
3.3.7 Στον τοµέα της υγείας, η ΕΟΚΕ συνιστά να εξεταστεί το
θέµα της συµµετοχής του νοσοκοµειακού κλάδου. Ενδέχεται η
νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να
επιβάλει τη συµβατική διευθέτηση της παροχής αποζηµίωσης για
δαπάνες και στην περίπτωση διασυνοριακής θεραπείας, µε τη
θέσπιση ad hoc ρύθµισης για τα ασφαλιστικά συστήµατα που
προβλέπονται από το νόµο, ωστόσο, εκτός του πεδίου εφαρµογής
της πρότασης οδηγίας.
3.3.7.1 Όσον αφορά στον κοινωνικό τοµέα και τον τοµέα της
υγείας, η ΕΟΚΕ συνιστά να τηρηθεί στάση αναµονής µέχρι να
εκδοθεί η προαναγγελθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής το 2005
και να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος συντονισµός. Παράλληλα,
τονίζει ότι υπάρχουν πολλές πλευρές που τάχθηκαν εν δυνάµει
υπέρ της εξαίρεσης του τοµέα αυτού.
3.3.8 Κατά παρόµοιο τρόπο πρέπει να προβλεφθεί µια συνεπής
οριοθέτηση του πεδίου εφαρµογής της τελούσας υπό τροποποίηση
8ης οδηγίας του Συµβουλίου για την αδειοδότηση προσώπων που
αναλαµβάνουν την υποχρεωτική εξέταση παραστατικών (άρθρο 17,
παρ. 15). Μέχρι σήµερα, το στοιχείο αυτό δεν έχει αποδοθεί µε την
απαιτούµενη ακρίβεια σε όλες τις µεταφράσεις της πρότασης της
Επιτροπής.
3.3.9 Επιπλέον, η διασαφήνιση για την µη εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν για την κυκλοφορία υπηρεσιών και την ελεύθερη
εγκατάσταση στην περίπτωση της άσκησης κρατικής εξουσίας
(άρθρα 45, 55 ΣΕΚ), η οποία περιλαµβάνεται στην αιτιολογική
έκθεση της πρότασης οδηγίας, πρέπει να συµπεριληφθεί στο
δεσµευτικό µέρος του κειµένου.
3.3.10 Στην περίπτωση της απόσπασης εργαζοµένων πρόκειται
για έναν πολύ ευαίσθητο τοµέα, ο οποίος θα πρέπει να εξαιρεθεί
ρητώς από το συνολικό πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Όσον αφορά
τις αναγκαίες για τον εν λόγω τοµέα εθνικές διατάξεις, πρέπει να
επιτευχθεί πανευρωπαϊκή εναρµόνιση. Σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, η
ΕΟΚΕ αναφέρει την ανακοινωθείσα πρόταση οδηγίας περί των όρων
εργασίας των αποσπασµένων εργαζοµένων µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η συµφωνία
της ∆ΟΕ αριθ. 181, σχετικά µε τα ιδιωτικά γραφεία διαµεσολάβησης για την ανεύρεση εργασίας, η οποία προβλέπει ρητώς,
στο άρθρο 3 παρ. 2, σύστηµα εγκρίσεως και αδειοδότησης, µε
απώτερο στόχο την προστασία των εργαζοµένων και την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των εργασιών των εν λόγω γραφείων.
3.3.11 Σε ορισµένα κράτη µέλη ισχύουν εξαιρετικά αυστηρές
ρυθµίσεις για το σεβασµό της ελευθερίας του Τύπου. Η ΕΟΚΕ
κρίνει ότι και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει µια ακριβής
οριοθέτηση του πεδίου εφαρµογής της πρότασης οδηγίας.
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3.3.12 Επιπλέον η Επιτροπή πρέπει να διασαφηνίσει εάν η
πρόταση αυτή ισχύει και για την περίπτωση υπηρεσιών που
αφορούν τηλεοπτικές µεταδόσεις και, στην περίπτωση που η
απάντηση είναι καταφατική, µε ποιο τρόπο σκέφτεται να εναρµονίσει την πρότασή της µε τις διατάξεις της οδηγίας «Τηλεόραση
χωρίς σύνορα». Παροµοίως, πρέπει να διασαφηνιστεί η κατάσταση
όσον αφορά την ισχύ της οδηγίας στην περίπτωση της παροχής
οπτικοακουστικών υπηρεσιών εν γένει και ιδιαιτέρως σε σχέση µε
τις εξατοµικευµένες οπτικοακουστικές υπηρεσίες («service on
demand»), για τις οποίες ισχύουν ήδη συγκεκριµένοι κοινοτικοί
κανόνες που καλύπτουν ορισµένες νοµικές πτυχές τους (οδηγία
2000/31/ΕΚ για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές).

3.3.13 Σύµφωνα µε την άποψη της ΕΟΚΕ, οι υπηρεσίες αυτές
πρέπει στο σηµερινό στάδιο να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής
της προτεινόµενης οδηγίας, ιδιαιτέρως όσον αφορά στις διατάξεις
για την αρχή της χώρας καταγωγής και την έννοια της «εγκατάστασης» ως ουσιαστικό σηµείο αναφοράς και βασικό κριτήριο για
τον προσδιορισµό του αρµόδιου κράτους µέλους.
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ορισµένες περιπτώσεις, αυτό µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για
τους παρόχους υπηρεσιών, όταν λησµονείται µια συγκεκριµένη
άδεια και, συνεπώς, τίθεται θέµα παράβασης του νόµου. Επιπτώσεις
µπορεί να υπάρξουν και για τους καταναλωτές, στην περίπτωση
που δεν εξεταστεί εάν υπάρχει επαρκής κάλυψη της αστικής
ευθύνης.

3.5 Η αρχή της χώρας καταγωγής

3.5.1 Η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι, πριν από την καθολική
εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής, θα πρέπει να
δηµιουργηθούν οι απαιτούµενες για αυτό συνθήκες, µε την
υιοθέτηση µίας διαφοροποιηµένης προσέγγισης, η οποία να ευνοεί
την εναρµόνιση µε τους υψηλότερους κανόνες για την προστασία
των εργαζοµένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος στους
διάφορους τοµείς και αυτό µε σκοπό την υλοποίηση µία ποιοτικής
εσωτερικής αγοράς.

3.4 Ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης

3.4.1
Επικροτείται η ιδέα για την απλούστευση των διαδικασιών
µε τη δηµιουργία ενιαίου (αρχικού)κέντρου εξυπηρέτησης για
όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε ανησυχία ότι στο άρθρο 6 της πρότασης οδηγίας για την
ελεύθερη εγκατάσταση αναφέρεται ότι ορισµένες διαδικασίες —
ιδιαιτέρως όσον αφορά στην ανάληψη µιας δραστηριότητας —
πρέπει να διεκπεραιώνονται σε µία και µόνο υπηρεσία. Στην
περίπτωση αυτή, το πρόβληµα που βλέπει η ΕΟΚΕ είναι ότι, σε
σχέση µε τη νοµικά υποχρεωτική καταχώριση σε δηµόσια µητρώα
(όπως για παράδειγµα στο Eµπορικό Επιµελητήριο), το αποτέλεσµα
φαίνεται να είναι ότι το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης θα πρέπει να
παραπέµπει στις αρµόδιες υπηρεσίες καταγραφής. Ο τοµέας αυτός
δεν µπορεί να «καλυφθεί» από τα επονοµαζόµενα «ενιαία κέντρα
εξυπηρέτησης». Πρέπει να διασαφηνιστεί ο τρόπος µε τον οποίο θα
συνεργάζονται στην πράξη τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης µε τις
υφιστάµενες αρµόδιες αρχές καταγραφής.

3.4.2
Στο άρθρο 53 του σχεδίου οδηγίας για την αναγνώριση
πτυχίων επαγγελµατικής κατάρτισης γίνεται αναφορά σε «σηµεία
επαφής» που θα πρέπει να λειτουργούν ως κέντρα πληροφόρησης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας προτάσεως οδηγίας, πρέπει
να δηµιουργηθούν «ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης» ως κεντρικά
σηµεία αναφοράς. Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπάρξει µέριµνα για
τον κατάλληλο συντονισµό, έτσι ώστε να µην δηµιουργηθούν νέα
και διαφορετικά κέντρα τα οποία να υπονοµεύουν τον ανώτερο
στόχο της διασφάλισης του δικαιώµατος των πολιτών να έχουν
εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση για
το έργο που επιτελεί. Κατά την περίοδο εντολής της νέας Επιτροπής, η απλούστευση των γραφειοκρατικών διααδικασιών πρέπει
να περιέλθει στο προσκήνιο. Οπωσδήποτε πρέπει να αποφευχθεί η
δηµιουργία νέων γραφειοκρατικών εµποδίων στα κράτη µέλη.

3.4.3
Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστούν ορισµένα θέµατα που
σχετίζονται µε την ευθύνη των «ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης»
στην περίπτωση ελλιπών είτε εσφαλµένων πληροφοριών. Σε

3.5.2 Η βασική ισχύς της αρχής της χώρας καταγωγής που
προβλέπεται στο άρθρο 16, σε διασύνδεση µε τις εξαιρέσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 17 αποτελούν τα κεντρικά στοιχεία της
πρότασης οδηγίας. Αυτό όµως µπορεί να συµβεί µόνο στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες µπορούν να τυποποιηθούν όπως τα εµπορεύµατα ή η εναρµόνιση των κανόνων έχει προχωρήσει σε τέτοιο
βαθµό, ώστε να µην υπάρχει ενδεχόµενο στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, πρακτικών κοινωνικού ντάµπινγκ και δυσπιστίας των καταναλωτών. Όπου δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν
πρότυπα (στις επονοµαζόµενες υπηρεσίες που δεν είναι δυνατόν να
περιγραφούν) οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη.

3.5.3 Συνεπώς, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η εφαρµογή της αρχής της
χώρας καταγωγής στον τοµέα των διασυνοριακών υπηρεσιών είναι
πρόωρη. Η αρχή αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη µιας συγκρίσιµης
πραγµατικής αλλά και νοµοθετικής κατάστασης. Σύµφωνα µε την
άποψη της ΕΟΚΕ, για να είναι επιτυχής η εφαρµογή της αρχής της
χώρας καταγωγής, πρέπει να υπάρχει νοµική σαφήνεια και ασφάλεια
όσον αφορά στο πεδίο εφαρµογής της. Συνεπώς, χωρίς την
κατάλληλη προθεσµία, η θέση σε ισχύ της εν λόγω αρχής θεωρείται
προβληµατική, ιδιαιτέρως επειδή η ΕΟΚΕ κρίνει ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς τα διαθέσιµα µέσα τοµεακής εναρµόνισης. Μέχρι
στιγµής, η εξέλιξη αυτή εγκυµονεί τον κίνδυνο του ανταγωνισµού
συστηµάτων και κατ' αυτόν τον τρόπο µία διόρθωση των προτύπων
που ισχύουν για τους καταναλωτές, τους εργαζόµενους και το
περιβάλλον, επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν πάντοτε
να υπάρχουν διαφορετικά συστήµατα από την άποψη της νοµοθεσίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της προστασίας της υγείας.
Σε σύγκριση µε τι θα µπορούσε να συµβεί µε την πρόωρη
εφαρµογή µιας καθαρά οριζόντιας προσέγγισης, µε την τοµεακή
προσέγγιση στα πλαίσια της εναρµόνισης µπορεί να προκύψει η
βέλτιστη προσαρµογή στις προκλήσεις της εσωτερικής αγοράς,
ιδιαιτέρως στους πολύ ευαίσθητους κλάδους. Στα πλαίσια αυτά,
πρέπει να εξεταστεί αν κάθε τοµέας ξεχωριστά — στο πλαίσιο µιας
συνολικής αξιολόγησης του αντίκτυπου, ο οποίος αφορά και τις
κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές — ενδείκνυται για την
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εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής. Αυτή η εξέταση θα
πρέπει να πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο µιας συνολικής αξιολόγησης του αντίκτυπου, ο οποίος να αφορά και τις κοινωνικές και
περιβαλλοντικές πτυχές, από κοινού µε άλλες ενδιαφερόµενες
οµάδες και κυρίως οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών καθώς
και τους κοινωνικούς εταίρους. Επειδή η θέσπιση µέτρων εναρµόνισης συνιστά µια τουλάχιστον ισοδύναµη µέθοδο για την
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει µέσα σε εύλογη
προθεσµία να προωθηθεί η εξίσωση των διαφόρων κανόνων που
ισχύουν στους τοµείς αυτούς, όπου τα κράτη µέλη επιδιώκουν
συγκεκριµένους στόχους για την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και
την εργασία. Σε κάποιο ενδιάµεσο στάδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα πρέπει να κρίνουν
αν έχει προωθηθεί και υλοποιηθεί σε επαρκή βαθµό η εναρµόνιση
στους τοµείς που προαναφέρθηκαν. Ανάλογα µε το στάδιο στο
οποίο ευρίσκεται η εξίσωση των νοµοθετικών κανόνων, θα πρέπει να
προσφέρεται σε τελευταία ανάλυση η δυνατότητα εναρµόνισης. Η
µέθοδος αυτή — µαζί µε έναν σαφή διακριτικό ορισµό αυτών των
ιδιαίτερων υπηρεσιών (για παράδειγµα, των ελεύθερων επαγγελµάτων)- προσφέρει κατά την άποψη της ΕΟΚΕ το πλεονέκτηµα
ότι σταδιακά θα µπορέσει να υπάρξει η καλύτερη δυνατή προετοιµασία των ενδιαφεροµένων κύκλων για την εφαρµογή της αρχής
της χώρας καταγωγής, µετά την πάροδο της µεταβατικής περιόδου,
µε απώτερο στόχο την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Αυτό
ισχύει επίσης και για τους µηχανισµούς κοινής ρύθµισης και
αυτορρύθµισης.

3.5.4
Η ΕΟΚΕ προτείνει να εξεταστεί αν και κατά πόσο είναι
ωφέλιµη η δηµιουργία ενός κεντρικού, αυτοδιαχειριζόµενου
µητρώου σε ευρωπαϊκή κλίµακα, όπου θα καταχωρούνται παραβάσεις και παρατυπίες που σηµειώνονται στα ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα στις διασυνοριακές υπηρεσίες, στο περιεχόµενο του οποίου
θα υπάρχει σχεδόν άµεση πρόσβαση. Στο µητρώο πρέπει να καταχωρούνται από τις αρµόδιες αρχές παραβάσεις του κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας. Το µητρώο πρέπει να επιτρέπει την όσο το
δυνατόν λιγότερο γραφειοκρατική και περισσότερο άµεση επικοινωνία µεταξύ των αρµόδιων εθνικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα όµως
πρέπει να εξασφαλιστούν η αποτελεσµατική εποπτεία και η
πειθαρχία των παραγόντων της αγοράς.

3.5.5
Στην πρόταση οδηγίας ορίζεται ότι το κράτος καταγωγής
υποχρεούται να ασκεί έλεγχο επί των φορέων και επί των υπηρεσιών
που προσφέρουν, ακόµα και στην περίπτωση που οι συγκεκριµένες
υπηρεσίες προσφέρονται σε άλλο κράτος µέλος. Η διάταξη αυτή
επιφορτίζει την χώρα καταγωγής και τις εκεί αρµόδιες υπηρεσίες µε
µια βαριά ευθύνη και µε πρόσθετο φόρτο εργασίας. Στο άρθρο 6β
της πρότασης οδηγίας για την αµοιβαία αναγνώριση πτυχίων επαγγελµατικής κατάρτισης, στην περίπτωση παροχής διασυνοριακών
υπηρεσιών, τονίζεται η αναγκαιότητα δήλωσης της εκάστοτε
δραστηριότητας µε βάση συγκεκριµένο πτυχίο επαγγελµατικής
κατάρτισης στο κράτος αποδοχής. Επιπλέον, υπάρχει περίπτωση να
προκύψουν απρόσµενες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στην
περίπτωση που ένας πάροχος υπηρεσιών δραστηριοποιείται σε άλλο
κράτος µέλος στο οποίο ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες. Η ΕΟΚΕ
είναι βέβαιη ότι αυτού του είδους οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού θα µπορούσαν να αποφευχθούν µε τη σταδιακή προσέγγιση
των εθνικών νοµοθεσιών, µέχρι την καθιέρωση βασικών ποιοτικών
προτύπων τα οποία θα διασφαλίζουν για τους καταναλωτές, τους
εργαζόµενους και το περιβάλλον ένα αποδεκτό επίπεδο προστασίας.
Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν επακριβώς οι προϋποθέσεις
και οι αρχές σύµφωνα µε τις οποίες θα πραγµατοποιούνται οι
έλεγχοι των φορέων παροχής υπηρεσιών στα άλλα κράτη µέλη, έτσι
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ώστε οι καταναλωτές να έχουν τις εγγυήσεις ότι οι υπηρεσίες που
τους παρέχονται είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
3.5.6 Η αρχή της χώρας καταγωγής µπορεί να λειτουργήσει
εφόσον οι αρµόδιες υπηρεσίες των κρατών µελών είναι πολύ καλά
οργανωµένες, εκτός άλλων, και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Προς το παρόν, η διασύνδεση των δικτύων ελέγχου και συνεργασίας σε ηλεκτρονική βάση είναι ανεπαρκής. Ακόµη και ο προβλεπόµενος επαγγελµατικό έλεγχος της χώρας καταγωγής — που
όπως ορίζεται στα άρθρα 36 και 37 της πρότασης οδηγίας ασκείται
µέσω της «συνεργασίας» της χώρας καταγωγής και της χώρας
υποδοχής — δεν αποτελεί εγγύηση αποτελεσµατικότητας.
3.5.7 Οι καθυστερήσεις λόγω των γλωσσικών εµποδίων και οι
περίπλοκοι δίαυλοι επικοινωνίας δεν πρόκειται να αποφέρουν σε
εύλογο χρόνο κάποιο όφελος για τους καταναλωτές που έχουν
πρόβληµα µε την ποιότητα µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας που τους
έχει παρασχεθεί ή έχουν ζηµιωθεί. Πρέπει να εξασφαλιστεί στους
καταναλωτές ένα απλό και αποτελεσµατικό µέσο κατάθεσης µιας
καταγγελίας και διεκδίκησης των δικαιωµάτων του σε περίπτωση
κακής παροχής υπηρεσιών. Οι αρµόδιες αρχές στα κράτη υποδοχής
δεν µπορούν ούτε καν να αναλάβουν δράση, δεδοµένου ότι σε
πολλές περιπτώσεις δεν ενηµερώνονται υπό ποία ιδιότητα, µε ποια
ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης κτλ. πραγµατοποιείται η επαφή
µεταξύ ενός ξένου παρόχου υπηρεσιών µε τους καταναλωτές στο
κράτος υποδοχής. Συµπληρωµατικά, θα πρέπει να προβλεφθούν
τουλάχιστον ορισµένες υποχρεώσεις ενηµέρωσης και πειθαρχικές
αρµοδιότητες του κράτους υποδοχής. Παρόµοιες τροπολογίες
έχουν ήδη κατατεθεί σε πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της νοµοθετικής διαδικασίας που αφορά την
πρόταση οδηγίας για την αµοιβαία αναγνώριση των πτυχίων επαγγελµατικής κατάρτισης.
3.5.8 Τέλος, η ΕΟΚΕ φοβάται ότι, παρά τις συγκεκριµένες δυνατότητες παρέκκλισης που προβλέπονται στο άρθρο 17, εδάφια 20
έως 23, της πρότασης οδηγίας, θα εκτεθεί σε κίνδυνο η δηµιουργία
ενιαίου νοµοθετικού µέσου που καλύπτει τις συµβατικές και τις
εξωσυµβατικές ευθύνες, όπως προκύπτουν από τη σύµβαση της
Ρώµης Ι και τον προτεινόµενο κανονισµό Ρώµη ΙΙ. Αµφότεροι οι
κανονισµοί ακολουθούν µια καθολική προσέγγιση: ρυθµίζουν το
διεθνές ιδιωτικό δίκαιο για περιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αλλά και σε τρίτες χώρες, προσφέροντας κατ' αυτόν τον τρόπο
νοµική σαφήνεια σε όλες τις συµβαλλόµενες πλευρές.

3.6 Απόσπαση εργαζοµένων
3.6.1 Στόχος της οδηγίας για την «απόσπαση εργαζοµένων»
96/71 ΕΚ της 16-12-1996 είναι η εναρµόνιση της επέκτασης των
δυνατοτήτων επιχειρήσεων να προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλα
κράτη µέλη µε την διασφάλιση των βασικών προτύπων κοινωνικής
προστασίας των εργαζοµένων. Με την οδηγία αυτή ρυθµίζεται ο
πρακτικός συντονισµός των συνθηκών απασχόλησης των
αποσπασµένων εργαζοµένων. Έτσι, η Επιτροπή, στο άρθρο 17,
παράγραφος 5 της προτάσεως οδηγίας, προβλέπει εξαίρεση όσον
αφορά στην ισχύ της αρχής της χώρας καταγωγής για την οδηγία
περί αποσπάσεως, καταδεικνύοντας έτσι ότι επιδιώκει σαφή
οριοθέτηση του εκάστοτε πεδίου εφαρµογής. Όµως, µετά την
προσεκτικότερη εξέταση των άρθρων 24 και 25 της υπό συζήτηση
πρότασεως οδηγίας, η ΕΟΚΕ θεωρεί αµφίβολο αν η προβλεπόµενη
δυνατότητα παρέκκλισης έχει διατυπωθεί µε αρκετά σαφή και
ολοκληρωµένο τρόπο.
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3.6.1.1
Η σχέση µεταξύ της οδηγίας για την απόσπαση των
εργαζοµένων και της οδηγίας για τις υπηρεσίες έχει προκαλέσει
πολυάριθµα ερωτήµατα. Τούτα διαφέρουν από χώρα σε χώρα,
ανάλογα µε τα διαφορετικά καθεστώτα που ισχύουν στην αγορά
εργασίας. Οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων, τόσο ευρωπαϊκών
όσο και εθνικών, πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά για να γίνει
αποδεκτή η οδηγία για τις υπηρεσίες.

3.6.1.2
Η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν πρέπει να θίγει τα
δικαιώµατα των συνδικάτων, το δικαίωµα οργάνωσης και συλλογικής διαπραγµάτευσης και το δικαίωµα των κοινωνικών εταίρων να
συµµετέχουν σε συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή να κηρύσσουν
απεργία. Προτείνουµε να καταστεί τούτο σαφές στο Άρθρο 3. Οι
εργαζόµενοι από άλλο κράτος µέλος δεν πρέπει να τυγχάνουν
χειρότερης µεταχείρισης από τους εργαζοµένους της χώρας όπου
εκτελείται η εργασία. Αυτό είναι απόλυτα σαφές από την άποψη
της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων, στην οποία
στηρίζονται οι συνθήκες για την ΕΕ. Όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τις αµοιβές και τις συνθήκες εργασίας πρέπει, εποµένως,
να ρυθµίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα
όπου εκτελείται η εργασία. Ο έλεγχος της συµµόρφωσης στους
κανόνες αυτούς για όλες τις σηµαντικές πτυχές πρέπει, για να είναι
αποτελεσµατικός, να πραγµατοποιείται στον χώρο εργασίας. Με την
οδηγία για τις υπηρεσίες πρέπει, εποµένως, να καταστεί σαφές ότι ο
στόχος της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζοµένων είναι να
προστατευθούν οι εργαζόµενοι και ότι επιτρέπεται χωρίς άλλο να
εφαρµόζονται ρυθµίσεις καλύτερες από τις βασικές προϋποθέσεις
που ισχύουν υποχρεωτικά για τους εργαζοµένους σε µια ορισµένη
χώρα.

3.6.2
Παρόλα αυτά, η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι η απαγόρευση των ελέγχων που προβλέπεται στα άρθρα 24 και 25 καθιστά
άνευ περιεχοµένου την εξαίρεση του άρθρου 17 (5). Γιατί
παραµένει ανοιχτό µε ποιο τρόπο θα µπορούσε το κράτος µέλος
καταγωγής να λάβει γνώση τυχόν παραβάσεων στο κράτος µέλος
αποστολής, το οποίο από την πλευρά του δεν µπορεί να ασκεί
πλέον ελέγχους και να επιβάλλει κυρώσεις. Ακόµη κι αν υποτεθεί
ότι αυτό θα µπορούσε να γίνει, παραµένει το ερώτηµα µε ποιο
τρόπο θα µπορούσε να δραστηριοποιηθεί το κράτος καταγωγής σε
ένα ξένο κράτος στο οποίο δεν διαθέτει κυριαρχικά δικαιώµατα.
Αντιθέτως, η οδηγία περί απόσπασης εργαζοµένων επιτρέπει στα
κράτη µέλη να ορίσουν ποιες δηλώσεις µπορούν να απαιτηθούν
από τις επιχειρήσεις (για παράδειγµα στα πλαίσια της ανάθεσης
δηµόσιων συµβάσεων)από το κράτος υποδοχής, ποιος φορέας είναι
αρµόδιος στο κράτος αυτό για τη γνωστοποίηση της επιβολής
προστίµων και µηνύσεων, καθώς και ποια ποιοτικά κριτήρια πρέπει
να καλύπτουν οι δηλώσεις για την ανάληψη δραστηριοτήτων. Τα
πράγµατα πρέπει να µείνουν εδώ.

3.6.3
Στο µέλλον, η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των
αρµοδίων αρχών των χωρών προέλευσης και αποστολής θα είναι
οπωσδήποτε επιθυµητή και απαραίτητη. Μόνο που η πείρα δείχνει
µιαν άλλη εικόνα των πραγµάτων, που κατά την άποψη της ΕΟΚΕ
δεν λαµβάνεται ακόµη όσο θα έπρεπε υπόψη στην πρόταση

8.9.2005

οδηγίας. Έτσι, το συµπέρασµα της ΕΟΚΕ είναι ότι η οδηγία για τις
υπηρεσίες πρέπει να γίνει περισσότερο συγκεκριµένη και σαφής.

3.6.4 Κατά την απόσπαση εργαζοµένων από τρίτες χώρες,
σύµφωνα µε την πρόταση οδηγίας, το κράτος µέλος προέλευσης
είναι υποχρεωµένο να διασφαλίσει ότι ο πάροχος υπηρεσιών
αποστέλλει εργαζόµενους, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για
πολίτες της Ένωσης ή όχι, οι οποίοι πληρούν όλες τις διατάξεις
που προβλέπονται στο κράτος αυτό όσον αφορά την παραµονή και
την κανονική απασχόληση. Το κράτος µέλος υποδοχής δεν δύναται
να υποβάλει σε προληπτικό έλεγχο ούτε τους εργαζοµένους ούτε
τους παρόχους υπηρεσιών. Οι συνέπειες της πρότασης αυτής
µπορεί να είναι παρόµοια προβλήµατα µε εκείνα που αναφέρθηκαν
προηγουµένως. Στο µέτρο αυτό, στην οδηγία πρέπει να διασαφηνίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η µέχρι τούδε νοµοθεσία.

3.7 Προστασία των καταναλωτών µε την υποχρεωτική ασφάλιση

3.7.1 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι για την περίπτωση εκείνων που
προσφέρουν υπηρεσίες που εγγυµονούν κίνδυνο για την υγεία, την
ασφάλεια ή τα οικονοµικά του αποδέκτη, η υποχρεωτική ασφάλεια
κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων είναι ένα µέσο που θα
µπορούσε να ενισχύσει την καταναλωτική εµπιστοσύνη. Μια πανευρωπαϊκή ρύθµιση της ασφάλισης για την κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων θα µπορούσε επίσης να χρησιµεύσει για την εξασφάλιση
ίσων όρων ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων φορέων παροχής
υπηρεσιών. Όµως, εάν ληφθούν υπόψη τα υπέρ και τα κατά, η
υποχρεωτική ασφάλιση είναι δικαιολογηµένη µόνο στην περίπτωση
που υφίσταται µια γενικότερη ανάγκη για την κάλυψη έναντι τρίτων
ή την προστασία των καταναλωτών. Στην οδηγία, πρέπει να δοθεί
ένας ορισµός των µέχρι τούδε σχετικών επαγγελµατικών οµάδων
και κλάδων. Επίσης, χρειάζεται να θεσπιστεί µια ρύθµιση η οποία
είναι αρκετά ευέλικτη, ώστε να µπορεί να συνεκτιµά τον προσωπικό
κίνδυνο και την ανάγκη κάλυψης της πληθώρας προσώπων που
ενδέχεται να ασφαλιστούν.

3.8 ∆ιασφάλιση της ποιότητας µε την πιστοποίηση

3.8.1 Η ΕΟΚΕ είναι βέβαιη ότι η παροχή υπηρεσιών µε βάση τη
γνώση υποχρεώνει τους ανταγωνιστές να προωθούν τη συνεχή
επιµόρφωση. Η επιβίωσή τους εξαρτάται αποκλειστικά από τη
γνώση των νεότερων επιστηµονικών και τεχνολογικών προτύπων. Οι
σφραγίδες ποιότητας και τα πιστοποιητικά µπορούν να διασφαλίσουν την επιθυµητή ιδιότητα µόνο εφόσον ο καταναλωτής είναι σε
θέση να ελέγχει ποια πρότυπα κρύβονται πίσω από αυτά τα πιστοποιητικά. Η γενική αναγνώριση προϋποθέτει ένα ορισµένο επίπεδο
προβολής. ∆ιαφορετικά δεν µπορεί να υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια για τον καταναλωτή. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να είναι
ενηµερωµένοι µε σαφήνεια και διαφάνεια για τον ορισµό της
ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών. Η εισαγωγή στην αγορά
πολλών άγνωστων για τους καταναλωτές ορισµών ενδέχεται να
οδηγήσει σε υποτίµηση αυτών των ορισµών, µε αποτέλεσµα να µην
µπορεί να εξασφαλιστεί η δέουσα ενηµέρωση των καταναλωτών.
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3.9 ∆ιαφάνεια των τιµών
3.9.1
Η διαφάνεια — όπως αναφέρεται στο άρθρο 26, σηµείο 3
της πρότασης οδηγίας — πρέπει να υπάρχει και όσον αφορά στον
υπολογισµό και την παρουσίαση του κόστους. Σε σχέση µε αυτό, η
ΕΟΚΕ θεωρεί ότι αξίζει να εξεταστεί το ενδεχόµενο να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των τιµών όχι µόνο µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, αλλά µέσω αυτόβουλης ανακοίνωσης κατά την ανάθεση
εντολής. Η διαφάνεια αυτή προς όφελος του καταναλωτή θα
µπορούσε, για παράδειγµα, να επιτευχθεί µε µια συµβατή µε τη
νοµοθεσία της ΕΕ ρύθµιση των δικαιωµάτων και του κόστους. Κατ'
εξαίρεση, αυτό δεν είναι απαραίτητο να ισχύει για τις επαφές
µεταξύ επιχειρήσεων.

3.10 Η χρήση ηλεκτρονικών µέσων
3.10.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι όλες οι διαδικασίες θα
πρέπει κατά βάση να διεκπεραιώνονται δια της ηλεκτρονικής οδού.
Πρόκειται για µια απαίτηση που είναι προσανατολισµένη στο
µέλλον και που κατά βάση πρέπει να χαιρετιστεί. Όµως, δεν πρέπει
να αγνοηθεί — και αυτό προκύπτει ήδη από τον περιορισµό στο
άρθρο 5 της πρότασης οδηγίας — ότι αυθεντικά έγγραφα ή
επίσηµες µεταφράσεις αυτών, στην περίπτωση σηµαντικών εγγράφων
όπως είναι πιστοποιητικά, αποσπάσµατα µητρώων κτλ., µπορούν να
υποβληθούν δια της ηλεκτρονικής οδού µόνο εφόσον µπορεί να
διαπιστωθεί η γνησιότητά τους µε βάση αναγνωρισµένη υπογραφή.
Αυτό δεν συµβαίνει ακόµα µε τους απλούς διαύλους ηλεκτρονικής
επικοινωνίας και για να γίνει πρέπει να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες τεχνικές συνθήκες σε όλα τα κράτη µέλη (βλέπε τις εργασίες
της ΕΟΚΕ για τα νέα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας).

3.11 ∆ιακλαδική συνεργασία
3.11.1 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι οι καταναλωτές
µπορούν να αναζητήσουν ολοκληρωµένες λύσεις στα πλαίσια της
διεπαγγελµατικής συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο,
λόγω της ιδιαίτερης θέσης ορισµένων παρόχων υπηρεσιών στη
νοµοθεσία της χώρας τους, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι νοµοθετικές προϋποθέσεις είναι σηµαντικές για τη συνεργασία: στην
περίπτωση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων τήρησης του
απορρήτου ορισµένων πάροχων υπηρεσιών η συνεργασία είναι
δυνατή µόνο στις περιπτώσεις που ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για
όλους τους επαγγελµατικούς κλάδους σε ένα γραφείο. ∆ιαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να παραβιαστούν τα δικαιώµατα των καταναλωτών που εγγυάται ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων.

3.12. Κώδικες δεοντολογίας
3.12.1 Υποστηρίζεται η πρόταση για την καθιέρωση κωδίκων
δεοντολογίας σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Εάν ληφθούν υπόψη οι
διάφορες εθνικές ρυθµίσεις για την διάταξη των επαγγελµάτων και
την επαγγελµατική συµπεριφορά, οι κώδικες δεοντολογίας είναι µία
µεταξύ περισσοτέρων δυνατοτήτων για την εξασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα συστήµατα για την
εξασφάλιση της ποιότητας που θεσπίζονται από τους φορείς
παροχής υπηρεσιών είναι εθελούσιες συµφωνίες που δεν έχουν
νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα. Αυτό δεν σηµαίνει σε καµία
περίπτωση ότι δεν είναι αποτελεσµατικές, συνεπάγεται όµως ορισµέ-
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νους περιορισµούς όσον αφορά την εφαρµογή τους. Οι νοµικές
επιφυλάξεις που ισχύουν σε ορισµένα κράτη µέλη δυσχεραίνουν την
εφαρµογή παρόµοιων συµφωνιών.

3.13 Η κοινωνική ασφάλιση
3.13.1 Στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλά και
διάφορα συστήµατα κοινωνικής προστασίας τα οποία έχουν
δηµιουργηθεί µετά από πολύ χρόνο και σε συνεργασία µε τους
κοινωνικούς εταίρους. Η βασική µέθοδος για την προώθηση της
εξέλιξης των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι η ανταλλαγή
καλών πρακτικών. Αυτό έχει συνέπειες και για την πρόταση οδηγίας
για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Πρέπει να εξασφαλιστεί
ότι δεν θα παραγκωνιστούν τα συλλογικά, κοινωνικοπολιτικά
κεκτηµένα.
3.13.2 Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να διαδραµατίσουν εκ του
φυσικού σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου των
υπηρεσιών. Αυτό δεν θα έπρεπε καν να λεχθεί. Ωστόσο, πρέπει να
επισηµανθεί ότι, στην πρόταση οδηγίας, στο σηµείο όπου γίνεται
αναφορά στις «ενδιαφερόµενες οµάδες συµφερόντων» δεν κατονοµάζονται τα εργατικά συνδικάτα. Σε σχέση µε την ανάπτυξη του
κλάδου των υπηρεσιών, η ΕΟΚΕ τονίζει µε έµφαση ότι η άποψη
των κοινωνικών εταίρων και της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών θα πρέπει να ζητείται σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό θα
είναι σκόπιµο. Ευπρόσδεκτες είναι, επίσης, οι πρωτοβουλίες των
εµπλεκόµενων παραγόντων.
3.13.3 Στα πλαίσια αυτά, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο είναι
ότι η πρόταση οδηγίας δεν συνεκτιµά το γεγονός ότι σε ορισµένα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι συλλογικές συµβάσεις
έχουν υποκαταστήσει το ρόλο της νοµοθεσίας. Στην πράξη αυτό
σηµαίνει ότι οι συλλογικές συµβάσεις έχουν εξίσου δεσµευτικό
χαρακτήρα µε την παραδοσιακή νοµοθεσία. Οι συλλογικές συµβάσεις διαδραµατίζουν αυτό τον ιδιαίτερο ρόλο κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες, όπου κατά κανόνα οι ανεξάρτητοι κοινωνικοί εταίροι
συνάπτουν συµφωνίες σχετικά µε τους µισθούς και τις συνθήκες
εργασίας που έχουν καθολική ισχύ. Η πρόταση οδηγίας πρέπει να
τροποποιηθεί, έτσι ώστε να αναγνωριστεί ρητώς ότι οι συλλογικές
συµβάσεις συνιστούν µέσο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που περιλαµβάνονται σε αυτήν.

3.14. Σύστηµα αδειοδότησης
3.14.1 Οι περιορισµοί της ελευθερίας κίνησης που διαθέτουν τα
κράτη µέλη που προβλέπονται και σχετικά µε την καθιέρωση ή τη
διατήρηση του δικού τους συστήµατος αδειοδότησης είναι πολύ
αυστηροί και θα επιφέρουν αλλαγές σε πολλά κράτη µέλη. Αναµφισβήτητα, τίθεται το ερώτηµα εάν η κατάσταση αυτή στερεί από
τα κράτη µέλη τη δυνατότητα να εφαρµόζουν τις δικές τους ρυθµίσεις, για παράδειγµα στους τοµείς της κοινωνικής πρόνοιας, της
υγείας και του περιβάλλοντος. Τα περιθώρια ελιγµών του εκάστοτε
κράτους και η ελευθερία λήψης αποφάσεων επιτόπου, σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για
τη διαµόρφωση των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας στον τοµέα
της κοινωνικής πρόνοιας και υγείας. Μάλιστα, από κοινωνικοπολιτικής πλευράς, τα περιθώρια ελιγµών συνδέονται και µε τη δυνατότητα της επιτόπου επιβολής µεµονωµένων περιορισµών και απαιτήσεων στους παρόχους υπηρεσιών.
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3.15 Φορολογία
3.15.1 Στο άρθρο 2 της πρότασης οδηγίας προβλέπονται φορολογικές εξαιρέσεις για το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Η ΕΟΚΕ
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ένα από τα σηµαντικότερα
εµπόδια στα οποία προσκρούει η προσπάθεια για την υλοποίηση
της εσωτερικής αγοράς εξακολουθεί να είναι το ότι τα κράτη µέλη
δεν τηρούν µε ενιαίο τρόπο τους φορολογικούς κανόνες. Στο
σηµείο αυτό µπορούν να επέλθουν συγκεκριµένες προσαρµογές µε
την εναρµόνιση των διατάξεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όµως, στον τοµέα αυτό η αρχή της χώρας καταγωγής δεν
θεωρείται πάντα εφαρµοστέα: Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην
έκτη οδηγία για τη µεταρρύθµιση (ΦΠΑ), προτείνει να φορολογούνται οι παρεχόµενες υπηρεσίες στο κράτος υποδοχής και όχι
στο κράτος καταγωγής. Εδώ δεν µπορεί κανείς να διακρίνει κάποια
συνέπεια στην απλούστευση της παροχής υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο, παρόλο που αυτή θα ήταν από χρήσιµη έως
απαραίτητη.
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4.2.2 Η προβληµατική της κοινωνικής διάστασης: η πρόταση
οδηγίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβιβασµό των σηµερινών
κοινωνικών, µισθολογικών και ασφαλιστικών προτύπων στο χώρο
εργασίας, πράγµα που ισχύει όλως ιδιαιτέρως για την περίπτωση
της οδηγίας περί απόσπασης εργαζοµένων. ∆εν πρέπει να υπονοµευθούν τα εθνικά συστήµατα συλλογικών διαπραγµατεύσεων και
συµβάσεων ούτε οι συναφείς µε αυτά µέθοδοι που ακολουθούν τα
κράτη µέλη για την εφαρµογή της οδηγίας για την απόσπαση εργαζοµένων (οδηγία 96/71/ΕΚ). Επίσης, τα κράτη µέλη πρέπει να είναι
σε θέση να ορίζουν µε δεσµευτικό τρόπο τις έννοιες εργαζόµενος,
ελεύθερος επαγγελµατίας και οιονεί ελεύθερος επαγγελµατίας, έτσι
ώστε να µπορούν να καθορίζουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις για
το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για την απόσπαση εργαζοµένων,
µε τον περιορισµό της αρχής της χώρας καταγωγής. Επιπλέον,
πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να ορίζουν συνθήκες εργασίας
οι οποίες θα ισχύουν από κοινού για όλους τους εργαζόµενους
στην επικράτεια τους, δηλαδή και για τους εισερχόµενους/
αποσπασµένους. Ενδεχοµένως θα µπορούσε να ορίζεται τοπικά ως
αντίκλητος συνεργάτης ο οποίος θα µεριµνά για την τήρηση των
εκάστοτε απαραίτητων για την απασχόληση εγγράφων.

4. Περίληψη των προτάσεων της Επιτροπής
4.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί το στόχο που επιδιώκει να υλοποιήσει η
Επιτροπή µε την πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά, δηλαδή την περαιτέρω ολοκλήρωση αυτής και την πραγµατοποίηση ενός ακόµη βήµατος προς την δηµιουργία της περισσότερο ανταγωνιστικής και δυναµικής οικονοµίας της γνώσης στον
κόσµο — που να είναι ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή — στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στρατηγική της
Λισσαβόνας). Ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών είναι ένας σηµαντικός πολλαπλασιαστής όσον αφορά στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την οικονοµική ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Επιπλέον, η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς σχετικά µε
την παροχή υπηρεσιών µπορεί να αποφέρει τεράστιο όφελος στους
καταναλωτές µε τη µορφή φθηνότερων τιµών και µεγαλύτερης
επιλογής. Εξάλλου, η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι οι τροποποιήσεις
και οι διευκρινίσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο
πρέπει να συνεκτιµηθούν στην πρόταση οδηγίας, για να µπορέσει
πραγµατικά να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός.
4.2 Στα κεντρικά σηµεία της γνωµοδότησης ανήκουν τα
ακόλουθα:
4.2.1
Η εναρµόνιση ορισµένων υπηρεσιών σε µια µεταβατική
περίοδο δύο σταδίων: Συνεπώς, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η εφαρµογή
της αρχής της χώρας καταγωγής στον τοµέα των διασυνοριακών
υπηρεσιών είναι πρόωρη και συνιστά, εν γένει, να εξεταστεί η δυνατότητα καθιέρωσης της αρχής της χώρας καταγωγής στους διάφορους τοµείς (όπως για παράδειγµα στους τοµείς της υγείας και των
κοινωνικών υπηρεσιών). Στις περιπτώσεις που είναι καταρχήν
δυνατό να καθιερωθεί η αρχή αυτή, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
το ακόλουθο: η εναρµόνιση και η αρχή της χώρας καταγωγής, ως
µέθοδοι για την δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι τουλάχιστον ισοδύναµες. Για ορισµένες δραστηριότητες που πρέπει να
οριστούν ιδιαιτέρως στα εθνικά συστήµατα υγείας, στα ελεύθερα
επαγγέλµατα και σε άλλους ευαίσθητους τοµείς, θα πρέπει τουλάχιστον για µια µεταβατική περίοδο να προτιµηθεί η εναρµόνιση. Προς
το παρόν, η ΕΟΚΕ φοβάται ότι η άµεση καθιέρωση της αρχής της
χώρας καταγωγής θα οδηγήσει σε µια διόρθωση «προς τα κάτω». Η
νέα νοµοθεσία πρέπει να είναι ιδιαίτερα διαφανής, έτσι ώστε η
εφαρµογή της να είναι απρόσκοπτη και εύκολη. Αυτό ισχύει και για
τους µηχανισµούς κοινής ρύθµισης και αυτορρύθµισης.

4.2.3 Πεδίο εφαρµογής και κανόνες για τη σύγκρουση διατάξεων: κατά την εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής, πρέπει
να προσδιοριστούν ακριβέστερα και να διαχωριστούν σαφέστερα το
πεδίο εφαρµογής, οι δυνατότητες παρέκκλισης και οι κανόνες για
τη σύγκρουση διατάξεων στην περίπτωση των διασυνοριακών
υπηρεσιών. Συνεπώς, το σύνολο των υπηρεσιών (οικονοµικών και
µη) κοινής ωφέλειας πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρµογής
της οδηγίας για τις υπηρεσίες, εν αναµονή της θέσπισης κοινοτικού
πλαισίου. Αυτό ισχύει επίσης για την οριοθέτηση σε σχέση µε το
πεδίο εφαρµογής της προβλεπόµενης οδηγίας για την αµοιβαία
αναγνώριση πτυχίων επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς επίσης για
το αν και κατά πόσο θα µπορούσε να αποφευχθεί µια ενδεχόµενη
σύγκρουση, για παράδειγµα, της αρχής της χώρας καταγωγής — η
οποία σύµφωνα µε την πρόταση οδηγίας έχει πάντα προτεραιότητα
— και κοινωνικών, φορολογικών και ποινικών διατάξεων που
ισχύουν στη χώρα υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
αποφευχθεί η έλλειψη συνοχής µε άλλες νοµοθετικές πράξεις. Πάνω
απ όλα, δεν πρέπει να θιγούν οι συµφωνίες I και II της Ρώµης.
Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο
προσφέρει σαφέστερες ρυθµίσεις για την διευθέτηση διενέξεων.
Όσον δεν έχει ακόµη θεσπιστεί κοινοτικό πλαίσιο, όλες οι κοινωφελείς υπηρεσίες πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας για τις υπηρεσίες.

4.2.4 Κεντρικό µητρώο για την καταχώριση διασυνοριακών
δραστηριοτήτων: για την εφαρµογή της προτεινόµενης την οδηγία
παρακολούθησης της δραστηριότητας ορισµένων φορέων παροχής
υπηρεσιών, και συγκεκριµένα των ελεύθερων επαγγελµατιών, η
ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι πρέπει να εξεταστεί αν η δηµιουργία
κεντρικού µητρώου που θα καλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και
όπου θα καταγράφονται οι απαιτήσεις και οι παραβάσεις στα
πλαίσια της παρακολούθησης θα είχε θετικές επιδράσεις και θα
προήγαγε την αποτελεσµατικότητα.

4.2.5 Βελτίωση των εµπειρικών δεδοµένων: Πρέπει να εξεταστούν και να βελτιωθούν τα µέσα για την κάλυψη των υπηρεσιών
στην εσωτερική αγορά, έτσι ώστε τα µέτρα που λαµβάνονται να
είναι καλύτερα στοχοθετηµένα και ο αντίκτυπός τους σαφέστερος.
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4.2.6
Εξασφάλιση της ποιότητας και διαφάνεια των τιµών: η
προστασία των καταναλωτών πρέπει να διασφαλιστεί µε την
εφαρµογή συστηµάτων για την εξασφάλιση της ποιότητας και —
ενδεχοµένως — µε την καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης.
∆ιαφάνεια των τιµών: στην περίπτωση των διασυνοριακών
υπηρεσιών, πρέπει να υπάρξει µέριµνα, ούτως ώστε ο καταναλωτής
να µπορεί να έχει µιαν εικόνα των συνθηκών και του κόστους
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, χωρίς να είναι υποχρεωµένος να
υποβάλει σχετική αίτηση. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό θα
µπορούσε να είναι οι ρυθµίσεις των δικαιωµάτων και του κόστους,
εφόσον συνάδουν µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.2.7
Προσέγγιση των φορολογικών διατάξεων: Εκτός από τα
πολλά µικρά, πραγµατικά και υποκειµενικά εµπόδια που υπάρχουν,
το µεγαλύτερο εµπόδιο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής
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αγοράς ελέγχεται από τα ίδια τα κράτη µέλη και τις τοπικές αρχές:
πρόκειται για την πολυµορφία και την ανοµοιογενή εφαρµογή της
νοµοθεσίας για τις εισφορές και τους φόρους. Η ΕΟΚΕ απευθύνει
έκκληση προκειµένου να δοθεί και στο µέλλον ύψιστη σηµασία
στην κατάσταση αυτή.
5. Σε γενικές γραµµές, συνιστάται η εντατικότερη προβολή των
θετικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς, ιδιαιτέρως σε σχέση µε τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες,
συµπεριλαµβανοµένου του σχεδίου «PRISM» της ΕΟΚΕ. Η ΕΟΚΕ
πιστεύει ότι χωρίς την κατοχύρωση µιας ευρείας πεποίθησης στους
παρόχους υπηρεσιών και τους καταναλωτές σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση
του αναπτυξιακού δυναµικού στον τοµέα των υπηρεσιών.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Οι ακόλουθες τροπολογίες, που συγκέντρωσαν υπέρ τους περισσότερο από το ένα τέταρτο των εκπεφρασµένων ψήφων,
απορρίφθηκαν στη συζήτηση:
Σηµείο 2.1.1.
Να τροποποιηθεί ως εξής:
«Η ανάπτυξη µιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει, εκτός από την άρση των εµποδίων, και την ύπαρξη
δέουσας ρύθµισης. Για την ταυτόχρονη ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και την επίτευξη µιας» βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή «(στρατηγική της
Λισσαβόνας), είναι αναγκαία η θέσπιση εθνικών και πανευρωπαϊκών ρυθµίσεων και, συνεπώς, εναρµονισµένων προτύπων
απλοποίηση των διαδικασιών και των διοικητικών διατυπώσεων που διασφαλίζουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην
παροχή τους.»
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 48
Ψήφοι κατά 113
Αποχές 6
Σηµείο 3.3.3
Να διαγραφεί
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 52
Ψήφοι κατά 130
Αποχές 6
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Σηµείο 3.5
Να διαγραφεί όλο το σηµείο και να αντικατασταθεί από το ακόλουθο κείµενο:
3.5.1 Μολονότι σήµερα ήδη τα δικαιώµατα για την ελεύθερη ανταλλαγή παροχής υπηρεσιών πέραν των συνόρων έχουν κατοχυρωθεί τόσο συµβατικά όσο και από τη νοµολογία των δικαστηρίων, εν τούτοις οι επιχειρήσεις είναι συχνά ανασφαλείς
όσον αφορά τα δικαιώµατα τους όταν πρόκειται να τα εφαρµόσουν στην πράξη. Η οδηγία σχετικά µε την παροχή
υπηρεσιών απαριθµεί και συγκεκριµενοποιεί τα δικαιώµατα αυτά. Ειδικότερα η αρχή της χώρας καταγωγής αποτελεί στην
περίπτωση αυτή βασικό στοιχείο, διότι διευκολύνει ιδίως τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις
τους και τα δικαιώµατα τους όταν παρέχουν υπηρεσίες πέραν των συνόρων χωρίς να έχουν εγκατασταθεί στην χώρα
παροχής. Μολονότι η οδηγία προβλέπει συγχρόνως µεγάλο αριθµό εξαιρέσεων από την αρχή της χώρας καταγωγής, η
επιτροπή φρονεί ότι µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό κινητήριο µοχλό (υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιβληθούν περισσότερες εξαιρέσεις) για την περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς παροχής υπηρεσιών προς όφελος τόσο των καταναλωτών και των εργαζοµένων, όσο και του ευρωπαϊκού ανταγωνισµού.
3.5.2 Η αρχή της χώρας καταγωγής θεωρείται από την επιτροπή ότι αποτελεί τον καταλύτη για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών και ενδεχοµένως αργότερα για την εναρµόνιση της προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.
3.5.3 Η επιτροπή φρονεί ότι είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά η αρχή της χώρας καταγωγής µόνο εάν επικρατεί
νοµική ασφάλεια και σαφήνεια στο πεδίο εφαρµογής της. Έτσι πρέπει να καταστεί σαφές ότι η αρχή δεν περιορίζει τα
υπάρχοντα δικαιώµατα των καταναλωτών και των εργαζοµένων και δεν µειώνει την υφιστάµενη προστασία του περιβάλλοντος. Συγχρόνως πρέπει τα υπό αµφισβήτηση θέµατα σχετικά µε την αρχή της χώρας καταγωγής να ευθυγραµµισθούν
µε το διεθνές δίκαιο Ρώµη Ι και ΙΙ και ενδεχοµένως πρέπει να διευκρινισθούν και άλλοι νοµικοί προβληµατισµοί χωρίς να
παρεµποδισθούν οι στόχοι της αρχής της χώρας καταγωγής, δηλαδή να διευκολύνει τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και πέραν των συνόρων.
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 68
Ψήφοι κατά 127
Αποχές 5
Να διαγραφούν τα σηµεία 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 και να αντικατασταθούν από το νέο σηµείο (3.5.1):
«Κεντρικά στοιχεία της πρότασης οδηγίας είναι η βασική ισχύς της αρχής της χώρας καταγωγής που προβλέπεται στο
άρθρο 16, σε διασύνδεση µε τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να
επιτευχθεί το άνοιγµα των αγορών παροχής υπηρεσιών, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Ο διασυνοριακός ανταγωνισµός
µεταξύ πάροχων υπηρεσιών θα ωφελήσει τους καταναλωτές και πιθανόν να δηµιουργήσει και νέες θέσεις εργασίες.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι η εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής είναι δυνατό να επιτύχει µόνο εάν
διέπεται από νοµική σαφήνεια και ασφάλεια. Η ισχύς της αρχής της χώρας καταγωγής θα πρέπει συνεπώς να συνοδεύεται από εξέταση σχετικά µε το ποιες υπηρεσίες θα µπορούσαν να ωφεληθούν από περαιτέρω εναρµόνιση των
νοµικών βάσεων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εφιστάται η προσοχή ώστε η ελευθερία στην παροχή υπηρεσιών να µην είναι
επιζήµια για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και των καταναλωτών, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.
Συγκριτικά µε τον υπόλοιπο κόσµο, η ΕΕ καθιερώνει ήδη υψηλά πρότυπα στους τοµείς αυτούς που θα πρέπει να διασφαλιστούν.»
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 83
Ψήφοι κατά 122
Αποχές 5
Σηµείο 3.5.1
Να διαγραφεί
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 73
Ψήφοι κατά 141
Αποχές 7
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Σηµείο 3.5.2
«Η βασική ισχύς της αρχής της χώρας καταγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 16, σε διασύνδεση µε τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 αποτελούν τα κεντρικά στοιχεία της πρότασης οδηγίας. Η αρχή της χώρας καταγωγής, η οποία µέχρι
σήµερα εφαρµόζεται για τα εµπορεύµατα, θα µεταφερθεί σταδιακά και στις υπηρεσίες. Αυτό όµως µπορεί να συµβεί µόνο ενδείκνυται κυρίως στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες µπορούν να τυποποιηθούν όπως τα εµπορεύµατα ή η εναρµόνιση των κανόνων
έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µην υπάρχει ενδεχόµενο προστριβών. Όπου δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να
υπάρξουν πρότυπα (στις επονοµαζόµενες υπηρεσίες που δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν)οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη.»
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 76
Ψήφοι κατά 134
Αποχές 6

Σηµείο 3.5.3
«Συνεπώς, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής στον τοµέα των διασυνοριακών υπηρεσιών είναι
πρόωρη. Η αρχή αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη µιας συγκρίσιµης πραγµατικής αλλά και νοµοθετικής κατάστασης. Σύµφωνα µε
την άποψη της ΕΟΚΕ, για να είναι επιτυχής η εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής, πρέπει να υπάρχει νοµική σαφήνεια
και ασφάλεια όσον αφορά στο πεδίο εφαρµογής της. Συνεπώς, χωρίς την κατάλληλη προθεσµία, η θέση σε ισχύ της εν λόγω
αρχής θεωρείται προβληµατική, ιδιαιτέρως επειδή η ΕΟΚΕ κρίνει ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς τα διαθέσιµα µέσα τοµεακής
εναρµόνισης. Μέχρι στιγµής, η εξέλιξη αυτή εγκυµονεί τον κίνδυνο του ανταγωνισµού συστηµάτων και κατ' αυτόν τον τρόπο
µία διόρθωση των προτύπων που ισχύουν για τους καταναλωτές, τους εργαζόµενους και το περιβάλλον, επειδή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση εξακολουθούν πάντοτε να υπάρχουν διαφορετικά συστήµατα από την άποψη της νοµοθεσίας, της κοινωνικής ασφάλισης
και της προστασίας της υγείας. Σε σύγκριση µε τι θα µπορούσε να συµβεί µε την πρόωρη εφαρµογή µιας καθαρά οριζόντιας
προσέγγισης, µε την τοµεακή προσέγγιση στα πλαίσια της εναρµόνισης µπορεί να προκύψει η βέλτιστη προσαρµογή στις
προκλήσεις της εσωτερικής αγοράς, ιδιαιτέρως στους πολύ ευαίσθητους κλάδους. Στα πλαίσια αυτά, πρέπει να εξεταστεί αν
κάθε τοµέας ξεχωριστά — στο πλαίσιο µιας συνολικής αξιολόγησης του αντίκτυπου, ο οποίος αφορά και τις κοινωνικές και
περιβαλλοντικές πτυχές — ενδείκνυται για την εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής. Επειδή η θέσπιση µέτρων εναρµόνισης συνιστά, µαζί µε την αρχή της χώρας καταγωγής, µια τουλάχιστον ισοδύναµη µέθοδο για την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς, θα πρέπει µέσα σε εύλογη προθεσµία να προωθηθεί η εξίσωση των διαφόρων κανόνων που ισχύουν στους τοµείς
αυτούς, όπου τα κράτη µέλη επιδιώκουν συγκεκριµένους στόχους για την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και την εργασία,. Σε
κάποιο ενδιάµεσο στάδιο, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα πρέπει να το κρίνουν
αναγκαίο. αν έχει προωθηθεί και υλοποιηθεί σε επαρκή βαθµό η εναρµόνιση στους τοµείς που προαναφέρθηκαν. Ανάλογα µε το
στάδιο στο οποίο ευρίσκεται η εξίσωση των νοµοθετικών κανόνων, θα πρέπει να προσφέρεται σε τελευταία ανάλυση η δυνατότητα εναρµόνισης. Η µέθοδος αυτή — µαζί µε έναν σαφή διακριτικό ορισµό αυτών των ιδιαίτερων υπηρεσιών (για παράδειγµα,
των ελεύθερων επαγγελµάτων)- προσφέρει κατά την άποψη της ΕΟΚΕ το πλεονέκτηµα ότι σταδιακά θα µπορέσει να υπάρξει η
καλύτερη δυνατή προετοιµασία των ενδιαφεροµένων κύκλων για την εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής, µετά την
πάροδο της µεταβατικής περιόδου, µε απώτερο στόχο την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Αυτό ισχύει επίσης και για τους
µηχανισµούς κοινής ρύθµισης και αυτορρύθµισης.»
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 79
Ψήφοι κατά 139
Αποχές 7

Σηµείο 3.5.4
Να διαγραφεί

Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 65
Ψήφοι κατά 150
Αποχές 4
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Σηµείο 3.6.2
Να διαγραφεί
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 74
Ψήφοι κατά 140
Αποχές 3
Σηµείο 3.9
Να διαγραφεί
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 73
Ψήφοι κατά 134
Αποχές 5
Σηµείο 3.15
Να διαγραφεί
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 90
Ψήφοι κατά 135
Αποχές 2
Να αντικατασταθεί το σηµείο 4.2.1 από το παρακάτω κείµενο:
«Η πρόταση της Επιτροπής για καθολική εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο σχέδιο οδηγίας, είναι ορθή. Μόνο έτσι µπορεί να επιτευχθεί το άνοιγµα των αγορών παροχής υπηρεσιών
χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής διέπεται από την κυριαρχία νοµικής σαφήνειας και ασφάλειας. Η ισχύς της αρχής της χώρας καταγωγής θα πρέπει
να συνοδεύεται από εξέταση σχετικά µε το ποιες υπηρεσίες θα µπορούσαν να ωφεληθούν από περαιτέρω εναρµόνιση
των νοµικών βάσεων. Θα πρέπει να εφιστάται η προσοχή ώστε η ελευθερία στην παροχή υπηρεσιών να µην είναι
επιζήµια για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και των καταναλωτών, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι νέες διατάξεις θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλές ως προς την εφαρµογή τους και σαφείς ως προς τη δοµή
τους, ώστε να διασφαλιστεί η απλή και χωρίς περιπλοκές υλοποίησή τους. Το ίδιο ισχύει και για τους µηχανισµούς από
κοινού και αυτόνοµης ρύθµισης.»
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 66
Ψήφοι κατά 146
Αποχές 4
Σηµείο 4.2.1
Να διαγραφεί και να αντικατασταθεί από το εξής:
«Η αρχή της χώρας καταγωγής και η εναρµόνιση αποτελούν και οι δύο σηµαντικά µέσα για να διασφαλισθεί η ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών. Συγχρόνως µπορεί η αρχή της χώρας καταγωγής να θεωρηθεί ως ένας καταλύτης για την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών και ενδεχοµένως αργότερα για την εναρµόνιση των απαραίτητων τοµέων. Η αρχή
της χώρας καταγωγής µπορεί από µόνης της να συµβάλει σηµαντικά στο να κατανοήσουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια οι
επιχειρήσεις που θα ασχοληθούν µε τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, χωρίς όµως να εγκατασταθούν στη χώρα
παραλήπτη. Αυτό θα αποτελέσει βασικό µοχλό για την περαιτέρω εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών προς
όφελος τόσο των καταναλωτών, εργαζοµένων όσο και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Είναι όµως σηµαντικό να
διευκρινισούν όλες οι νοµικές απαιτήσεις πριν να µπορέσει κανείς να ελπίζει για την αποτελεσµατική αξιοποίηση της
αρχής της χώρας καταγωγής.»
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Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 75
Ψήφοι κατά 135
Αποχές 3
Σηµείο 4.2.2
Να τροποποιηθεί ως εξής:
Η προβληµατική της κοινωνικής διάστασης: η πρόταση οδηγίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβιβασµό των σηµερινών
κοινωνικών, µισθολογικών και ασφαλιστικών προτύπων στο χώρο εργασίας, πράγµα που ισχύει όλως ιδιαιτέρως για την
περίπτωση της οδηγίας περί απόσπασης εργαζοµένων. ∆εν πρέπει να υπονοµευθούν τα εθνικά συστήµατα συλλογικών διαπραγµατεύσεων και συµβάσεων ούτε οι συναφείς µε αυτά µέθοδοι που ακολουθούν τα κράτη µέλη για την εφαρµογή της
οδηγίας για την απόσπαση εργαζοµένων (οδηγία 96/71/ΕΚ). Επίσης, τα κράτη µέλη πρέπει να είναι σε θέση να ορίζουν µε
δεσµευτικό τρόπο τις έννοιες εργαζόµενος, ελεύθερος επαγγελµατίας και οιονεί ελεύθερος επαγγελµατίας, έτσι ώστε να
µπορούν να καθορίζουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις για το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για την απόσπαση εργαζοµένων,
µε τον περιορισµό της αρχής της χώρας καταγωγής. Επιπλέον, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να ορίζουν συνθήκες
εργασίας οι οποίες θα ισχύουν από κοινού για όλους τους εργαζόµενους στην επικράτεια τους, δηλαδή και για τους εισερχόµενους/αποσπασµένους. Στο πλαίσιο αυτό, ένας τρόπος εφαρµογής θα µπορούσε να είναι να θεωρείται επαρκής η
δήλωση εκ µέρους της επιχειρήσεως ότι θα τηρήσει εν γένει τη διαδικασία αυτή. Ενδεχοµένως θα µπορούσε να ορίζεται
τοπικά ως αντίκλητος συνεργάτης ο οποίος θα µεριµνά για την τήρηση των εκάστοτε απαραίτητων εγγράφων.
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 84
Ψήφοι κατά 132
Αποχές 1
Σηµείο 4.2.4
Να διαγραφεί και να αντικατασταθεί από το εξής:
«Η σκέψη για την απλούστευση των διαδικασιών και τη δηµιουργία ενός απλού σηµείου επαφής για τους παρόχους
υπηρεσιών είναι θετική. Παρόλα αυτά απουσιάζουν περαιτέρω συγκεκριµένες προτάσεις όσον αφορά τις διαδικασίες.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πάταξη της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών».
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 74
Ψήφοι κατά 141
Αποχές 3
Σηµείο 4.2.6
Να διαγραφεί
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ 76
Ψήφοι κατά 140
Αποχές 1
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Εκκαθάριση και διακανονισµός στην
Ευρωπαϊκή Ένωση — Κατευθύνσεις για τα επόµενα βήµατα»
COM(2004) 312 τελικό
(2005/C 221/21)
Στις 29 Απριλίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ανέθεσε στο ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία
αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», την 1η Ιουνίου 2004, την προετοιµασία των σχετικών εργασιών.
Λαµβανοµένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή, κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 10ης Φεβρουαρίου 2005, όρισε τον κ. BURANI γενικό
εισηγητή και, µε 99 ψήφους υπέρ, και 2 αποχές, υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή

1.1 Με το πρόγραµµα δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες που τέθηκε σε εφαρµογή το 1999, η Επιτροπή
προσπαθεί να επιλύσει το σύνθετο ζήτηµα των συναλλαγών σε
τίτλους, και, πιο συγκεκριµένα, της εκκαθάρισης και του διακανονισµού — των δύο διαδικασιών που συνιστούν τον ακρογωνιαίο
λίθο του οικοδοµήµατος των εν λόγω συναλλαγών. Η ασφάλεια και
η αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών — οι οποίοι, δεν είναι
ορατοί στους µικροεπενδυτές — είναι θεµελιώδους σηµασίας για
την επιβίωση των αγορών τίτλων. Αν και οι βασικές έννοιες είναι
αρκετά απλές — η εκκαθάριση εξασφαλίζει τους αντισυµβαλλόµενους έναντι του κινδύνου «κόστους αντικατάστασης» (αφερεγγυότητα ενός εκ των αντισυµβαλλοµένων), ενώ ο διακανονισµός
διασφαλίζει την πληρωµή του αντιτίµου των πωληθέντων τίτλων —
ωστόσο, η λειτουργία των διαδικασιών, οι µηχανισµοί και οι υποκείµενοι κανονισµοί είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι και εξειδικευµένοι. Σε
αυτό το κεφάλαιο θα εξετασθούν οι βασικές πτυχές του εγγράφου
της Επιτροπής.

1.2 Στο εθνικό επίπεδο οι µηχανισµοί λειτουργούν αρκετά
αποτελεσµατικά από την άποψη της αποδοτικότητας και της
ασφάλειας· τα προβλήµατα εµφανίζονται στο διασυνοριακό
επίπεδο, όπου παρατηρούνται αναποτελεσµατικότητα, κίνδυνοι
και αυξηµένο κόστος ως αποτέλεσµα του υπερβολικού κατακερµατισµού των αγορών, ο οποίος µε τη σειρά του οφείλεται στις
διαφορές µεταξύ των νοµοθεσιών, των κανόνων και των πρακτικών από χώρα σε χώρα. Οι ίδιοι οι φορείς της αγοράς επισηµαίνουν την ανάγκη για µεταρρύθµιση.

1.3 Η ανακοίνωση — στην οποία θα δοθεί συνέχεια µε µία
προσεχή οδηγία — επιδιώκει να παρουσιάσει τις διάφορες πτυχές
του ζητήµατος ώστε να ληφθούν υπόψη στον διάλογο µεταξύ των
ενδιαφερόµενων µερών, µε στόχο τη δηµιουργία αποτελεσµατικής,
ενοποιηµένης και ασφαλούς ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών
εκκαθάρισης και διακανονισµού τίτλων. Η ενοποίηση των µηχανισµών θα απαιτήσει τη συνδυασµένη παρέµβαση των δυνάµεων
της αγοράς και των δηµόσιων αρχών· η Επιτροπή προτίθεται να
προωθήσει τον συντονισµό µεταξύ των φορέων του ιδιωτικού
τοµέα και των ρυθµιστικών και νοµοθετικών αρχών.

1.4 Απαιτείται η θέσπιση οδηγίας πλαισίου ώστε οι πάροχοι
των υποδοµών και οι χρήστες των υπηρεσιών (φορείς µε σχετική
έγκριση) να έχουν πρόσβαση στο σύστηµα εκκαθάρισης και
διακανονισµού της επιλογής τους, το οποίο θα έχει λάβει άδεια,
θα εποπτεύεται και θα συµµορφώνεται πλήρως µε τους κανόνες
περί ανταγωνισµού. Η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι κατά την κατάρτιση της οδηγίας θα γίνουν σεβαστές οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και ότι θα ληφθεί υπόψη η
απαίτηση να µην υπάρξει παρέµβαση, στο βαθµό που αυτό είναι
δυνατό, στα κριτήρια που εφαρµόζουν οι εθνικές αρχές για τη
ρύθµιση των αντίστοιχων δοµών της αγοράς. Το αποτέλεσµα αυτής
της προσέγγισης θα είναι µία σαφής, αξιόπιστη και συνεκτική
νοµική βάση.

1.5 Η Επιτροπή δεν πρόκειται να προωθήσει ενδεχόµενη (διασυνοριακή) συγκέντρωση των δραστηριοτήτων εκκαθάρισης και
διακανονισµού, καθώς πιστεύει ότι αυτή πρέπει να κατευθυνθεί
από τις δυνάµεις της αγοράς. Προτείνει να διασφαλισθεί η λήψη
υπόψη των απαιτήσεων κοινής ωφέλειας (ανταγωνισµός, σταθερότητα/αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών).

2. Η σηµερινή κατάσταση

2.1 Οι µηχανισµοί της εκκαθάρισης και του διακανονισµού είναι
πολύπλοκοι. Με τους όρους αυτούς η Επιτροπή ορίζει «το σύνολο
των µηχανισµών και διαρθρώσεων που απαιτούνται για την οριστικοποίηση µιας συναλλαγής σε αξίες ή σε παράγωγα µέσα». Πιο
συγκεκριµένα η εκκαθάριση περιλαµβάνει την ανανέωση της
ενοχικής σχέσης (µεσολάβηση οργανισµού εκκαθάρισης και
διαχείριση του κινδύνου αντιστάθµισης) και τον συµψηφισµό
(υπολογισµός της χρεωστικής και πιστωτικής θέσης και διακανονισµός των αµοιβαίων υποχρεώσεων)· υπάρχει επίσης µία συµπληρωµατική λειτουργία, ο συµψηφισµός µε ανανέωση της ενοχικής
σχέσης (netting with novation), ο οποίος εξασφαλίζει τους αντισυµβαλλοµένους έναντι του «κινδύνου κόστους αντικατάστασης»
(δηλαδή του κινδύνου ζηµίας λόγω αφερεγγυότητας του αντισυµβαλλόµενου).
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2.1.1
Οι διαδικασίες του διακανονισµού, χονδρικά, µπορεί να
είναι συµβολαιογραφικού χαρακτήρα (κωδικοποίηση τίτλων,
κεντρική κατάθεση άυλων τίτλων, ανταλλαγή ονοµαστικών πληροφοριών µεταξύ καταθετών και εκδοτών κλπ.), να αφορούν την
κεντρική φύλαξη των τίτλων (διαχείριση τρεχόντων λογαριασµών σε τίτλους, καταχώριση υποχρεώσεων κλπ.) ή να είναι
διαδικασίες ρύθµισης (υπολογισµός αντισταθµίσεων, µεταφορές
µεταξύ τρεχόντων λογαριασµών σε τίτλους, διασύνδεση µε τις κεντρικές τράπεζες, αυτόµατη καταβολή χρηµάτων, ενδοηµερήσιες
συναλλαγές για παροχή ρευστού σε συστήµατα πληρωµής τοις
µετρητοίς και σε τίτλους, εκτέλεση λειτουργιών νοµισµατικής πολιτικής κλπ.).
2.1.2
Ο ορισµός των λειτουργιών, των τεχνικών όρων και του
περιεχοµένου τους χαρακτηρίζεται επί του παρόντος από ασάφεια
είτε λόγω ασυµφωνιών της ορολογίας από γλώσσα σε γλώσσα, είτε
γιατί εφαρµόζονται µε παραλλαγές των περιεχοµένων στις διάφορες
εθνικές αγορές. Είναι λοιπόν υψίστης σηµασίας η µελλοντική
οδηγία να χρησιµοποιήσει προσεκτικά ελεγµένη ορολογία και η
µετάφρασή της στις διάφορες γλώσσες να γίνει σε συνεργασία µε
ειδικούς του τοµέα από κάθε κράτος µέλος.
2.2 Οι υπηρεσίες εκκαθαρισµού παρέχονται από φορείς που
αποκαλούνται κοινώς κεντρικοί αντισυµβαλλόµενοι (CCP)· ο
διακανονισµός επιτυγχάνεται µέσω των κεντρικών αποθετηρίων
αξιών (CSD). Οι δύο αυτοί τύποι φορέων συνιστούν ένα «κλειστό
κύκλωµα» το οποίο περιλαµβάνει, εκτός από τις διµερείς σχέσεις,
τις κεντρικές τράπεζες και τις τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα που έχουν λάβει σχετική άδεια. Οι επενδυτές δεν έρχονται
σε επαφή ούτε µε τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους ούτε µε
τα κεντρικά αποθετήρια αξιών: σε αµφότερες τις οντότητες έχουν
πρόσβαση µόνο οι φορείς της αγοράς (οι τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που είναι µέλη των γραφείων εκκαθάρισης).
2.3 Οι διασυνοριακές συναλλαγές είναι δυνατό να διεξαχθούν
µε διάφορους τρόπους και βάσει των ακόλουθων εναλλακτικών
προσεγγίσεων:
— άµεση πρόσβαση εξ αποστάσεως σε ξένα συστήµατα διακανονισµού τίτλων,
— χρησιµοποίηση θεµατοφύλακα που έχει άµεση ή έµµεση
πρόσβαση σε ξένο σύστηµα διακανονισµού τίτλων,
— χρησιµοποίηση, ως διαµεσολαβητή, ενός διεθνούς κεντρικού
αποθετηρίου αξιών που έχει άµεση ή έµµεση πρόσβαση στο
ξένο σύστηµα διακανονισµού τίτλων.
2.3.1
Πέραν του γεγονότος ότι οι ανωτέρω δίαυλοι δεν είναι
προσβάσιµοι από όλους τους φορείς, κάθε µία από τις αυτές τις
λύσεις έχει µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα. Ωστόσο, το κοινό
τους χαρακτηριστικό είναι το υψηλό κόστος και η αναποτελεσµατικότητα· τα προβλήµατα αυτά δεν µπορούν να αποδοθούν
στο σύστηµα· είναι αναπόφευκτα δεδοµένης της προσφυγής σε
πολύπλοκες διαδικασίες και της ανάγκης να προστατευτούν οι
εµπλεκόµενοι έναντι του κινδύνου αφερεγγυότητας ή µη µεταβίβασης των τίτλων.
2.4 Από όσα ελέχθησαν στην προηγούµενη παράγραφο, θα
µπορούσε κανείς να καταλήξει αβασάνιστα στο συµπέρασµα ότι για
τη δηµιουργία µιας ενοποιηµένη αγοράς, ανταγωνιστικής και
ασφαλούς, θα αρκούσε η υιοθέτηση κοινών προτύπων, η εναρµό-
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νιση των νοµοθεσιών και των φορολογικών συστηµάτων και ο εξορθολογισµός και η διεθνοποίηση των δοµών. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει
ωστόσο τους κινδύνους που κρύβει αυτή η απλοϊκή αισιοδοξία: οι
λύσεις που θεωρητικά µοιάζουν απλές στην εφαρµογή τους πρέπει
να αξιολογηθούν λαµβανοµένης προσεκτικά υπόψη της τρέχουσας
κατάστασης στην Ευρώπη των 25 χωρών, τόσο διαφορετικών
µεταξύ τους από την άποψη του µεγέθους και της βαρύτητας της
οικονοµίας τους. Σε όλη την ΕΕ υπάρχουν 24 κεντρικά αποθετήρια
αξιών και δύο εξ αυτών διαχειρίζονται το 32,2 % του πλήθους των
συναλλαγών και το 60,4 % του παγκόσµιου όγκου συναλλαγών. Οι
14 από τις 25 χώρες δεν διαθέτουν γραφεία εκκαθάρισης (κεντρικοί
αντισυµβαλλόµενοι). Εξάλλου, στην Ευρώπη των 15, ο διακανονισµός µε πιστώσεις κεντρικών τραπεζών υπερέχει κατά πολύ σε
σχέση τον διακανονισµό µε πιστώσεις άλλων τραπεζών και το
ποσοστό που αντιστοιχεί στον µεν είναι 67 % τόσο του πλήθους
όσο και του όγκου των συναλλαγών.

2.4.1 Τα αίτια αυτής της καταφανώς ανισόρροπης κατάστασης,
γίνονται κατανοητά αν σκεφτεί κανείς ότι χώρες µε χαµηλή κεφαλαιοποίηση αγοράς δεν διαθέτουν ούτε και είναι δυνατό να αποκτήσουν δοµές όπως τα κεντρικά αποθετήρια αξιών και τα γραφεία
εκκαθάρισης. Αυτού του είδους οι φορείς στοιχίζουν ακριβά και η
λειτουργία τους είναι βιώσιµη µόνο αν µπορούν να υπολογίζουν σε
σηµαντικό όγκο συναλλαγών. Ορισµένες δοµές έχουν καταλάβει
σχεδόν µονοπωλιακή θέση σε εθνικό επίπεδο (γεγονός που δεν
συνεπάγεται αυτοµάτως ότι ευθύνονται για αθέµιτο ανταγωνισµό)
και λειτουργούν µε αποτελεσµατικότητα και χαµηλό κόστος.

3. Γενικές παρατηρήσεις

3.1 Η ΕΟΚΕ θεωρεί σηµαντική την πρωτοβουλία της Επιτροπής
και επικροτεί τη σύνταξη ενός εγγράφου που συνιστά βήµα
προόδου στη διαδικασία της ενοποίησης των ευρωπαϊκών αγορών
τίτλων. Το θέµα είναι εξειδικευµένο, τεχνικής φύσης και µε οικονοµικές και χρηµατοπιστωτικές παραµέτρους που δεν γίνονται άµεσα
αντιληπτές· εµπεριέχει επίσης πτυχές που αφορούν την πολιτική
και τον ανταγωνισµό οι οποίες είναι πιθανό να έχουν σηµαντικές
συνέπειες στο µέλλον των αγορών. Οι καινοτοµίες, είτε αυτές
προτείνονται είτε επιβάλλονται, θα πρέπει συνεπώς να µεταφραστούν σταδιακά σε πράξη, µε παράλληλη αξιολόγηση των άµεσων
αλλά και των µακροπρόθεσµων επιπτώσεών τους στις αγορές.

3.2 Μπορεί ο απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας της Επιτροπής να είναι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς έναντι
της αντίστοιχης αµερικανικής (την οποία, εξάλλου, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θεωρεί σηµείο αναφοράς), δεν πρέπει όµως να
αγνοηθεί το γεγονός ότι η πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ έφερε
στους κόλπους της αγορές σχετικά «αδύναµες» ή έστω µε εµπειρία
και δοµές που δεν έχουν ακόµη παγιωθεί. Οι συνέπειες — βραχυπρόθεσµες, αλλά κυρίως µακροπρόθεσµες — αυτών των αλλαγών
δεν έχουν εκτιµηθεί· είναι πιθανό να είναι τραυµατικές και να
οδηγήσουν σε καταχρηστική κυριαρχία των πλέον «ισχυρών»
συστηµάτων. Οι συγκεντρώσεις, οι οποίες θεωρούνται από την
Επιτροπή ένα από τα θετικά αποτελέσµατα της ενοποίησης (επί των
οποίων όµως τηρεί ουδέτερη στάση) δεν θα έπρεπε να υπαγορευτούν από την ανάγκη για επιβίωση αλλά να βασιστούν στην
ελεύθερη εκτίµηση της κατάστασης και την αβίαστη επιλογή
των δυνάµεων της αγοράς.
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3.3 Εκτός από την αντικειµενική κατάσταση όπως παρουσιάστηκε στην παράγραφο 2.4, ο κύριος παράγοντας που οδηγεί
στον κατακερµατισµό των αγορών είναι οι διαφορές µεταξύ των
εθνικών νοµοθεσιών και των φορολογικών συστηµάτων, είτε
όσον αφορά το δικαίωµα στην ιδιοκτησία είτε τον τοµέα των συναλλαγών. Σε αυτά τα θέµατα απαιτείται κοινοτική παρέµβαση ώστε να
επιτευχθεί η κανονιστική σύγκλιση που θα άρει τα υπάρχοντα
νοµικά — και, κυρίως, τα φορολογικά — εµπόδια.

3.4 Η κανονιστική σύγκλιση είναι µεν αναγκαία όχι όµως και
ικανή συνθήκη: αν ο απώτερος στόχος είναι η δηµιουργία µιας
ισχυρής πανευρωπαϊκής δοµής, πρέπει να επιτευχθεί ισότιµος
ανταγωνισµός µεταξύ των τραπεζών και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ο οποίος να βασίζεται κατά κύριο λόγο στην
αρχή της ελεύθερης επιλογής των διαµεσολαβητών (πρβλ. παράγραφο 3.7), διάµεσου ενδελεχούς ελέγχου των κανόνων
πρόσβασης. Οι βέλτιστες συνθήκες ανταγωνισµού αποτελούν την
προϋπόθεση για τη µείωση των τιµών προς όφελος των επενδυτών.

3.5 Η Επιτροπή δεν λαµβάνει θέση όσον αφορά τη διευκρίνιση
και τη διάκριση µεταξύ του ρόλου των φορέων της αγοράς
(τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα) και του ρόλου των
υποδοµών. Οι τελευταίες εκτελούν λειτουργίες εκκαθάρισης
(κεντρικοί αντισυµβαλλόµενοι) ή διακανονισµού και φύλαξης
(κεντρικά αποθετήρια τίτλων). Κάθε κατηγορία έχει διαφορετικά
καθήκοντα και λειτουργικά χαρακτηριστικά, µε αποτέλεσµα να είναι
απαραίτητη η εφαρµογή διαφορετικών κανονισµών και κατάλληλων ελέγχων για κάθε λειτουργία. Η ΕΟΚΕ γνωρίζει εξάλλου
ότι οι εµπορικές τράπεζες έχουν την τάση να «εσωτερικεύουν» όλο
και περισσότερο τις λειτουργίες εκκαθάρισης και διακανονισµού.

3.5.1
Στην αγορά δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό δύο
µεγάλοι οργανισµοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ακριβώς από την
κατάσταση που περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο, ήτοι
από συνδυασµό του ρόλου των τραπεζών και των διαµεσολαβητών
µε την τήρηση όµως µεµονωµένων λογαριασµών. Η εµπειρία αυτών
των δοµών είναι θετική και θα ήταν ούτως ή άλλως παράλογο να
επιδιωχθεί η διάσπαση ή η αναδιάρθρωση εταιρειών που αποτελούν
τον κορµό της αγοράς.

3.5.2
Οι δυνατές επιλογές είναι δύο: είτε θα κριθεί αποδεκτή η
έννοια των «µικτών» οργανισµών, είτε θα επιλεχθεί η αυστηρή λύση
της νοµοθετικής επιβολής του διαχωρισµού µεταξύ των τραπεζικών
δραστηριοτήτων και των λειτουργιών εκκαθάρισης και διακανονισµού. Η πρώτη λύση ευνοεί την αγορά από την άποψη της αποτελεσµατικότητας και του κόστους, ενδέχεται όµως, θεωρητικά
τουλάχιστον, να οδηγήσει σε αυξηµένο κίνδυνο και µείωση της
αποτελεσµατικότητας των ελέγχων. Η δεύτερη λύση εντάσσεται στο
παραδοσιακό πλαίσιο του διαχωρισµού των δραστηριοτήτων δεν
φαίνεται όµως εφαρµόσιµη, ούτε, τελικά, επιθυµητή. Είναι πλέον
προφανές ότι η µόνη σύσταση που δύναται να κάνει η ΕΟΚΕ είναι
ότι η τήρηση χωριστών λογαριασµών πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια σε τέτοιο βαθµό ώστε να είναι δυνατοί
οι αποτελεσµατικοί έλεγχοι τόσο από τις εποπτικές αρχές όσο
και από τις αρχές ανταγωνισµού. Μία κοινοτική οδηγία που θα
καθόριζε τις λεπτοµέρειες της επίτευξης αυτού του στόχου θα ήταν
ευπρόσδεκτη αν όχι απαραίτητη.
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3.6 Όπως προαναφέρθηκε, επισηµαίνεται ότι οι επενδυτές
έρχονται σε επαφή µόνο µε φορείς της αγοράς. Οι εν λόγω οργανισµοί διαθέτουν πρόσβαση στους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και στα κεντρικά αποθετήρια αξιών µέσω, αντιστοίχως, των
εκκαθαριστικών µελών και των θεµατοφυλάκων. Τα κεντρικά
αποθετήρια αξιών συνεργάζονται, µε τη σειρά τους, µε τις εκάστοτε
εθνικές κεντρικές τράπεζες και µε άλλα κεντρικά αποθετήρια αξιών
εντός και εκτός συνόρων.

3.7 Οι φορείς της αγοράς, υπόκεινται στον έλεγχο των
εποπτικών αρχών και, επιπλέον, οι διαµεσολαβητές εφαρµόζουν
πολύ αυστηρούς κανόνες, τεχνικού και κεφαλαιακού χαρακτήρα,
όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες τους. Ως αποτέλεσµα,
λίγοι είναι οι φορείς που έχουν άµεσες σχέσεις µε τους διαµεσολαβητές και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να απευθύνονται σε όσους
έχουν λάβει έγκριση για τη διεξαγωγή συναλλαγών που ενέχουν
κίνδυνο. Οι κανόνες που επιβάλλουν οι διαµεσολαβητές υπαγορεύονται από τη λειτουργία κοινής ωφέλειας που έχει ανατεθεί σε
αυτές τις οντότητες: από αυτές εξαρτάται η σταθερότητα της
αγοράς και, σε τελική ανάλυση, η προστασία των επενδυτών.
Επισηµαίνεται επίσης ότι οι εποπτικές αρχές και οι αρχές που είναι
αρµόδιες για θέµατα ανταγωνισµού οφείλουν να επαγρυπνούν ώστε
οι κανόνες που εφαρµόζουν οι διαµεσολαβητές να µη χρησιµοποιηθούν καταχρηστικά για την περιστολή της ελευθερίας
πρόσβασης.

3.8 ∆εδοµένων των λειτουργικών χαρακτηριστικών των παραγόντων του κλάδου, οι επενδυτές έχουν άµεσο συµφέρον στην
αξιοπιστία και τη σταθερότητα των φορέων της αγοράς, τη
στιγµή που η αγορά βασίζεται στην αξιοπιστία και τη σταθερότητα των διαµεσολαβητών. Ενώ ο συστηµικός κίνδυνος είναι
κοινός για τους µεν και τους δε, οι έλεγχοι στους οποίους αυτοί
υποβάλλονται διέπονται από διαφορετική λογική. Εξ ου και η
ανάγκη, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.5 ανωτέρω, για
διακριτούς ρόλους και κανόνες. Όσον αφορά τα κεντρικά
αποθετήρια αξιών, πρέπει να επισηµανθεί ότι ο πιστωτικός κίνδυνος
για τα µέλη (στην πλειονότητά τους πιστωτικά ιδρύµατα) είναι
ουσιαστικά µηδενικός καθώς οι εθνικές νοµοθεσίες προστατεύουν
τους επενδυτές έναντι της αφερεγγυότητας των κεντρικών
αποθετηρίων αξιών, ορίζοντας ότι οι φυλασσόµενοι τίτλοι δεν
πρέπει να περιλαµβάνονται στους ισολογισµούς των µελών.

3.9 Όσον αφορά τον διαχωρισµό των ρόλων, η ΕΟΚΕ αντιµετωπίζει µε προβληµατισµό — όπως και ορισµένοι εκ των φορέων
— την τάση εξαγοράς κεντρικών αποθετηρίων αξιών από
τραπεζικά ιδρύµατα σε διάφορες χώρες µε αποτέλεσµα αυτά να
εκτελούν τις παραδοσιακές τους λειτουργίες ενοποιώντας τες — ή,
µάλλον, συνδυάζοντάς τες — µε αυτές των διεθνών κεντρικών
αποθετηρίων αξιών. Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το
θέµα προκειµένου να εξακριβώσει, κατ'αρχάς, αν υπάρχουν ενδείξεις
στρέβλωσης του ανταγωνισµού, στις περιπτώσεις «µικτών» οργανισµών (ή διαφορετικών οντοτήτων που όµως συνδέονται µεταξύ
τους) οι οποίοι λειτουργούν τόσο ως φορείς της αγοράς όσο και
ως διαµεσολαβητές. Ιδίως πρέπει να διερευνηθεί εάν οι λειτουργίες
των κεντρικών αποθετηρίων αξιών χρηµατοδοτούν ή ευνοούν άλλες
δραστηριότητες.
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3.10 Η στρέβλωση του ανταγωνισµού δεν έχει ακόµη
αποδειχθεί, είναι όµως γεγονός ότι ο συνδυασµός των λειτουργιών
προκαλεί, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, δυσκολίες στον έλεγχο
που ασκούν οι αρµόδιες αρχές: ένα κεντρικό αποθετήριο αξιών,
όταν λειτουργεί ως τράπεζα υπόκειται στους τραπεζικούς ελέγχους
που προβλέπονται στη χώρα όπου έχει την έδρα του ενώ ως κεντρικό αποθετήριο αξιών διέπεται από διαφορετικούς κανονισµούς
και υπόκειται στους ελέγχους που διεξάγουν οι αρµόδιες αρχές της
αγοράς αξιών στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Ακόµη και αν
τηρούνται χωριστά λογιστικά αρχεία, οι προκύπτουσες σχέσεις —
είτε προφανείς είτε ενδεχοµένως λιγότερο διαφανείς — είναι πιθανό
να προκαλέσουν αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων ή, ακόµη χειρότερα, επικίνδυνα κενά στους ελέγχους. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί,
για λόγους αντικειµενικότητας, ότι οι νόµοι σχετικά µε τη φύλαξη
των τίτλων, στους οποίους γίνεται αναφορά στην παράγραφο 3.8,
προστατεύουν αποτελεσµατικά τον επενδυτή.
3.11 Συµπερασµατικά και εν είδει εισαγωγής στις ειδικότερες
παρατηρήσεις που ακολουθούν, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι το έγγραφο
της Επιτροπής έχει ως άξονα τη δηµιουργία µιας ενοποιηµένης
αγοράς χωρίς φραγµούς, η οποία θα σέβεται τους κανόνες του
ανταγωνισµού και θα λειτουργεί µε µειωµένο κόστος: στόχοι κοινώς
αποδεκτοί. Η ΕΟΚΕ θέλει να τονίσει τα παρακάτω:
— κάθε καινοτοµία έχει κάποιον αντίκτυπο, θετικό ή αρνητικό, στη
σταθερότητα της αγοράς. Καµία επιδίωξη, είτε αφορά την
απελευθέρωση είτε τον ανταγωνισµό, δεν πρέπει να υπερισχύσει
της ανάγκης προστασίας των επενδυτών,
— οι κανόνες του ανταγωνισµού επιβάλλεται να τηρούνται,
πρέπει όµως να λαµβάνεται υπόψη ότι δεν είναι όλοι οι
εµπλεκόµενοι ίσοι ως προς τους κινδύνους στους οποίους
εκτίθενται,
— η έννοια της «ανοιχτής αγοράς» πρέπει να προσαρµόζεται κατά
τρόπο ώστε να µην πλήττεται η ποιότητά της,
— αν δεν υπάρξει πλήρης σύγκλιση των φορολογικών διαδικασιών, η αγορά θα εξακολουθήσει να εµφανίζει στρεβλώσεις
και υψηλό κόστος, τα οποία θα γίνουν εντονότερα µόλις
αρθούν τα εµπόδια τεχνικής και νοµοθετικής φύσης· άλλωστε η
υιοθέτηση ενιαίων διαδικασιών θα καθιστούσε απλούστερο τον
έλεγχο της φοροδιαφυγής,
— αν αληθεύει ότι πρέπει να καταργηθούν τα εµπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στις τοπικές αγορές, δεν πρέπει να
υποεκτιµηθεί το γεγονός ότι κάθε αγορά έχει τα δικά της
χαρακτηριστικά και τις δικές της συνήθειες, που είναι αδύνατο
να εξαλειφθούν όσες προσπάθειες εναρµόνισης και αν
καταβληθούν. Ως προς αυτό, ακόµη και αν η δήλωση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1.4 µοιάζει καθησυχαστική, η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι η ασφάλεια δικαίου παραµένει
πρωτεύουσα και όχι δευτερεύουσα απαίτηση.
4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Τα εµπόδια που φέρνουν στο φως οι εκθέσεις Giovannini
4.1.1
Οι δύο εκθέσεις της οµάδας Giovannini (1) συνιστούν το
σηµείο εκκίνησης των προσεγγίσεων της Επιτροπής. Η εικόνα της
πραγµατικότητας που προκύπτει από τις εν λόγω εκθέσεις αποτελεί
τον καρπό των προσπαθειών εµπειρογνωµόνων υψηλού κύρους,
προς τους οποίους δεν µπορεί κανείς παρά να επιδείξει πλήρη εµπιστοσύνη. Ωστόσο, αν και τα γεγονότα που περιέχονται στις εν
λόγω εκθέσεις είναι αδιαµφισβήτητα, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι
(1) Οι εκθέσεις Giovanni και τα συναφή έγγραφα είναι διαθέσιµα στην
ιστοθέση της Επιτροπής http://europa.eu.int/comm/internal_market/
financial-markets/index_en.htm#otherdocs.
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απόψεις που διατυπώνονται επιδέχονται περαιτέρω αναλύσεων.
Επισηµαίνεται λοιπόν ότι τα σχόλια που ακολουθούν είναι καθαρά
εποικοδοµητικού χαρακτήρα.
4.1.2 Τα εµπόδια που εντοπίζονται στις δύο εκθέσεις Giovannini (δεκαπέντε συνολικά) µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: τεχνικά εµπόδια ή εµπόδια που απορρέουν από τις πρακτικές της αγοράς, εµπόδια που συνδέονται µε τις φορολογικές
διατυπώσεις και εµπόδια νοµικού χαρακτήρα. Σύµφωνα µε την
άποψη που εκφράζεται µέσω των εκθέσεων — και την οποία
συµµερίζεται η Επιτροπή — ένα από τα κύρια εµπόδια στην
ενοποίηση είναι οι περιορισµοί που αφορούν τον τόπο εκτέλεσης
της εκκαθάρισης ή του διακανονισµού οι οποίοι, όταν εφαρµόζονται, αφαιρούν από τους φορείς της αγοράς το δικαίωµα
ελεύθερης πρόσβασης και επιλογής του τόπου εκκαθάρισης και
διακανονισµού. Η Επιτροπή παρατηρεί ορθώς ότι τέτοιου είδους
περιορισµοί µειώνουν τον ανταγωνισµό. Η ΕΟΚΕ, από τη µεριά
της, αφενός συµφωνεί σε γενικές γραµµές, προτείνει όµως να
µελετηθεί εις βάθος η βάση αυτών των περιορισµών προκειµένου να
διακριβωθεί αν πράγµατι η σχετική επιχειρηµατολογία είναι έγκυρη
και δεν πρόκειται απλώς για απλό προστατευτισµό.
4.1.3 Άλλα εµπόδια είναι αυτά που οδηγούν, ή ακόµη και υποχρεώνουν, τους φορείς να προσφύγουν σε τοπικά µέλη
προκειµένου να έχουν πρόσβαση στα τοπικά συστήµατα διακανονισµού. Και σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή συνιστά προσοχή:
όπως επισηµάνθηκε στην παράγραφο 3.11 ανωτέρω, οι περιορισµοί
και τα εµπόδια δεν υπαγορεύονται πάντα από την επιθυµία
προστασίας των ιδίων αγορών.
4.1.4 ∆εν µπορεί κανείς ωστόσο παρά να συµφωνήσει ανεπιφύλακτα µε την κριτική της Επιτροπής σχετικά µε το γεγονός ότι σε
ορισµένες χώρες τα συστήµατα διακανονισµού υποχρεωτικά πρέπει
να ενσωµατώνουν έναν µηχανισµό για την είσπραξη των φόρων επί
των συναλλαγών, παρόλο που η χρήση διαφορετικού συστήµατος
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα την καταβολή υψηλότερων φόρων.
Αυτό το εµπόδιο, που περιορίζει αναµφισβήτητα την ελευθερία των
φορέων να επιλέγουν µε κριτήριο το κόστος, είναι ταυτοχρόνως ένα
από τα εµπόδια εκείνα που είναι δύσκολο να αρθούν, δεδοµένου
ότι πρόκειται για φορολογικό µέτρο εθνικού χαρακτήρα.

4.2 Απουσία κοινού κανονιστικού/εποπτικού πλαισίου
4.2.1 Τα συστήµατα εκκαθάρισης και διακανονισµού υπόκεινται
στους κανόνες και στην εποπτεία των εθνικών αρχών: δεν υπάρχει
ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο. Απουσία κοινοτικής νοµοθεσίας
— και συνεπώς «ευρωπαϊκού διαβατηρίου» — είναι λογικό οι
εθνικές αρχές να µπορούν να αρνούνται την πρόσβαση στις αγορές
τους σε συστήµατα επί των οποίων δεν ασκούν έλεγχο. Αυτό
εξηγείται από το γεγονός ότι η αποστολή των εθνικών αρχών είναι
να προστατεύουν την αγορά για την οποία είναι υπεύθυνες.
Προκειµένου να καλυφθεί αυτό το κενό, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών
Αρχών (CESR) συνέστησαν µία κοινή οµάδα εργασίας στην οποία
ανατέθηκε η κατάρτιση κοινών προτύπων για τους ευρωπαίους
παρόχους υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισµού, προσαρµόζοντας τις συστάσεις της επιτροπής συστηµάτων πληρωµών (PSC)
της οµάδας G-10. Τα αποτελέσµατα αυτών των εργασιών είναι
ευκταίο να µεταφραστούν σε συστάσεις και όχι σε κανόνες. Οι
συστάσεις πλεονεκτούν διότι µπορούν να υιοθετηθούν από όλους,
και επίσης είναι δυνατό να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγµή
ανάλογα µε τις εξελίξεις στην τεχνολογία και στην αγορά.

C 221/130

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.2.2
Η υιοθέτηση κοινών κανόνων αποτελεί τη βάση της
ενοποίησης των αγορών. Επισηµαίνεται ότι τα προαναφερθέντα
πρότυπα δεν θα είναι υποχρεωτικά, εφόσον µόνο µία κοινοτική
οδηγία δύναται να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει τις εθνικές
νοµοθετικές διατάξεις. Η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι οι εν λόγω
κανόνες πρέπει να δηµοσιευτούν µετά την έγκριση της οδηγίας
πλαισίου και ο ρόλος τους να περιοριστεί στην ενοποίηση των
κανόνων που θα περιέχει η οδηγία ή στην κάλυψη τυχόν κανονιστικών κενών, πάντα εντός του πλαισίου των κατευθυντήριων
γραµµών της οδηγίας. Κάθε άλλη προσέγγιση θα επέφερε ενδεχοµένως σύγχυση στις αγορές.
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5. Οι στόχοι της Επιτροπής

5.1 Ο στόχος που έθεσε η Επιτροπή στον εαυτό της είναι η
δηµιουργία κοινοτικών συστηµάτων εκκαθάρισης και διακανονισµού, τα οποία θα είναι αποτελεσµατικά και ασφαλή και θα
εγγυώνται την ισότιµη µεταχείριση στους διάφορους παρόχους
αυτών των υπηρεσιών. Για την επίτευξή του θα υιοθετηθούν µέτρα
και πολιτικές στους παρακάτω τοµείς:
— απελευθέρωση και ενοποίηση των υπαρχόντων συστηµάτων
εκκαθάρισης και διακανονισµού ώστε να διασφαλιστεί πλήρως
το δικαίωµα πρόσβασης και να καταργηθούν τα εµπόδια,
— πλήρης εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού,

4.3 Απουσία ισότιµης µεταχείρισης

4.3.1
Ορισµένες από τις οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες
εκκαθάρισης και διακανονισµού διαθέτουν επίσης άδεια λειτουργίας
ως τράπεζες ή επενδυτικές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή αναφέρει ότι οι
τράπεζες και οι επενδυτικές επιχειρήσεις µπορούν να προσφέρουν
διασυνοριακές υπηρεσίες φύλαξης µέσω του λεγόµενου «ενιαίου
διαβατηρίου» που προβλέπεται στην οδηγία σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες, ενώ οι οντότητες που παρέχουν αποκλειστικά
υπηρεσίες εκκαθάρισης ή διακανονισµού δεν έχουν αντίστοιχα
δικαιώµατα. Εξάλλου, οι δύο προαναφερθείσες κατηγορίες φορέων
υπόκεινται σε διαφορετικές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και
σε διαφορετικές νοµοθεσίες όσον αφορά τους ελέγχους και την
παροχή υπηρεσιών. Η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι
αυτή η κατάσταση εγείρει θεµελιώδη ζητήµατα όσον αφορά την
ισότιµη µεταχείριση.

4.3.2
Η Επιτροπή φαίνεται ότι αντιλαµβάνεται το πρόβληµα υπό
το πρίσµα του ανοίγµατος των αγορών και των ισότιµων
συνθηκών ανταγωνισµού· η ΕΟΚΕ αντιθέτως δίνει την έµφαση
στην ασφάλεια των αγορών και την αποτελεσµατικότητα των
ελέγχων. Η κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί προκαλεί προβληµατισµό: απουσία ξεκάθαρων και οµοιογενών κανονισµών,
δηµιουργήθηκαν υβριδικές ή κοινές δοµές που δραστηριοποιούνται
στον τραπεζικό τοµέα, στη διαµεσολάβηση αλλά και στην εκκαθάριση χωρίς να είναι σαφές ποια από αυτές είναι η κύρια δραστηριότητά τους. Μπορεί οι κοινές ή συµπληρωµατικές δραστηριότητες
να δηµιουργούν συνέργειες και οικονοµίες κλίµακας, από την άλλη
όµως πρέπει να αποφευχθεί ο κατακερµατισµός των ελέγχων και
των κανόνων που ισχύουν για κάθε δραστηριότητα. Συµπερασµατικά, η ΕΟΚΕ συνιστά µεγάλη προσοχή κατά την ανάλυση της
κατάστασης υπό το πρίσµα του ανταγωνισµού: η ασφάλεια των
αγορών πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και
γνώµονα όλων των επιλογών.

4.3.3
Ως συµπέρασµα, η ΕΟΚΕ προτείνει να αντιµετωπισθεί µε
εξαιρετική προσοχή το θέµα κάτω από την έποψη του ανταγωνισµού: η ασφάλεια των αγορών πρέπει να αποτελεί πρωτεύον
και προσδιοριστικό στοιχείο όλων των επιλογών. Εφόσον ικανοποιηθεί ο όρος αυτός, αποµείνει να εξευρεθεί λογική ισορροπία
µεταξύ της τηρήσεως των κανόνων της ελεύθερης αγοράς και της
προστασίας των επενδύσεων και των συµφερόντων των φορέων.

— θέσπιση κοινού κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου,
— καθιέρωση
κατάλληλων
διακυβέρνησης.

µηχανισµών

εταιρικής

5.2 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί, αν και µε κάποιες επιφυλάξεις, τόσο ως
προς τους στόχους όσο και ως προς τις διαδικασίες και τις πολιτικές που πρέπει να θεσπιστούν. Είναι επίσης, σε γενικές γραµµές,
σύµφωνη µε το επιχειρησιακό σχέδιο της Επιτροπής· ωστόσο, στις
παραγράφους που ακολουθούν, θα προβεί στη διατύπωση
ορισµένων σχολίων, θέλοντας απλώς να συνεισφέρει στην πολύ
καλή δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή σχετικά µε το θέµα αυτό.

5.3 Οι εκθέσεις Lamfalussy και Giovannini, όπως και η
Επιτροπή, συµφωνούν ότι, µόλις ληφθούν όλα τα απαραίτητα
µέτρα, θα εκκινηθεί µία χρήσιµη διαδικασία συγκέντρωσης των
συστηµάτων εκκαθάρισης και διακανονισµού. Η κινητήρια δύναµη
αυτής της διαδικασίας πρέπει να είναι η αγορά. Η Επιτροπή
είναι της άποψης ότι πρέπει να υιοθετηθεί ουδέτερη στάση
απέναντι στα διαρθρωτικά θέµατα· προτείνει επίσης την αποχή
από τη διατύπωση απόψεων όσον αφορά τις οριζόντιες ή τις
κάθετες συγκεντρώσεις, και την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης
ή/και τραπεζικών υπηρεσιών από την πλευρά των ρυθµιστικών
µηχανισµών ή των κεντρικών αντισυµβαλλοµένων.

5.4 Η ΕΟΚΕ έχει να κάνει ορισµένα σχόλια σχετικά µε το θέµα
αυτό, προς συµπλήρωση και διασαφήνιση όσων ελέχθησαν στην
παράγραφο 4.3.2 ανωτέρω. Κατά τη γνώµη της, παρόλο που η
διακρατική συγκέντρωση των οµόλογων οργανισµών αναµένεται να δηµιουργήσει οικονοµίες κλίµακας και να απλοποιήσει τη
διαδικασία, η συγκέντρωση διαφορετικών δραστηριοτήτων
εντός µίας και µόνο οντότητας είναι πιθανό να οδηγήσει στη
δηµιουργία υβριδικών εταιρειών τεραστίων διαστάσεων. Οι
εποπτικές αρχές, σε στενή συνεργασία µε τις αρχές ανταγωνισµού,
θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι αυτό το ενδεχόµενο δεν θα θέσει σε
κίνδυνο την επιβίωση των µικρότερων επιχειρήσεων. Εξάλλου,
για τον απλούστατο λόγο της διατήρησης της διαφάνειας, η αγορά
θα έπρεπε να είναι σε θέση να γνωρίζει «ποιος κάνει τι».

5.4.1 Η δήλωση της Επιτροπής για «µη επέµβαση» πρέπει να
συσχετιστεί µε τη «δήλωση προθέσεων» που περιέχεται στο ίδιο
έγγραφο (σηµείο 6.2, τελευταία γραµµή) όπου η Επιτροπή
δεσµεύεται να ασκήσει έλεγχο όσον αφορά την τήρηση των
κανόνων του ανταγωνισµού.
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6. Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής

6.1 Το πρόγραµµα της Επιτροπής για την επίτευξη των στόχων
που έχει θέσει µοιάζει καθ'όλα σωστό και λογικό, και, κυρίως,
ρεαλιστικό: οι καινοτοµίες µπορούν να εισαχθούν βαθµιαία —
γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την παρέλευση επαρκώς µακρού
διαστήµατος για την πλήρη υλοποίηση — και µε σεβασµό στους
κανόνες της αγοράς. Νοµοθετικές και ρυθµιστικές παρεµβάσεις
θα γίνονται µόνο όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

6.2 Η Επιτροπή έχει δηµιουργήσει µία οµάδα διαβούλευσης
και παρακολούθησης η οποία θα αναλύσει τα εµπόδια που,
σύµφωνα µε έκθεση Giovannini, πρέπει να αρθούν µε πρωτοβουλία
του ιδιωτικού τοµέα. Επιπλέον, σύµφωνα µε την εν λόγω έκθεση
πρέπει επίσης:
— να προταθεί µία οδηγία πλαίσιο για τη δηµιουργία ενός
σταθερού νοµοθετικού πλαισίου το οποίο θα επιτρέψει την
αµοιβαία αναγνώριση των διαφόρων εθνικών συστηµάτων,
— να δηµιουργηθούν οµάδες εµπειρογνωµόνων οι οποίες θα
εξετάσουν τα ζητήµατα νοµικής και φορολογικής φύσης
και οι οποίες θα µπορέσουν να προτείνουν τρόπους εναρµόνισης των νοµοθεσιών και των διαδικασιών.
— να ασκηθεί έλεγχος για την αποτελεσµατική τήρηση των
κανόνων του ανταγωνισµού, να εντοπιστούν οι υπάρχουσες
µονοπωλιακές θέσεις και κάθε νέα συγκέντρωση στον κλάδο
και να αποφασιστούν παρεµβάσεις εφόσον κριθεί
απαραίτητο.
6.2.1
Για την πλειονότητα των παρεµβάσεων που προβλέπονται
από το σχέδιο δράσης της Επιτροπής η ΕΟΚΕ δεν έχει να κάνει
κάποια ιδιαίτερη παρατήρηση· ακολουθεί απλώς σύντοµος σχολιασµός γενικού χαρακτήρα.

6.3 ∆ικαιώµατα πρόσβασης και επιλογής (σηµείο 2.1 της
ανακοίνωσης). Το κεντρικό πρόβληµα του συνολικού οικοδοµήµατος µιας πανευρωπαϊκής ανοιχτής αγοράς είναι τα εµπόδια που
τίθενται από ορισµένες αρχές (και, σε κάποιον βαθµό, από όλες
σχεδόν τις αρχές) όσον αφορά την πρόσβαση των παρόχων
υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισµού στον τόπο εκκαθάρισης και διακανονισµού της επιλογής τους. ∆εδοµένης της
αντίστασης που προβάλλουν οι εθνικές αρχές, η µόνη εναλλακτική
λύση που βλέπει η Επιτροπή είναι µια οδηγία δια της οποίας θα
επιβληθεί η άρση αυτών των εµποδίων και θα αναγνωριστεί σε
όλους τους εµπλεκοµένους — επενδυτικές εταιρείες και τράπεζες,
κεντρικοί αντισυµβαλλόµενοι και κεντρικά αποθετήρια αξιών — το
δικαίωµα να έχουν πρόσβαση στους κατάλληλους αντισυµβαλλόµενους σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ κι αν βρίσκονται.
Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν επίσης δυνατό οι αγορές που
υπόκεινται σε ρύθµιση και τα πολυµερή συστήµατα διαπραγµάτευσης να συνάπτουν συµφωνίες µε κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και κεντρικά αποθετήρια αξιών σε άλλες χώρες της
Ένωσης.

6.3.1
Η ΕΟΚΕ δηλώνει την καταρχήν συµφωνία της µε τον
στόχο που έχει θέσει η Επιτροπή, επιθυµεί ωστόσο να κάνει µια
σηµαντική επισήµανση: ∆εν είναι πάντα ο υπερπροστατευτισµός
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των εθνικών αρχών υπαίτιος για τα εµπόδια που υπάρχουν σήµερα
στην αγορά· πολύ συχνά, η πρόθεση είναι κυρίως να προστατευτούν οι αγορές έναντι κινδύνων που είναι αδύνατο να
ελεγχθούν από τις αρχές, και αυτό είναι απολύτως θεµιτό. Η
ανταλλαγή πληροφοριών δεν είναι πάντα ικανοποιητική, κυρίως
όµως αυτό που λείπει είναι η αµεσότητα της πληροφόρησης,
παράµετρος αποφασιστικής σηµασίας για ταχείες παρεµβάσεις.

6.3.2 Στο έγγραφο της Επιτροπής αναφέρεται σειρά ενισχυµένων
µέτρων πρόληψης, ιδίως όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια
και τη διαχείριση του κινδύνου ενώ τηρείται η αρχή του
ελέγχου της χώρας προέλευσης. Πρόκειται να θεσπιστεί ένα
πρότυπο εποπτικής συνεργασίας, «προκειµένου να αποφευχθεί η
υπαγωγή των συστηµάτων εκκαθάρισης και διακανονισµού τίτλων
που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες στον έλεγχο πολλών
εποπτικών αρχών». Η προσέγγιση είναι χωρίς αµφιβολία σωστή, δεν
πρέπει όµως να υποεκτιµηθούν οι δυσκολίες της πρακτικής της
εφαρµογής.

6.3.3 Η αυξανόµενη πολυπλοκότητα των αγορών καθώς και ο
σταθερός ρυθµός συγκεντρώσεων, συγχωνεύσεων και µεταλλάξεων
των εταιριών αυξάνουν σηµαντικά τον φόρτο των εποπτικών αρχών.
Σε θεωρητικό επίπεδο µπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι τα µέτρα
συνεργασίας είναι σωστά και λογικά. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ φοβάται ότι
στην πράξη θα προκύψουν δυσκολίες καθόλου αµελητέες: δεν
θα είναι απλό να ενοποιηθούν εικοσιπέντε συστήµατα διαφορετικού
επιπέδου από την άποψη της αποτελεσµατικότητας, των πόρων και
την εµπειρίας. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ
των µέτρων απελευθέρωσης πρέπει να είναι µεταγενέστερη της
επίτευξης πλήρους συµφωνίας µεταξύ όλων των εθνικών
εποπτικών αρχών. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να εγγυηθούν
υπεύθυνα ότι είναι σε θέση να συµµετάσχουν στο σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών και να διασφαλίσουν την προστασία των
αγορών από τον συστηµικό κίνδυνο.

6.4 ∆ιακυβέρνηση (σηµείο 2.3 της ανακοίνωσης). Η Επιτροπή
δηλώνει ότι δεν προτίθεται να εµπλακεί στη διαµάχη για την
µορφή διακυβέρνησης των εταιριών που διαχειρίζονται τους
µηχανισµούς διακανονισµού και των κεντρικών τους αντισυµβαλλοµένων. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι πολλά προβλήµατα ανταγωνισµού
και δεσπόζουσας θέσης θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν αν
υιοθετούνταν η προσέγγιση της συνεταιριστικής σχέσης µεταξύ
των µελών του συστήµατος, η οποία δίνει την έµφαση στην εξισορρόπηση του ισολογισµού και όχι στην δηµιουργία κερδών.

6.4.1 ∆εδοµένου του ευαίσθητου χαρακτήρα των λειτουργιών
που επιτελούν οι διαµεσολαβητές και δεδοµένης της µεγάλης τους
ισχύος στην αγορά, η Επιτροπή θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση κατευθυντήριων γραµµών για την αποτελεσµατική διακυβέρνηση
των εταιρειών, η οποία θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και θα είναι
σε θέση να ελέγχει την εταιρική πολιτική και τη διαχείριση των
τρεχόντων θεµάτων. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί: δεν έχει να κάνει κανένα
ιδιαίτερο σχόλιο σχετικά µε τις κατευθύνσεις που δίνονται, παρά
µόνο να επισηµάνει ότι αυτές συνάδουν µε τις σύγχρονες αντιλήψεις περί «εταιρικής διακυβέρνησης».
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6.4.2
Η Επιτροπή συµπληρώνει επίσης ότι αυτές οι οντότητες,
ακριβώς επειδή διαθέτουν µεγάλη ισχύ, είναι πιθανό να εφαρµόσουν
πρακτικές αντίθετες προς τους κανόνες ανταγωνισµού. Ως
δικλείδα ασφάλειας προτείνεται η τήρηση χωριστών λογιστικών
αρχείων από τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα κεντρικά
αποθετήρια αξίων, από τα οποία θα προκύπτει σαφώς ότι η διαχείριση των θεσµικών τους δραστηριοτήτων είναι απολύτως διακριτή
από την παροχή λοιπών υπηρεσιών. Οι ίδιες διατάξεις θα πρέπει να
εφαρµοστούν και για τις δραστηριότητες που η Επιτροπή αποκαλεί
«µη κύριες δραστηριότητες, όπως οι τραπεζικές». Όσο σηµαντικός και αν είναι ένας κεντρικός αντισυµβαλλόµενος ή ένα κεντρικό αποθετήριο αξιών, ο χαρακτηρισµός «µη κύριες» µοιάζει να
µειώνει αδικαιολόγητα τη σηµασία των τραπεζικών δραστηριοτήτων:
τα µέλη των συστηµάτων διακανονισµού χρειάζονται πίστωση από
εµπορική ή κεντρική τράπεζα για να αντιµετωπίσουν τις προσωρινές
τους ελλείψεις σε ρευστό. Η τραπεζική δραστηριότητα συχνά
αφορά µεγάλα χρηµατικά ποσά και, ιδίως σε στιγµές έντασης της
αγοράς, η πιθανή εµφάνιση συστηµικού κινδύνου δεν πρέπει να
υποτιµάται.
6.4.2.1
Είναι ωστόσο πιθανό να εξαιρεθούν από την υποχρέωση διαχωρισµού των λογαριασµών τα κεντρικά αποθετήρια
αξιών δεδοµένου ότι οι «τραπεζικές» λειτουργίες των ιδρυµάτων
αυτών αφορούν τις συµµετέχουσες τράπεζες και είναι συνεπώς κατά
κανόνα «µη κύριες» δραστηριότητες στο πλαίσιο του διακανονισµού. Η πίστωση είναι συνεπώς, υπό µία έννοια, αναπόσπαστο
τµήµα του διακανονισµού και ως τέτοιο θα µπορούσε — ή θα
έπρεπε όπως υποστηρίζουν ορισµένοι — να θεωρείται δραστηριότητα που συνδέεται µε τη θεσµική λειτουργία των κεντρικών
αποθετηρίων αξιών. Το ίδιο ισχύει και για τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους στις περιπτώσεις που η πίστωση είναι απαραίτητη για
την κανονική διεξαγωγή της εκκαθάρισης, της οποίας επίσης µπορεί
να θεωρηθεί αναπόσπαστο τµήµα.
6.4.3
∆εν είναι σαφές πώς µπορούν να συνεργαστούν στην
πράξη οι αρχές τραπεζικού ελέγχου και οι αρχές ελέγχου επί των
κεντρικών αντισυµβαλλοµένων και των κεντρικών αποθετηρίων
αξιών σε στιγµές εκτάκτου ανάγκης ώστε να δράσουν άµεσα.
Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η αντιµετώπιση των
δυνητικών κινδύνων για την αγορά προϋποθέτει τη συνένωση όλων
των αρχών που είναι αρµόδιες για την εποπτεία των τραπεζικών και
άλλων λειτουργιών υπό την αιγίδα της ΕΚΤ για την σύναψη
συµφωνιών συνεργασιών και αµοιβαίας πληροφόρησης συνεχούς
χαρακτήρα, µε παράλληλη θέσπιση αποτελεσµατικών µέτρων σε
εύθετο χρόνο για την αντιµετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.
6.5 Νοµικές και φορολογικές αποκλίσεις (σηµείο 3 της
ανακοίνωσης). Τα προβλήµατα νοµικής φύσης είναι τόσα πολλά και
τόσο σύνθετα που είναι αδύνατο να απαριθµηθούν πλήρως. Οι
νοµικές αποκλίσεις εµπεριέχουν πτυχές συµβατικής ή κεφαλαιακής φύσης, πτυχές που άπτονται του διεθνούς δικαίου, του
εταιρικού και του πτωχευτικού δικαίου και οι νοµικές παράµετροι
επηρεάζουν όλες τις φάσεις των διαδικασιών απόκτησης,
εκκαθάρισης και µεταβίβασης των τίτλων. Η Επιτροπή επισηµαίνει
ότι «η διαδικασία θα εξακολουθεί να επηρεάζεται στο σύνολό της
από ενδεχόµενες αποκλίσεις µεταξύ των ουσιαστικών δικαίων των
ενδιαφερόµενων χωρών».
6.5.1
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η λύση των αµέτρητων και
σύνθετων νοµικών προβληµάτων θα επέλθει µακροπρόθεσµα: η
εµπειρία έχει δείξει ότι οι εθνικές ιδιαιτερότητες και ο γραφειοκρατικός συντηρητισµός οδήγησαν συχνά σε καθυστερήσεις και
εµπόδια κατά τις διαδικασίες νοµοθετικής εναρµόνισης. Η

8.9.2005

ΕΟΚΕ ελπίζει ότι το αίσθηµα ευθύνης των κρατών µελών θα
υπερισχύσει τελικά των εθνικών συµφερόντων. Η Επιτροπή προτίθεται να δηµιουργήσει µία οµάδα µε µέλη ειδικούς από την πανεπιστηµιακή κοινότητα, δηµόσιες αρχές και εκπροσώπους του
νοµικού κλάδου, στην οποία θα αναθέσει την περαιτέρω ανάλυση
των θεµάτων που πραγµατεύτηκε η οµάδα Giovannini και την
υποβολή κατάλληλων προτάσεων. Η οµάδα θα πρέπει να διατηρήσει
την επαφή της µε τις οντότητες που διεξάγουν παρόµοιες εργασίες
σε παγκόσµιο επίπεδο (Unidroit). Η ΕΟΚΕ προτείνει την ένταξη
στην οµάδα εκπροσώπων των φορέων της αγοράς, οι οποίοι να είναι
ειδικευµένοι σε τεχνικά ή νοµικά ζητήµατα.

6.5.2 Η διαδικασία νοµοθετικής εναρµόνισης που πρόκειται να
κινήσει η Επιτροπή δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί πριν από την
οριστικοποίηση των λοιπών πτυχών της οδηγίας πλαισίου. Στο
µεταξύ, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι υπάρχουσες νοµοθεσίες, συνοδευόµενες από επεµβάσεις νοµικής φύσης µόνο όταν
κρίνεται απολύτως απαραίτητο· πρέπει να αποφευχθούν οι βιαστικές
παρεµβάσεις που θα απαιτήσουν µε τη σειρά τους περαιτέρω τροποποιήσεις. Αφετέρου, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι οι αγορές
λειτούργησαν έως σήµερα χωρίς σοβαρά προβλήµατα, βασιζόµενες
στις παγιωµένες πρακτικές και συνήθειες, µε σπάνιες µόνο περιπτώσεις διαφορών και ακόµη πιο σπάνιες περιπτώσεις προσφυγής
στα δικαστήρια. Οι νοµοθετικές διαφορές πρέπει συνεπώς να
θεωρηθούν όχι τόσο εµπόδιο αλλά µάλλον επιπλοκή διαδικαστικής
φύσης που µεταφράζεται σε αρκετά σηµαντική αύξηση του
κόστους.

6.5.3 Οι ανωτέρω παρατηρήσεις ισχύουν και για τα φορολογικά
µέτρα, τοµέας στον οποίο η ποικιλοµορφία των νοµοθεσιών και η
καθ'όλα θεµιτή επιθυµία των κρατών µελών να φορολογούν τα
έσοδα από τις συναλλαγές σε τίτλους, οδηγούν σε συνονθύλευµα
διατάξεων, που συχνά εισάγουν διακρίσεις και ενίοτε είναι
δυσερµήνευτες, είναι όµως πάντα ακριβές για την αγορά. Η ΕΟΚΕ
δεν κρίνει σκόπιµο να εξετασθεί η ορθότητα των προτάσεων της
Επιτροπής: αν και τυπικά σωστές δεν θα γίνουν πάντα εύκολα
αποδεκτές από τα κράτη µέλη, ιδίως αν δεν έχει προηγουµένως
επιτευχθεί η εξάλειψη των αντιτιθέµενων ιδεολογικών κατευθύνσεων. Ο κύριος στόχος είναι αυτός της εναρµόνισης των διαδικασιών για την είσπραξη των φόρων· όποια µέθοδος και αν
χρησιµοποιηθεί από την πληθώρα των προτεινόµενων προσεγγίσεων,
θα έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, το σηµαντικό όµως είναι,
τουλάχιστον σε αυτόν τον τοµέα, τα κράτη µέλη να καταλήξουν σε
συµφωνία.

6.6 Πολιτική ανταγωνισµού (σηµείο 4 της ανακοίνωσης): το
έγγραφο της Επιτροπής δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε αυτό το θέµα και
θέτει µια σηµαντική αρχή: τα µέτρα για την απελευθέρωση και
την ενοποίηση των συστηµάτων και η πολιτική ανταγωνισµού
δρουν αλληλοσυµπληρωµατικά. Η αρχή αυτή ίσως να είναι
προφανής, µόλις όµως µεταφραστεί σε πράξη θα καταστεί σαφές
ότι επιδέχεται πολλαπλές ερµηνείες, ιδίως περιοριστικού χαρακτήρα.
Η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν λαµβάνει θέση στα ζητήµατα
κάθετης ή οριζόντιας συγκέντρωσης, προειδοποιεί ωστόσο ότι
είναι πιθανό να προκύψουν προβλήµατα στο πλαίσιο του
ανταγωνισµού δεδοµένου ότι ορισµένες συγκεντρώσεις αναµένεται
να επηρεάσουν αποφασιστικά τη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, κάτι που εξάλλου ήδη παρατηρείται. Το
πρόβληµα δεν είναι η δεσπόζουσα θέση αυτή καθαυτή αλλά η
κατάχρησή της: κάτι που, δεδοµένων των χαρακτηριστικών της
αγοράς, µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην εφαρµογή των
κανονισµών.
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6.6.1
Υπήρξαν ήδη παραδείγµατα, τα οποία αναφέρει και η
Επιτροπή, διασυνοριακών συγκεντρώσεων µεταξύ εθνικών και
διεθνών κεντρικών αντισυµβαλλοµένων µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία οργανισµών αξιοσέβαστων διαστάσεων. Επί του
παρόντος συζητώνται και άλλες µορφές συγκέντρωσης ή διαρθρωµένης συνεργασίας. Κατά τη εξέταση του κατά πόσο οι
υπάρχουσες ή οι σχεδιαζόµενες δοµές σέβονται ή όχι τους κανόνες
του ανταγωνισµού, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι οντότητες
όπως τα κεντρικά αποθετήρια αξιών και οι κεντρικοί αντισυµβαλλόµενοι είναι υποχρεωτικά λίγες και µεγάλων διαστάσεων.
∆εδοµένης της ιδιαίτερης φύσης τους, δεν είναι ρεαλιστικό να
αναµένει κανείς ότι κάθε χώρα µπορεί να διαθέτει πληθώρα τέτοιων
δοµών, το πλήθος των οποίων να εγγυάται ότι καµία δεν θα κατακτήσει σηµαντικότερη θέση στην αγορά από κάποια άλλη. Το ίδιο
ισχύει, και µάλιστα ακόµη περισσότερο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
διαφορά µεταξύ µιας οντότητας µεγάλου εκτοπίσµατος σε σχέση µε
τις υπόλοιπες και µίας οντότητας που κατέχει δεσπόζουσα θέση
στην αγορά είναι πολύ λεπτή, και η κρίση των αρχών ανταγωνισµού
πρέπει να βασιστεί σε βαθιά γνώση των χαρακτηριστικών της
εκάστοτε αγοράς και των λειτουργικών της αναγκών.
6.6.2
Η έκδοση απόφασης σχετικά µε το αν µια οντότητα
κατέχει δεσπόζουσα θέση ή αν είναι ένοχη για αθέµιτο ανταγωνισµό θα καταστεί ακόµη πιο δυσχερής αν εξακολουθήσει η
τρέχουσα τάση — σχετικά µε την οποία η Επιτροπή τηρεί ουδέτερη
στάση — της οριζόντιας ενοποίησης µεταξύ κεντρικών φορέων και
τραπεζικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα δύσκολος θα αποδειχθεί ο
έλεγχος των τιµών, οι οποίες προφανώς δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο ρύθµισης. Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα τις παρακολουθεί προκειµένου να διασφαλίσει ότι τα κριτήρια προσδιορισµού
τους δεν εισάγουν διακρίσεις. Τα εν λόγω κριτήρια ακολουθούν,
ή τουλάχιστον θα έπρεπε να ακολουθούν, τους νόµους της αγοράς
και εξαρτώνται από τον όγκο, την ασφάλεια, τις παρεχόµενες
εγγυήσεις καθώς και σειρά ποιοτικών κριτηρίων: δεν θα είναι
εύκολο να καθοριστεί µε ακρίβεια ποιες εκτιµήσεις είναι υποκειµενικές και ποιες αντικειµενικές, ούτε ο βαθµός στον οποίο εισάγουν
διακρίσεις. Ακόµη δυσχερέστερη αναµένεται να είναι η εκτίµηση
των υπερβολικών τιµών που θα προκύψουν από ενδεχόµενη
δεσπόζουσα θέση: δεν υπάρχουν a priori κριτήρια για αυτές τις
περιπτώσεις· η εκτίµηση µπορεί να γίνει µόνο κατά περίπτωση.
6.6.3
Εν είδει επιλόγου σε αυτή τη συνοπτική παρουσίαση των
πτυχών του θέµατος που αφορούν τον ανταγωνισµό, η ΕΟΚΕ θέλει
να εκφράσει την ουσιαστική συµφωνία της µε την προσέγγιση που
έχει επιλέξει η Επιτροπή, µε µία µόνο προσθήκη: απευθύνει έκκληση
— που πρέπει να µεταφραστεί σε δεσµευτικούς κανόνες — για
συνεργασία µεταξύ των εποπτικών αρχών και των αρχών ανταγωνισµού, τόσο στο εθνικό όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι
εποπτικές αρχές (σε συνεργασία µε τις αρχές ανταγωνισµού)
µπορούν να ασκήσουν εκ των προτέρων έλεγχο ώστε οι δεσπόζουσες θέσεις να µην οδηγήσουν σε καταχρήσεις και αποκλεισµούς.
Συνεπώς, µόλις εισαχθούν σαφείς και λογικοί κανόνες στην αγορά
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οι εκ των υστέρων παρεµβάσεις, που προκαλούν συγκρούσεις και
προβλήµατα στην αγορά θα µειωθούν στο ελάχιστο.
6.6.4 Τέλος, η Επιτροπή θίγει, χωρίς ωστόσο να λαµβάνει θέση,
το θέµα των συµφωνιών, αποκλειστικών και µη, επιφυλασσόµενη
προφανώς να τις εξετάζει κατά περίπτωση: η προσέγγιση αυτή είναι
ισορροπηµένη και η ΕΟΚΕ τη συµµερίζεται πλήρως.
7. Συµπεράσµατα
7.1 Η ΕΟΚΕ εξέτασε το έγγραφο της Επιτροπής µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και το ανέλυσε κυρίως από την πλευρά των κοινωνικών
εταίρων τους οποίους εκπροσωπεί: εγκρίνει την προσέγγισή του και
τις κατευθυντήριες γραµµές του. Αναγνωρίζει ότι το θέµα είναι
ιδιαίτερα πολύπλοκο και λεπτό, και συνεπώς πρέπει να διανυθεί
ακόµη πολύς δρόµος µέχρις ότου τεθεί σε εφαρµογή µια
µελλοντική οδηγία. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, µπορεί να
απαιτηθούν ακόµη πολλά έτη µέχρι να τεθούν σε εφαρµογή οι
κανόνες.
7.2 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η διαβούλευση µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη — αγορά, εποπτικές αρχές και κυβερνήσεις —
αποτελεί αναγκαστικά µακρόχρονη και επίπονη εργασία και ότι η
νοµοθετική διαδικασία για µια µελλοντική οδηγία µπορεί να είναι
ιδιαίτερα πολύπλοκη. ∆ιερωτάται συνεπώς πως θα διαµορφωθεί η
κατάσταση στο µεταξύ: η ερώτηση δεν τίθεται αδικαιολόγητα, ούτε
επιθυµείτε να γίνει άσκοπη καταστροφολογία. Στο κάτω-κάτω, µε
τους υπάρχοντες κανόνες, οι αγορές έδειξαν µέχρι σήµερα ότι
µπορούν να ξεπεράσουν τις στιγµές κρίσεως και οι αρχές µπόρεσαν
να ελέγξουν και τις πιο δύσκολες καταστάσεις.
7.3 Το πρόβληµα αφορά µάλλον το εγγύς µέλλον: η εξέλιξη
των αλλοδαπών αγορών — όχι µόνο της Αµερικής, αλλά και της
Ασίας — ενισχύει την τάση να δηµιουργηθούν στην Ευρώπη πιο
ισχυρές και αποτελεσµατικές διαρθρώσεις. Η τάση αυτή είναι
λογική και συνεπής µε τους κανόνες µιας αγοράς που δεν µπορεί
να είναι αποµονωµένη, και από την πλευρά της ρυθµίσεώς της, από
το διεθνές πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να επιδειχτεί κοινή λογική και
σύνεση, υπό το φως των κανόνων σε θέµατα ανταγωνισµού, όσον
αφορά την αποδοχή ή την απαγόρευση συγκεντρώσεων εταιρειών ή
αναλήψεων νέων καθηκόντων εκ µέρους εταιρειών ή χρηµατοοικονοµικών οµίλων.
7.4 Εξάλλου, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι αποφάσεις δεν µπορούν
να λαµβάνονται κατά τρόπο αυτόνοµο µόνο από τις αρχές
ανταγωνισµού: η δεσµευτική γνώµη των εποπτικών αρχών θα
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα που — έστω και αν δεν ισχύει
παντού και πάντοτε — θα πρέπει να τεθεί ήδη από τώρα. Η
βούληση για άνοιγµα των αγορών µε τήρηση των κανόνων
του ανταγωνισµού δεν µπορεί να παραβλέψει την ασφάλεια
των αγορών: ένα θέµα που µπορούν να επιλύσουν µόνο οι αρµόδιοι.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2005.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Αnne-Marie SIGMUND

C 221/134

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8.9.2005

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την«Πρόταση
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δια βίου µάθησης»
COM(2004) 474 τελικό -2004/0153 (COD)
(2005/C 221/22)
Στις 9 Σεπτεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 149 (4) της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το τµήµα «Απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και δικαιωµάτων του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, εξέδωσε τη γνωµοδότησή του στις 20 Ιανουαρίου 2005 µε εισηγητή τον κ. ΚΟΡΥΦΙ∆Η.
Κατά τη διάρκεια της 414ης συνόδου ολοµέλειάς της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 10ης
Φεβρουαρίου 2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 107 ψήφους υπέρ, 2
ψήφους κατά και 0 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1 Η Επιτροπή µετά από µακροχρόνιες διαδικασίες αναζητήσεων, επεξεργασιών και διαβουλεύσεων (1) κατέθεσε την πρότασή
της για τη θέσπιση ενός «ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης
στον τοµέα της δια βίου µάθησης».
1.2 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εκφράζει
για το γεγονός αυτό την ικανοποίησή της και επισηµαίνει ότι οι
ιδέες που κατατίθενται στη γνωµοδότηση αυτή, έχουν ως στόχο να
καταστήσουν τη συγκεκριµένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
όσο γίνεται πιο λειτουργική και αποτελεσµατική.
1.3 Στα πλαίσια της προηγούµενης επισήµανσης, η θεώρηση της
ΕΟΚΕ στην πρόταση της Επιτροπής προσδιορίζεται κυρίαρχα από
τη γνώση που διαθέτει και τις εµπειρίες της, σε σχέση µε:
την υστέρηση που παρουσιάζεται στην προσέγγιση των στόχων της
Λισσαβώνας·
την υστέρηση που παρουσιάζεται στην αντιστοίχιση εκπαίδευσης/
κατάρτισης και παραγωγικότητας (2)·
τη δηµογραφική κατάσταση στην Ευρώπη και
τους προβληµατισµούς που αναπτύσσονται τελευταία στο ευρωπαϊκό, αλλά και στο εθνικό επίπεδο, για την αναζήτηση διεξόδων
στα ως άνω προβλήµατα (3).
(1) Οι σηµαντικοί σταθµοί αυτής της µακρόχρονης πορείας παρουσιάζονται
στο συνηµµένο παράρτηµα
(2) Βλέπε σχετικά, ΕΕ C 120 της 20.5.2005
(3) Σηµειώνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστηµα αναπτύσσεται έντονη
κινητικότητα σε σχέση µε την αναζήτηση διεξόδων στα κεντρικά σήµερα
προβλήµατα της Ένωσης, όπως εκείνα που σχετίζονται µε τους στόχους
της Λισσαβώνας (απασχόληση, οικονοµία της γνώσης, βιώσιµη ανάπτυξη
κλπ). Κοινός παρονοµαστής όλων των προτεινόµενων διεξόδων στα ως
άνω προβλήµατα είναι η δια βίου µάθηση και η αναγκαιότητα ανάπτυξής
της, ως θεσµού. Στα πλαίσια της εν λόγω κινητικότητας µπορούν,
µεταξύ των άλλων, να ενταχθούν οι, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σχετικές πρωτοβουλίες της Ολλανδικής Προεδρίας για τις
«σχέσεις κατάρτισης και παραγωγικότητας» και «ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην επαγγελµατική εκπαίδευση», καθώς και η
έκθεση Κοκ σε σχέση µε την ενδιάµεση επανεξέταση της στρατηγικής της
Λισσαβώνας, το Μάρτιο του 2005: http://europa.eu.int/comm/
lisbon_strategy/pdf/2004-1866-EN-complet.pdf.

2. Η πρόταση της Επιτροπής

2.1 Η πρόταση της Επιτροπής {COM (2004) 474}, επιχειρεί
µια αναδιάρθρωση των υπαρχόντων εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Τέσσερις ήταν κυρίως οι παράγοντες, σύµφωνα µε την πρόταση,
που οδήγησαν στην εν λόγω αναδιάρθρωση:

— οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε ολόκληρη την ΕΕ βάσει
των οποίων τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
ολοκληρώνονται όλο και περισσότερο σε ένα πλαίσιο δια βίου
µάθησης…

— η αυξανόµενη σηµασία της εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη
δηµιουργία µίας ανταγωνιστικής και δυναµικής οικονοµίας της
γνώσης στην Ευρώπη…

— η ανάγκη ενίσχυσης των ισχυρών σηµείων των προγραµµάτων
και της αντιµετώπισης των ασυνεχειών και της έλλειψης συνέργιας…

— η ανάγκη απλούστευσης και εξορθολογισµού των κοινοτικών
νοµοθετικών µέσων, µε τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου
πλαισίου, εντός του οποίου θα είναι δυνατή η χρηµατοδότηση
ενός ευρέως φάσµατος δραστηριοτήτων.

2.2 Η πρόταση στηρίζεται στα τρέχοντα προγράµµατα Socrates
και Leonardo da Vinci, στο πρόγραµµα eLearning, στην πρωτοβουλία Europass, και στις διάφορες δράσεις που χρηµατοδοτούνται, µέσω του κοινοτικού προγράµµατος δράσης, µε σκοπό την
προώθηση των φορέων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και τη στήριξη ειδικών δραστηριοτήτων στους τοµείς της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
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2.3 Η πρόταση, στηρίζεται επίσης, στη διαπίστωση ότι «θα
προκύψουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα αν ενοποιηθεί η κοινοτική
στήριξη για εθνική συνεργασία και κινητικότητα στους τοµείς της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε ένα ενιαίο πρόγραµµα, που θα
επιτρέψει µεγαλύτερες συνέργιες µεταξύ των διαφόρων τοµέων
δράσης και θα παρέχει µεγαλύτερη ικανότητα υποστήριξης των
εξελίξεων στον τοµέα της δια βίου µάθησης, καθώς και πιο συνεκτικούς, εξορθολογισµένους και αποτελεσµατικούς τρόπους
διοίκησης» (1).
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— Το εγκάρσιο πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες
τέσσερις βασικές δραστηριότητες:

— συνεργασία πολιτικής για θέµατα δια βίου µάθησης στην
Κοινότητα·

— προώθηση της εκµάθησης γλωσσών·
2.4 Εποµένως, καταλήγει η πρόταση, «θα πρέπει να θεσπιστεί
ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα που θα συµβάλει, µέσω της δια βίου
µάθησης, στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προηγµένης
κοινωνίας της γνώσης, µε βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή» (2).

2.5 Σηµειώνεται ότι «δεδοµένων των ιδιοµορφιών των σχολείων
και των τοµέων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής
κατάρτισης και της εκπαίδευσης των ενηλίκων και δεδοµένης της
συνακόλουθης ανάγκης να βασίζονται οι κοινοτικές ενέργειες σε
στόχους, µορφές δράσης και οργανωτικές δοµές κατάλληλες για
τους εν λόγω τοµείς, ενδείκνυται η διατήρηση των επιµέρους προγραµµάτων στο πλαίσιο του ολοκληρωµένου προγράµµατος µε
στόχο τον κάθε έναν από αυτούς τους τέσσερις τοµείς, µεγιστοποιώντας παράλληλα τη συνεκτικότητα και τα κοινά στοιχεία
µεταξύ των προγραµµάτων αυτών» (3).

2.6 Το «ολοκληρωµένο πρόγραµµα» περιλαµβάνει τις εξής κατηγορίες προγραµµάτων:

— ανάπτυξη καινοτόµου περιεχοµένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών προτύπων και πρακτικών δια βίου µάθησης που
βασίζονται στις ΤΠΕ·

— διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των δράσεων
που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράµµατος και
προηγούµενων σχετικών προγραµµάτων, καθώς και
ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

— Το πρόγραµµα Jean Monnet θα υποστηρίζει ιδρύµατα και
δραστηριότητες στον τοµέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα
περιλαµβάνει τις ακόλουθες τρεις βασικές δραστηριότητες:

— τη δράση Jean Monnet·

— λειτουργικές επιχορηγήσεις για την υποστήριξη συγκεκριµένων ιδρυµάτων που ασχολούνται µε ζητήµατα σχετικά
µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

— Τα τοµεακά προγράµµατα:
— το πρόγραµµα Comenius, που θα καλύψει τις ανάγκες
διδασκαλίας και µάθησης αυτών που βρίσκονται στην προσχολική και τη σχολική εκπαίδευση…
— το πρόγραµµα Erasmus, που θα καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας και µάθησης αυτών που βρίσκονται στην επίσηµη
τριτοβάθµια εκπαίδευση και στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και κατάρτιση σε τριτοβάθµιο επίπεδο…
— το πρόγραµµα Leonardo da Vinci, που θα καλύψει τις
ανάγκες διδασκαλίας και µάθησης αυτών που παρακολουθούν επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση…

— λειτουργικές επιχορηγήσεις για την υποστήριξη άλλων
ευρωπαϊκών ιδρυµάτων και ενώσεων στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

2.7 Σηµαντική παράµετρος στην πρόταση της Επιτροπής
αποτελεί η αναθεώρηση των ποσοτικών στόχων, µε βάση τα νέα
κονδύλια που προτάθηκαν στις αναλυτικές δηµοσιονοµικές προοπτικές για το διάστηµα 2007 έως 2013. Οι στόχοι αυτοί είναι:

— συµµετοχή ενός στους είκοσι µαθητές στις δράσεις Comenius
στο διάστηµα 2007-2013·

— 3 εκατοµµύρια φοιτητές Erasmus έως το 2011·
— το πρόγραµµα Grundtvig, που θα καλύψει τις ανάγκες
διδασκαλίας και µάθησης αυτών που παρακολουθούν
οποιαδήποτε µορφή εκπαίδευσης ενηλίκων …
(1) COM (2004) 474 - σηµείο16
(2) COM (2004) 474 - σηµείο17
(3) COM (2004) 474 - σηµείο18

— 150 000 περίοδοι άσκησης Leonardo έως το 2013·

— 25 000 δράσεις κινητικότητας Grundtvig έως το 2013.
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2.7.1
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι φιλόδοξοι αυτοί στόχοι
µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στο να αναδειχθεί το νέο πρόγραµµα σε κατάλληλο µέσο για τη στήριξη της επίτευξης της πλέον
ανταγωνιστικής και δυναµικής οικονοµίας της γνώσης έως το
2010.

8.9.2005

— βασικό πεδίο ανάπτυξης εντός της Ένωσης και στην πράξη της
κινητικότητας των προσώπων, καθώς επίσης, της κινητικότητας
των ιδεών και των καλών πρακτικών·
— πεδίο δράσης, που προσφέρει άµεσα, αλλά και προοπτικά
υψηλού βαθµού ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία.

2.7.2
Το σχετικό ποσό που προτείνεται, ενδεικτικά, ορίζεται σε
13,620 δισεκατοµµύρια € για τα 7 έτη ισχύος του προγράµµατος.

3. Γενικές παρατηρήσεις

3.1 Μια προσπάθεια δηµιουργικής προσέγγισης της υπό
συζήτηση πρότασης της Επιτροπής αποτελεί σίγουρα διαδικασία
σύνθετη. Προϋποθέτει µια γενική και ειδική γνώση των στόχων, των
µέσων και των δυσκολιών που απαντώνται στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Προϋποθέτει, επίσης µια δυνατότητα ολοκληρωµένης διασύνδεσης των εκπαιδευτικών επιλογών
µε τους µεγάλους στόχους της Ένωσης στον 21ο αιώνα (1) και ειδικότερα µε τους µεγάλους στόχους της στη δεκαετία που
διανύουµε (2). Απαιτείται, τέλος, µια διορατικότητα για την
ορθότητα των επιλογών, που γίνονται σήµερα για το αύριο.

3.2 Η ΕΟΚΕ έχει µια σαφή θέση σ' ό,τι αφορά στην ιεράρχηση
των κεντρικών στόχων της Ένωσης σήµερα, καθώς και µια διαµορφωµένη αντίληψη για το πώς της διασύνδεσης της δια βίου
µάθησης µε τους στόχους αυτούς. Οι αντιλήψεις της αυτές έχουν
κατατεθεί στη διερευνητική γνωµοδότησή της µε θέµα «κατάρτιση
και παραγωγικότητα» (3) που επεξεργάστηκε τελευταία, µετά από
αίτηµα της Ολλανδικής Προεδρίας. Στα προηγούµενα πλαίσια η
προσέγγιση της ΕΟΚΕ στη συγκεκριµένη πρόταση της Επιτροπής
προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τις ως άνω αντιλήψεις και
θέσεις της.

3.3 Η εν λόγω προσέγγιση της ΕΟΚΕ προσδιορίζεται, επίσης,
από τις εµπειρίες της σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της µέχρι
σήµερα υλοποίησης των πολιτικών και των αντίστοιχων προγραµµάτων της Ένωσης στους τοµείς του πολιτισµού και της
παιδείας, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, της νεολαίας και του
αθλητισµού.

3.3.1
Οι εµπειρίες, αυτές-παρά τις όποιες επί µέρους επιφυλάξεις-καταγράφουν γενικά και συνολικά µια θετική εικόνα. Μια
εικόνα η οποία καταξιώνει τα προγράµµατα αυτά ως:
— υψηλής ποιότητας και αποτελεσµατικότητας δίοδο επικοινωνίας
των οργάνων της Ένωσης και ιδιαίτερα της Επιτροπής, µε τους
ευρωπαίους πολίτες·
(1) Πρόκειται, µεταξύ των άλλων, για τους στόχους της κατάκτησης της
κοινωνίας της γνώσης, τη βιώσιµη ανάπτυξη µε τις τρεις διαστάσεις της
και το πολυµερές σύστηµα παγκόσµιας διακυβέρνησης.
2
( ) Πρόκειται για τους στόχους της Λισσαβώνας σχετικά µε την οικονοµία
της γνώσης και τη βιώσιµη ανάπτυξη (Γκέτεµποργκ) και της Βαρκελώνης
σ' ό,τι αφορά στην ποιοτική διάσταση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών
συστηµάτων.
(3) Βλέπε σχετικά (CES 1435/2004)

3.3.1.1 Σηµειώνεται ότι τα µέχρι τώρα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά
προγράµµατα, ήταν από τις λίγες δραστηριότητες της Ένωσης που
απευθύνονταν άµεσα στους ευρωπαίους πολίτες. Το νέο πρόγραµµα
πρέπει να έχει ως στόχο, αφενός µεν την προώθηση µιας δηµοκρατικής εξέλιξης βασιζόµενης στο ιδανικό της συµµετοχικής
δηµοκρατίας και σε ενεργούς πολίτες, αφετέρου δε την προώθηση
της απασχόλησης και µιας ευρείας αγοράς εργασίας. Το νέο πρόγραµµα πρέπει, ακόµη, να συµβάλλει στην προσωπική και επαγγελµατική ολοκλήρωση των ευρωπαίων πολιτών, µέσω της
δηµιουργίας ευκαιριών, για διεύρυνση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Είναι σηµαντικό για την προοπτική της Ένωσης και
τη σχέση της µε τους πολίτες της, να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα που θα απευθύνεται στις διάφορες ηλικιακές
οµάδες, στους µεµονωµένους πολίτες, στον εργασιακό χώρο, στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στους κοινωνικούς εταίρους.

3.4 Η προτεινόµενη από την Επιτροπή θέσπιση ενός «ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δια βίου µάθησης»
προσεγγίζεται από την ΕΟΚΕ θετικά. Συνεπώς οι σχετικές προτάσεις
της ΕΟΚΕ στοχεύουν αποκλειστικά στη βελτίωση του ως άνω
προγράµµατος.

3.4.1 Στα προηγούµενα πλαίσια η ΕΟΚΕ καταγράφει από την
αρχή ένα έλλειµµα σε σχέση µε το «τι» της δια βίου µάθησης.

3.4.1.1 Συγκεκριµένα η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι απαιτείται µια ενιαία
θεώρηση (4) των πολιτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεότητας,
αφού θεωρεί τη δια βίου µάθηση ως ενιαία διαδικασία, από το
νηπιαγωγείο έως το διάστηµα, µετά τη συνταξιοδότηση (5).
Παράλληλα η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι απαιτείται, τώρα, µια υπέρβαση των
ηλικιακών εκπαιδευτικών οριοθετήσεων που έχουν επιβάλλει στον
ευρωπαίο πολίτη, τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συνεπώς η ΕΟΚΕ ανέµενε περισσότερα από το εν λόγω πρόγραµµα, ειδικότερα σ' ό,τι αφορά στη διαµόρφωση του πλαισίου
δια βίου µάθησης. Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ η ουσιαστική
δυσκολία
(4) Βλέπε σχετικά Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 157 της 25/05/1998 -σηµείο
3.7.1, όπου αναφέρεται: «Κεντρικό ζήτηµα για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου αλλά και γενικότερα της ευρωπαϊκής
εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί για την ΟΚΕ η ενοποίηση των
σχετικών πολιτικών (εκπαίδευση - κατάρτιση - νεότητα) και η συγκέντρωση των σχετικών προγραµµάτων δράσης. Οι πολιτικές εκπαίδευσης,
κατάρτισης και νεότητας, από τη φάση της σύλληψης και της
υιοθέτησης, έως τη φάση της υλοποίησής τους θα πρέπει να εντάσσονται σ' ένα ενιαίο πλαίσιο δράσης και να είναι ολοκληρωµένες. Η ως
άνω θέση της ΟΚΕ δεν σχετίζεται µε αποκλεισµούς στην ανάπτυξη
εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και πολύ περισσότερο µε υιοθέτηση µιας
συγκεντρωτικής πολιτικής αντίληψης. Η θέση αυτή σχετίζεται µε την
αναγκαιότητα να υπάρξει επιτέλους ενιαία στρατηγική εκπαίδευσης,
κατάρτισης και νεότητας και επιπλέον ολοκληρωµένος σχεδιασµός
δράσεων».
(5) Βλέπε σχετικά τον ορισµό της δια βίου µάθησης, όπως αυτός εκτίθεται
στην πρόταση της Επιτροπής-άρθρο 3-σηµείο 27.
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έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να εξασφαλισθεί µία υλική και
νοµική βάση στην ενιαία και εγκάρσια αυτή έννοια της «δια βίου
µάθησης», πέραν των δικαιωµάτων πρόσβασης στα τοµεακά
προγράµµατα. Το ολοκληρωµένο πρόγραµµα θα έπρεπε να αποτελεί
ένα συγκεκριµένο εργαλείο προς χρήση από τα κράτη-µέλη, για τη
δηµιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν την άνευ όρων
πρόσβαση σε προγράµµατα µάθησης, όλων ανεξαιρέτως, χωρίς
διακρίσεις ηλικίας ή κοινωνικής κατάστασης. Παράλληλα θα έπρεπε
να είναι δυνατή η υπεράσπιση της αρχής αυτής, ως θεµελιώδους
δικαιώµατος, ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.

βίου µάθησης, προκειµένου να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης και στις δηµογραφικές µεταβολές» (2). ∆υστυχώς, η ως άνω θέση, δεν υλοποιείται στην υπό
συζήτηση πρόταση. Η πρόταση της Επιτροπής απευθύνεται, κατά
βάση, στις υπάρχουσες δοµές των εκπαιδευτικών συστηµάτων, ενώ
οι συνεργασίες που προωθούνται µεταξύ των διαφορετικών
επιπέδων εκπαίδευσης είναι ελάχιστες. Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ το
νέο πρόγραµµα θα ήταν πιο ευπροσάρµοστο και καινοτόµο, αν η
πρόσβαση στα συγκεκριµένα προγράµµατα κάλυπτε πρωταρχικές
οµάδες-στόχους, χωρίς να αποκλείει πιθανές οµάδες ενδιαφέροντος,
στη βάση των εκπαιδευτικών προσόντων τους ή της ηλικίας.

3.4.1.2
Η ΕΟΚΕ γνωρίζει ότι η προοπτική της δια βίου µάθησης
θα κριθεί κατά βάση στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Γνωρίζει, επίσης, ότι υπάρχουν, στο ευρωπαϊκό επίπεδο εµπόδια,
που δεν επιτρέπουν το να καταστεί το προτεινόµενο πρόγραµµα
πραγµατικά και ουσιαστικά ολοκληρωµένο. Επιµένει, όµως, για
ρυθµίσεις στα τοµεακά προγράµµατα, µε στόχο να υποβοηθηθεί η
υπέρβαση των αυστηρών οριοθετήσεων (ηλικιακών και περιεχοµένου
σπουδών), που επιβάλλουν µεταξύ τους και στους µαθητευόµενους,
τα υπάρχοντα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παράλληλα
τάσσεται υπέρ µιας ενεργού συνεργασίας στα πλαίσια της
ανάπτυξης του ολοκληρωµένου προγράµµατος και εκείνων που
αναφέρονται, στον πολιτισµό και στους νέους, όπως πιθανόν και
στην προοπτική επικύρωσης του Συντάγµατος της Ευρώπης,
εκείνων που σχετίζονται µε τον αθλητισµό. Η προηγούµενη
επισήµανση είναι σηµαντική, αφού οι ως άνω άτυπες εκπαιδευτικές
παρεµβάσεις, ιδιαίτερα στους νέους, σχετίζονται, κατά βάση, µε την
απόκτηση αρχών, που είναι αναγκαίες στην απασχολησιµότητα των
πολιτών και στην ενεργό κοινωνική συµπεριφορά τους.

3.4.2.3 Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η διεύρυνση της
χρηµατοδότησης και του φάσµατος δράσης του εγκάρσιου
προγράµµατος. Στόχος της διεύρυνσης αυτής πρέπει να είναι η
ανάπτυξη συνεργασιών και δράσεων για τη δηµιουργία προϋποθέσεων οικοδόµησης ενός πραγµατικού ευρωπαϊκού χώρου δια βίου
µάθησης, µε ισχυρή ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και ουσιαστική
συνεισφορά στην κατάκτηση των στόχων της Λισσαβώνας και της
βιώσιµης ανάπτυξης. Καθίσταται σαφές ότι στις ως άνω συνεργασίες
και δράσεις καλούνται να συµπράξουν όλες οι µορφές των εκπαιδευτικών υποσυστηµάτων (3), οι κοινωνικοί εταίροι και γενικότερα η
οργανωµένη κοινωνία των πολιτών, καθώς και οι δηµόσιες αρχέςιδιαίτερα οι περιφερειακές και τοπικές.

3.4.2
Έλλειµµα καταγράφεται, επίσης, στην οριζόντια επικοινωνία και διασύνδεση των τοµεακών προγραµµάτων, µεταξύ τους.

3.4.2.1
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι τα προβλήµατα της πορείας προς
την κατάκτηση των µεγάλων στόχων της Ένωσης είναι πολυσύνθετα.
Ως εκ τούτου η επίλυσή τους απαιτεί άρση των εµποδίων της
όποιας µορφής κινητικότητας µπορεί να αναπτυχθεί µεταξύ των
εκπαιδευτικών υποσυστηµάτων στην ίδια χώρα και διακρατικά. Η
ως άνω κατάργηση των φραγµών και των οριοθετήσεων αποτελεί,
επίσης, προϋπόθεση για να καταστεί η δια βίου µάθηση συνειδητή
και αποδοτική πραγµατικότητα.

3.4.2.2
Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής,
γίνεται µια σηµαντική επισήµανση, που διατυπώθηκε, καταρχήν,
στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Η νέα γενιά κοινοτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µετά το 2006 (1). Σύµφωνα
µε την επισήµανση αυτή …τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ολοκληρώνονται όλο και περισσότερο σε ένα πλαίσιο δια
(1) COM (2004) 156 τελικό

3.4.2.4 Στα προηγούµενα πλαίσια, προτείνεται να ενισχυθεί
ιδιαίτερα και το πρόγραµµα Grundtvig, το οποίο πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες που αφορούν όλες τις µορφές κατάρτισης των
ενηλίκων.

3.4.3 Ένα τρίτο, αλλά σηµαντικό, έλλειµµα διαπιστώνεται στη
διασύνδεση του ολοκληρωµένου προγράµµατος µε τους στόχους
και τη στρατηγική της Λισσαβώνας.

3.4.3.1 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το έλλειµµα στην προσέγγιση των
στόχων της Λισσαβώνας είναι ήδη µεγάλο. Εκτιµά, επίσης, ότι το
2010 είναι πολύ κοντά και συνεπώς οι στόχοι της Λισσαβώνας θα
κατακτηθούν ή όχι από τους ευρωπαίους πολίτες που αυτή τη
στιγµή βρίσκονται στην παραγωγή. Εκτιµά, τέλος, ότι η κατανόηση
της στρατηγικής και των στόχων της Λισσαβώνας απαιτεί επίµονες
και ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στο ως άνω φάσµα των ευρωπαίων
πολιτών, σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό
σηµαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα -παράλληλα µε την
προώθηση σε όλα τα επίπεδα και συνολικά της δια βίου µάθησης
ως λογικής- στο να κατανοήσουν οι πολίτες αυτοί τη στρατηγική
και τους στόχους της Λισσαβώνας και να συνεργαστούν µεταξύ
τους, για επιτυχή ανταπόκρισή τους στις προκλήσεις της βιώσιµης
ανάπτυξης και της οικονοµίας της γνώσης.
(2) Σηµείο 1.3 (πρώτη παύλα) του COM (2004) 474 τελικό
(3) Στα εκπαιδευτικά υποσυστήµατα τοποθετούνται οι βαθµίδες
(πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση) οι τοµείς
(γενική, επαγγελµατική εκπαίδευση-κατάρτιση), οι φορείς της εκπαίδευσης (πάροχοι εκπαίδευσης-κατάρτισης, εκπαιδευτικοί) και οι µορφές
εκπαίδευσης (τυπικές και άτυπες µορφές).
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3.4.3.2
Για το σκοπό αυτόν η ΕΟΚΕ προτείνει την ενίσχυση των
προγραµµάτων δια βίου µάθησης που απευθύνονται στους πολίτες
που βρίσκονται σήµερα στην παραγωγή και επιπλέον άµεση διασύνδεση των προγραµµάτων αυτών µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και την
κατάκτηση της οικονοµίας της γνώσης. Αυτό, µε άλλα λόγια,
σηµαίνει ανάπτυξη κατά περίπτωση επιµέρους µικρών ή µεγάλων
προγραµµάτων δια βίου µάθησης, µε βάση συγκεκριµένες απαιτήσεις ευρύτερων προγραµµάτων βιώσιµης ανάπτυξης και
κατάκτησης των στόχων της Λισσαβώνας (1), που θα συµφωνηθούν,
µετά από διαβούλευση και σε συµφωνία, µε τους κοινωνικούς
εταίρους.

3.4.3.3
Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδει η ΕΟΚΕ στη δυνατότητα
πρόσβασης των ΜΜΕ στις διαδικασίες του προγράµµατος. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε σχετικές εκτιµήσεις της, «οι ΜΜΕ … είναι
υποχρεωµένες να συντρέχουν, να συµβουλεύονται και να αναζητούν
τη στήριξη του κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος στο
οποίο ανήκουν, αφού είναι δύσκολο σ' αυτές, να αναπτύσσουν από
µόνες τους, ολοκληρωµένες εκπαιδευτικές παρεµβάσεις» (2). Στα
προηγούµενα πλαίσια η ΕΟΚΕ προτείνει µια ιδιαίτερη προσέγγιση
στο πρόβληµα των ΜΜΕ, µε απλούστευση των σχετικών διαδικασιών, για να καταστεί η συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, εφικτή
και αποδοτική.

3.4.3.4
Η χρηµατοδότηση των προηγούµενων προτάσεων της
ΕΟΚΕ µπορεί να διασφαλιστεί στα πλαίσια των ορίων του προτεινόµενου προϋπολογισµού του προγράµµατος, µε µια επαναπροσέγγιση της σχέσης µεταξύ κινητικότητας και αναπτυξιακών δράσεων,
υπέρ των δεύτερων και για το διάστηµα έως το 2010. Επιπλέον
χρηµατοδοτική υποστήριξη της προηγούµενης πρότασης της ΕΟΚΕ
µπορεί να αναζητηθεί στη διασφάλιση µιας πιο ολοκληρωµένης και
συνεκτικής συνέπειας και συµπληρωµατικότητας µε τις άλλες
σχετικές πολιτικές της Ένωσης (άρθρο 14 της πρότασης). Στα
προηγούµενα πλαίσια οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση
και την έρευνα, οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου,
αλλά και οι πολιτικές των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, θα πρέπει να
συµπεριλάβουν µια οπτική δια βίου µάθησης. Παράλληλα και έως
το 2010, οι ως άνω πολιτικές θα πρέπει να αποκτήσουν την πιο
ενισχυµένη, δυνατή, συµβατότητα, µε τους στόχους του υπό
συζήτηση προγράµµατος δια βίου µάθησης.

3.5 Ένα άλλο έλλειµµα σχετίζεται µε τη σύγχυση που
δηµιουργεί ο επιµερισµός αρµοδιοτήτων µεταξύ ευρωπαϊκού,
εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, αλλά και ο επιµερισµός αρµοδιοτήτων µεταξύ των δηµόσιων αρχών και των κοινωνικών εταίρων ή και γενικότερα της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών.

3.5.1
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι αποτελεί καίριας σηµασίας ζήτηµα ο
σαφής και λειτουργικός επιµερισµός των ρόλων και των αρµοδιοτήτων όλων των συντελεστών και παραγόντων που θα συµµετά(1) Για περισσότερα βλέπε ΕΕ C 120 της 20.5.2005, σηµείο 9 (ένα
παράδειγµα καλής πρακτικής)
(2) Βλέπε σχετικά CES 1435/2004 σηµείο 8.1.1.3
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σχουν στην ανάπτυξη του «ολοκληρωµένου προγράµµατος δια βίου
µάθησης». Σε µια τόσο σηµαντική κοινή προσπάθεια και µε ζητούµενο την προοπτική της Ευρώπης της γνώσης είναι αντιφατικό να
υιοθετούνται διαχωρισµοί σε ενεργούς-διαµορφωτές πολιτικών και
σε παθητικούς αποδέκτες.

3.5.2 Η ΕΟΚΕ ζητά να συµµετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, αλλά
και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές σε όλο το φάσµα των διαδικασιών και δράσεων του «ολοκληρωµένου προγράµµατος δια βίου
µάθησης». Το σύνολο των κοινωνικών οργανώσεων και οργανώσεων
των πολιτών θα µπορούσε, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, να λάβει
έναν ευρωπαϊκό τίτλο συµµετοχής στο ολοκληρωµένο πρόγραµµα,
υπό τον όρο ότι οι εν λόγω φορείς αναλαµβάνουν συµπληρωµατικές δράσεις έναντι του προγράµµατος. Με βάση τον τίτλο αυτό
θα µπορούσαν να συµµετάσχουν σε έναν ευρωπαϊκό συνασπισµό
λαϊκής επιµόρφωσης µε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους στην «επιτροπή
συνδροµής». Μια τέτοια ενεργός συµµετοχή θα καθιστούσε το
σύστηµα κοινωνικά αποδεκτό και θα προσέδιδε δυναµική, για
αποτελεσµατική λειτουργία.

3.5.3 Η προηγούµενη πρόταση δηµιουργεί προϋποθέσεις για τη
διασύνδεση του εν λόγω προγράµµατος µε τις πραγµατικές,
καθηµερινές κοινωνικές ανάγκες, αλλά και µε τις ανάγκες της
αγοράς. Αυτό µεταξύ των άλλων σηµαίνει αύξηση της δυνατότητας
για την επίτευξη µιας καλύτερης ισορροπίας µεταξύ των αναγκών
της αγοράς-ιδιαίτερα της αγοράς εργασίας-και των κοινωνικών
αναγκών.

3.5.3.1 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει έντονα την έλλειψη αναφοράς
στην υπό συζήτηση πρόταση της Επιτροπής, σε σχέση µε τις προτεραιότητες που έθεσαν οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι, τον Μάρτιο
του 2002, σ' ό,τι αφορά στο πλαίσιο των ενεργειών, για τη δια
βίου ανάπτυξη ικανοτήτων και προσόντων.

3.6 Ένα άλλο σηµαντικό, επίσης, πρόβληµα σχετίζεται µε την
κινητικότητα, τα κονδύλια που διατίθενται για αυτήν και το πώς
αυτά επιµερίζονται στα τοµεακά προγράµµατα.

3.6.1 Άποψη της ΕΟΚΕ είναι ότι η κινητικότητα αποτελεί
µέγεθος θετικό, στο βαθµό που διασυνδέεται µε τα ποιοτικά
στοιχεία των προγραµµάτων. Συνεπώς ο στόχος για τριπλασιασµό
των προγραµµάτων κινητικότητας πρέπει να αποκτήσει ποιοτικά
χαρακτηριστικά. Στα προηγούµενα πλαίσια και στη φάση που
διανύουµε έως το 2010, η κινητικότητα των πολιτών που
βρίσκονται σήµερα στην παραγωγή εµπεριέχει τα ως άνω ποιοτικά
χαρακτηριστικά και έχει να προσφέρει σηµαντικά στην κατάκτηση
των στόχων της Λισσαβώνας.

3.6.2 Γι' αυτό και η ΕΟΚΕ ζητά µια πιο ισορροπηµένη διάθεση
των κονδυλίων κινητικότητας, υπέρ των πολιτών αυτών.
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3.7 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η επικοινωνιακή διάσταση αποτελεί
σηµαντικό πρόβληµα για τη θετική πρόσληψη του «ολοκληρωµένου
προγράµµατος» εκ µέρους των ευρωπαίων πολιτών.

3.7.1
Στη βάση αυτή και µεταξύ των άλλων επισηµαίνεται ότι ο
όρος «ολοκληρωµένο πρόγραµµα» δεν βοηθά, εκτός των άλλων και
επικοινωνιακά στη θετική προβολή του προγράµµατος.

3.7.2
Προτείνεται, λοιπόν, η αντικατάσταση του όρου «ολοκληρωµένο πρόγραµµα» µε άλλο όρο, επικοινωνιακά προσβάσιµο και
σηµασιολογικό επί της ουσίας. Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι ένας τέτοιος
όρος µπορεί να είναι το όνοµα «Αθηνά». Το όνοµα, δηλαδή, της
αρχαιοελληνικής θεότητας της γνώσης και της σοφίας.
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4.3.1.1 Κατ' αρχήν υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβληµα σε σχέση
µε τη µορφή συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων στην Επικουρική
Επιτροπή. ∆ηλαδή η µορφή του παρατηρητή, έστω και µε
καταγραφή των απόψεων στα πρακτικά, δεν συνάδει µε τη λογική
της συµµετοχικής δηµοκρατίας, που ευαγγελίζεται η Ένωση στο
υπό επικύρωση Σύνταγµά της. Εξάλλου, κεντρικό ζητούµενο στην
παρούσα συγκυρία αποτελεί η δηµιουργία προϋποθέσεων για την
καλλιέργεια κοινωνικής συνευθύνης στο σχεδιασµό και στην
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών. Με ουσιαστική
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στην Επικουρική Επιτροπή
(δικαίωµα ψήφου), δηµιουργούνται προϋποθέσεις κοινωνικής
συνευθύνης και συνεπώς ο ρόλος της καθίσταται αποφασιστικής
σηµασίας στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη αποτελεσµατικών, επί
µέρους, εκπαιδευτικών πολιτικών. Εξάλλου, εκτός της ευθύνης των
δηµόσιων αρχών στις αποφάσεις γενικού εκπαιδευτικού χαρακτήρα,
υπάρχει και η αντίστοιχη, σχετική ευθύνη των κοινωνικών εταίρων.
Πρόκειται για την ευθύνη, που αφορά στην κατάρτιση καθ' όλη τη
διάρκεια της επαγγελµατικής ζωής και η οποία εκφράζεται, ή πρέπει
να εκφράζεται θεσµικά, µέσα από τις διαδικασίες των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων.

4. Ειδικές παρατηρήσεις

4.1 Στα πλαίσια των γενικών επισηµάνσεών της οι ειδικές
παρατηρήσεις που ακολουθούν έχουν ως στόχο τη συγκεκριµενοποίηση των επιφυλάξεων ή των διαφωνιών της ΕΟΚΕ στα επί µέρους
άρθρα της πρότασης της Επιτροπής. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει
καταρχήν µια γενική συµφωνία που ισχύει και στα επί µέρους
άρθρα, στο βαθµό που δεν υπάρχει διαφορετική καταγραφή.

4.3.1.2 Παράλληλα, η συγκεκριµένη µορφή ελλειµµατικής
συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων στην Επικουρική Επιτροπή,
δηµιουργεί προηγούµενο για παρόµοιες επιλογές στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κάτι που είναι αδιανόητο, αφού σε
µερικές, τουλάχιστον, περιπτώσεις κρατών µελών, οι κοινωνικοί
εταίροι παίζουν ήδη, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαµόρφωση
των ως άνω πολιτικών.

4.2 Άρθρα 1-8:

4.2.1
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ απαιτείται αναπροσαρµογή
των άρθρων 1-8, µε βάση την πρότασή της για µια πιο ενεργό
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων- ευρύτερα της κοινωνίας των
πολιτών και των τοπικών και περιφερειακών δηµόσιων αρχών-στις
προβλεπόµενες σχετικές διαδικασίες και στις δράσεις (σηµείο
3.5.2), καθώς και µε βάση την πρότασή της για το όνοµα του
προγράµµατος (σηµείο 3.7.2, της παρούσας γνωµοδότησης).

4.2.2
Ειδικά σ' ό,τι αφορά στα ειδικά προγράµµατα και στα
πλαίσια πάντα των γενικών της επισηµάνσεων, η ΕΟΚΕ προτείνει
δηµιουργία θεσµικών προϋποθέσεων, για ενίσχυση κοινών-διαχρονικών ίσως-δράσεων, ιδιαίτερα στους τοµείς που καλλιεργούν τη
λογική της δια βίου µάθησης και την ανταπόκριση των πολιτών στις
σύγχρονες προκλήσεις.

4.3 Άρθρα 9-14

4.3.1
Το άρθρο 11 που αφορά στην εκπροσώπηση και
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στην Επικουρική Επιτροπή είναι
κατά την άποψη της ΕΟΚΕ διατυπωµένο ελλειµµατικά.

4.3.1.3 Η ΕΟΚΕ κρίνει, ότι απαιτείται ένας ξεχωριστός διάλογος
για τη σύνθεση της Επικουρικής Επιτροπής, σε µια βάση του να
καταστεί αυτή λειτουργική και αποτελεσµατική. Σε γενικές, όµως,
γραµµές θεωρεί απαραίτητο να εκπροσωπούνται στην Επικουρική
Επιτροπή-στη βάση µιας δηµιουργικής ισορροπίας-όλοι οι
παράγοντες που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τη δια βίου
µάθηση και κατέχουν τη σχετική γενική και ειδική γνώση. Αυτό µε
άλλα λόγια σηµαίνει ότι η Επικουρική Επιτροπή θα πρέπει να έχει
δοµή σύνθεσης, όχι µόνον εθνική, αλλά και παραγωγική-κοινωνική
(κοινωνικοί εταίροι-κοινωνία των πολιτών γενικότερα), καθώς και
γνωστική (ακαδηµαϊκή κοινότητα).

4.3.1.4 Η ΕΟΚΕ θεωρεί, τέλος, ότι αποτελεί λάθος ο περιορισµός της συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων σε ζητήµατα που
σχετίζονται µόνον µε την επαγγελµατική κατάρτιση. Η λειτουργία
της Επικουρικής Επιτροπής θα πρέπει να ενταχθεί στην πορεία για
την κατάκτηση της Ευρώπης της γνώσης. Αυτό σηµαίνει ότι η
επιτροπή αυτή µπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγµα καλής πρακτικής για σχεδιασµούς και επιλογές πολιτικής που θα στηρίζονται
στην έγκυρη γνώση. Στη γνώση δηλαδή του όλου, αλλά και στην
ειδική γνώση ως επί µέρους τµήµα του όλου. Συνεπώς θα είναι
σηµαντικό όλοι οι παράγοντες που θα εκφράζονται στην
Επικουρική Επιτροπή να συµµετέχουν σε όλες τις διαδικασίες της,
κατά τρόπο αφενός λειτουργικό και αφετέρου συνειδητό, σ' ό,τι
αφορά το τι, το πώς και το γιατί των επιλογών.
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4.3.1.5
Η ΕΟΚΕ ζητά µία πιο ενεργό προσέγγιση σε ό,τι αφορά
τις ειδικές µαθησιακές ανάγκες των ατόµων µε αναπηρίες. Για το
σκοπό αυτό ζητά να αναδιατυπωνθεί το άρθρο 12, εδάφιο β) ως
εξής:
Άρθρο 12 β) «πρόβλεψη για τους διδασκόµενους µε ειδικές
ανάγκες και ενεργό αντιµετώπιση των ειδικών αναγκών των ατόµων
µε αναπηρίες, συµβάλλοντας ιδίως στην προώθηση της ένταξής
τους στο κανονικό σύστηµα εκπαίδευσης και κατάρτισης».
4.4 Άρθρα 15-46
4.4.1
Η ΕΟΚΕ, στα πλαίσια των γενικών παρατηρήσεών της
(σηµείο 3.4.2), προτείνει την ενίσχυση του εύρους των δράσεων και
του ύψους της χρηµατοδότησης του εγκάρσιου προγράµµατος, µε
αντίστοιχη µείωση των κονδυλίων που διατίθενται στα τοµεακά
προγράµµατα.
4.4.1.1
Το σκεπτικό της προηγούµενης πρότασης είναι απλό. Η
ενίσχυση του εγκάρσιου προγράµµατος, σύµφωνα και µε το περιεχόµενό του, κινεί διαδικασίες εκσυγχρονισµού των ευρωπαϊκών
εκπαιδευτικών συστηµάτων στο σύνολό τους. Αυτό στην ουσία
σηµαίνει ότι οι επενδύσεις που θα γίνουν στο εγκάρσιο πρόγραµµα,
θα επιστρέψουν σε µεγάλο βαθµό µε τη µορφή συγκεκριµένης,
κατά περίπτωση, προστιθέµενης αξίας, στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά
συστήµατα. Συνεπώς και στα προηγούµενα πλαίσια, οι επενδύσεις
που πρόκειται να γίνουν στο εγκάρσιο πρόγραµµα θα είναι από τα
πράγµατα οι παραγωγικότερες και αποδοτικότερες επενδύσεις.
4.4.2
Η ΕΟΚΕ προτείνει την άµεση διασύνδεση του βελτιωµένου
εγκάρσιου προγράµµατος δια βίου µάθησης, µε τους στόχους της
Λισσαβώνας, τη βιώσιµη ανάπτυξη και τους ευρωπαίους πολίτες
που θα βρίσκονται, στην περίοδο έως το 2010, στην παραγωγή
(σηµείο 3.4.3.2).
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4.4.2.1 Η προηγούµενη διασύνδεση στην πράξη σηµαίνει µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση της συνολικής στρατηγικής µας για τη
δια βίου µάθηση, µε βάση τα προβλήµατα που µας οδήγησαν σ'
αυτήν, τους στόχους που έχουµε θέσει για την υπέρβαση των
προβληµάτων και τα µέσα που διαθέτουµε για την προσέγγιση των
στόχων. Επιπλέον, η ως άνω διασύνδεση, σηµαίνει:
— ενίσχυση αναζητήσεων και πιλοτικών εφαρµογών στο επίπεδο
της ακαδηµαϊκής κοινότητας, των κοινωνικών εταίρων και γενικότερα της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, καθώς και στο
επίπεδο των περιφερειακών δηµόσιων αρχών, για το πώς της
κατάκτησης των στόχων της Λισσαβώνας·
— ιδιαίτερη ενίσχυση συνεργασιών των εν λόγω παραγόντων, που
έχουν τον ίδιο ως άνω στόχο, καθώς και στόχους βιώσιµης
ανάπτυξης·
— εναλλακτικές προτάσεις της Ένωσης, µε βάση σχετικές καλές
πρακτικές, για το πώς της διασύνδεσης της δια βίου µάθησης
µε τους στόχους της Λισσαβώνας στο τοπικό επίπεδο·
4.5 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι, το υπό συζήτηση πρόγραµµα αποτελεί
κορυφαίας σηµασίας επιλογή για την προοπτική της Ένωσης. Γι
αυτό και θεωρεί σηµαντικό η πορεία υλοποίησης του προγράµµατος να επιδέχεται διορθωτικές παρεµβάσεις και να ελέγχεται στο
υψηλότερο επίπεδο. Στα προηγούµενα πλαίσια η ΕΟΚΕ βλέπει να
συγκροτείται µια µόνιµη διοργανική επιτροπή υψηλού επιπέδου,
για την παρακολούθηση της υλοποίησής του προγράµµατος, στα
πλαίσια της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού. Η επιτροπή αυτή µε
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει ως κύριο έργο
την ανά πάσα στιγµή καταγραφή της πορείας υλοποίησης του
προγράµµατος και την σε τακτά χρονικά διαστήµατα σχετική ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, για τυχόν διορθωτικές
παρεµβάσεις.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2005.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Η εξασφάλιση
καλύτερης ολοκλήρωσης για τις περιφέρειες που παρουσιάζουν µόνιµα φυσικά και διαρθρωτικά µειονεκτήµατα»
(2005/C 221/23)
Στις 27 Ιανουαρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2 του Εσωτερικού της Κανονισµού, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα: «Η εξασφάλιση
καλύτερης ολοκλήρωσης για τις περιφέρειες που παρουσιάζουν µόνιµα φυσικά και διαρθρωτικά µειονεκτήµατα»
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή», στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 19 Ιανουαρίου 2005, µε
βάση εισηγητική έκθεση του κ. BARROS VALE.
Κατά την 414η Σύνοδο Ολοµέλειας, της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 80 ψήφους
υπέρ, 0 ψήφους κατά και 3 αποχές.
1. Εισαγωγή και γενικές παρατηρήσεις
1.1 Προσδιορισµός και εδραίωση της έννοιας των περιφερειών
που παρουσιάζουν µόνιµα φυσικά και διαρθρωτικά µειονεκτήµατα
1.1.1
Ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι η επίτευξη της αρµονικής και οµοιογενούς ανάπτυξης
στο σύνολο της επικράτειάς της, ειδικότερα δε µε την εξάλειψη των
παραγόντων οι οποίοι θίγουν την ανταγωνιστικότητα ορισµένων
περιοχών και παρεµποδίζουν την ανάπτυξή τους, είτε αυτοί είναι
κοινωνικο-οικονοµικοί, είτε ιστορικοί, γεωγραφικοί ή φυσικοί.
1.1.2
Μεταξύ των διαφόρων εµποδίων, η δυσχερής πρόσβαση
εµφανίζεται ως ένα από τα σηµαντικότερα, καθώς καθορίζει αποφασιστικά τις συνθήκες διαβίωσης ορισµένων περιοχών, όπως για
παράδειγµα των νησιών ή των ορεινών ζωνών. Η αραιή δηµογραφική κάλυψη συνιστά επίσης ένα πρόσθετο µειονέκτηµα όσον
αφορά την εξέλιξη διαφόρων περιοχών. Υπάρχουν περιοχές όπου
εµφανίζεται σώρευση περισσότερων του ενός µειονεκτηµάτων, όπως
είναι η περίπτωση των ορεινών νήσων, και στις οποίες, ως εκ
τούτου, τα προβλήµατα είναι αυξηµένα.
1.1.3
Στα πλαίσια των εργασιών για την οικονοµική και
κοινωνική συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει την
ύπαρξη µόνιµων διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων (ειδικά γεωγραφικά,
φυσικά ή δηµογραφικά µειονεκτήµατα) σε συγκεκριµένες περιφέρειες της ΕΕ -ορεινές, νησιωτικές και αραιοκατοικηµένες περιοχέςτα οποία δυσχεραίνουν την οικονοµική δραστηριότητα και συνιστούν πραγµατικά µειονεκτήµατα για την ανάπτυξη των θιγόµενων
περιφερειών.
1.1.4
Ωστόσο, η άποψη της ΕΟΚΕ είναι ότι η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική δεν έχει αποτελέσει, στο σύνολό της, µια πραγµατικά κατάλληλη απάντηση, υπό την έννοια του να λαµβάνει
δεόντως υπόψη τους σηµαντικούς περιορισµούς που βαρύνουν τις
περιφέρειες αυτές.
1.1.5
Πράγµατι, παρά την ύπαρξη ενός συνόλου κοινοτικών
µέτρων που απευθύνονται ή που καλύπτουν κατά κύριο λόγο
ορισµένες από τις περιφέρειες αυτές, είτε πραγµατικά είτε δυνητικά,
δεν υφίσταται µια ευρωπαϊκή πολιτική που να είναι διαρθρωµένη σε

συνάρτηση µε όλα τα εδάφη που πλήττονται από τέτοιας µορφής
µειονεκτήµατα και που να απαρτίζεται από αποκλειστικά µέτρα που
να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές τους.
1.1.6 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται, κατά
µεγάλο µέρος, στην απουσία, σε νοµικό και τυπικό επίπεδο, µιας
πραγµατικής κοινοτικής έννοιας των «περιφερειών µε µόνιµα φυσικά
και διαρθρωτικά µειονεκτήµατα».
1.1.7 Στην παρούσα ευρωπαϊκή συγκυρία µιας Ευρώπης διευρυµένης σε 25 κράτη µέλη, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι έχει ύψιστη σηµασία
η νοµική/τυπική αναγνώριση της έννοιας αυτής, ως βάσης για τον
καθορισµό ενός ειδικού πλαισίου παρέµβασης.
1.1.8 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, οι περιοχές αυτές θα πρέπει
να αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη προσοχή, µέσω της διαµόρφωσης
µιας ειδικής πλαισίωσης, η οποία θα περιλαµβάνει µέτρα µόνιµης
φύσεως, τα οποία, εντέλει, είναι και τα µόνα που αρµόζουν για τον
περιορισµό ιδιαίτερα χρονιζόντων διαρθρωτικών προβληµάτων.
Μόνον έτσι θα καταστεί δυνατό να αποτραπεί ο κίνδυνος µεγαλύτερης αποµόνωσης/περιθωριοποίησης των περιφερειών αυτών και
να προωθηθεί η «επί ίσοις όροις» ενσωµάτωσή τους στην Κοινότητα
της οποίας αποτελούν µέρος.
1.1.9 Στη γνωµοδότησή της µε θέµα «Το µέλλον των ορεινών
ζωνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (1), η ΕΟΚΕ θεωρούσε ήδη
αναγκαίο να εξασφαλιστεί µια κοινή θεώρηση µέσω της αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας των εδαφών αυτών στις Συνθήκες, έτσι
όπως αυτή υφίσταται πλέον στα άρθρα 158 και 299 της Συνθήκης
του Άµστερνταµ. Η αναγνώριση αυτή, που δικαιολογείται από τα
µειονεκτήµατα και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι περιοχές
αυτές, θα µπορούσε να λάβει τη µορφή παραχώρησης σε αυτές του
δικαιώµατος στην αλληλεγγύη, καθώς και του δικαιώµατος στη
διαφορετική µεταχείριση και στον πειραµατισµό.
1.1.10 Η ΕΟΚΕ πάντοτε πίστευε ότι τα εδάφη αυτά έχουν
ανάγκη από µια αναγνώριση που να τους δώσει την ευκαιρία να
εδραιώσουν τις θεµελιώδεις αρχές που θα τους επιτρέψουν να
αναλάβουν πλήρως το ρόλο τους ως εδάφη αυθεντικότητας και
διαφοροποίησης.
(1) ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 113.

C 221/142

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.1.11 Εποµένως, η ΕΟΚΕ χαιρετίζει το γεγονός ότι η Συνταγµατική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρίθηκε στις 18
Ιουνίου 2004 κατά τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη των Αρχηγών
Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η οποία
πρέπει ακόµη να επικυρωθεί, περιλαµβάνει σε άρθρο της, που
φαίνεται να αποτελεί αναδιατύπωση του άρθρου 158 της Συνθήκης
του Άµστερνταµ, σαφή αναφορά στις περιφέρειες που πλήττονται
από µόνιµα διαρθρωτικά µειονεκτήµατα, όπως ο νησιωτικός ή ο
ορεινός χαρακτήρας και η αραιή δηµογραφική κάλυψη.

1.1.12 Πράγµατι, στο Τµήµα που αφιερώνεται στην Οικονοµική,
Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή, το Άρθρο ΙΙΙ-220 προσθέτει στις
δύο παραγράφους που προβλέπονταν ήδη στο άρθρο 158 της
Συνθήκης του Άµστερνταµ την εξής παράγραφο: «Μεταξύ των εν
λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές
περιοχές, τις περιοχές που συντελείται βιοµηχανική µετάβαση και
τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και µόνιµα φυσικά ή
δηµογραφικά προβλήµατα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που
είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές».

1.1.13 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το γεγονός ότι οι περιφέρειες µε
τέτοιου είδους προβλήµατα αναφέρονται πλέον ρητώς στη Συνταγµατική Συνθήκη, συνιστά αναµφίβολα ένα σηµαντικό πολιτικό
µέσον, υπό την έννοια ότι επιτρέπει τη διεξαγωγή µελλοντικών
δράσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, καλύτερα
προσαρµοσµένων στην πραγµατικότητα των περιφερειών αυτών, µε
στόχο τη βιώσιµη µείωση των µόνιµων διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων ή, τουλάχιστον, τον περιορισµό των επιπτώσεών τους.

1.1.14 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός
ότι το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής διατηρείται αµείωτο και φρονεί
ότι η αναγνώριση, εντός της Συνθήκης, των ιδιαιτεροτήτων των
περιοχών αυτών συνιστά αναµφίβολα µια σηµαντική ευκαιρία για το
µέλλον τους. Εντούτοις, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η θέσπιση µιας πραγµατικής νοµικής βάσης αναφοράς για την αναγνώριση των εν λόγω
περιφερειών απαιτεί κατ' ανάγκη µια διασαφήνιση της έννοιας, και
ειδικότερα του τι νοείται ως «µόνιµα φυσικά προβλήµατα», «δηµογραφικά προβλήµατα», «αραιοκατοικηµένες περιοχές» ή «ορεινές
περιοχές».

1.1.15 Είναι σηµαντικό να οριστεί πλέον αντικειµενικά, µέσω
της κοινοτικής νοµοθεσίας, ποια είναι τα εδάφη στα οποία µπορούν
να αποδοθούν οι εν λόγω έννοιες, προκειµένου να εξασφαλιστεί η
εφαρµογή µελλοντικών ειδικών παρεµβάσεων, µόνιµου χαρακτήρα,
υπέρ των περιφερειών αυτών.

1.1.16 Η καθιέρωση των εννοιών αυτών θα προσδώσει ασφαλώς
µεγαλύτερη δύναµη σε µια δράση της κοινοτικής πολιτικής που θα
έχει διαµορφωθεί σε συνάρτηση µε τις ιδιαιτερότητες των περιοχών
αυτών και µε στόχο να αντισταθµίσει τα διαρθρωτικά µειονεκτήµατα
που αντιµετωπίζουν.
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1.2 Το ζήτηµα των νησιωτικών περιφερειών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

1.2.1 Ο νησιωτικός χαρακτήρας επισηµαίνεται ως γεωπολιτισµικό χαρακτηριστικό και ως µόνιµο µειονέκτηµα που επιφέρει µια
πρόσθετη δυσκολία για την ανταγωνιστικότητα των ενδιαφερόµενων
περιοχών.

1.2.2 Σε θεσµικό επίπεδο, έχουν γίνει σαφείς αναφορές στις
νησιωτικές περιοχές (άρθρο 154 της Συνθήκης του Μάαστριχτ,
άρθρο 158 της Συνθήκης του Άµστερνταµ και ∆ήλωση αριθ. 30
που προσαρτάται στη Συνθήκη του Άµστερνταµ), στις οποίες αναγνωρίζεται ότι τα διαρθρωτικά µειονεκτήµατα που συνδέονται µε το
νησιωτικό χαρακτήρα ζηµιώνουν σοβαρά την οικονοµική και
κοινωνική τους ανάπτυξη και, για το λόγο αυτό, συνιστάται να
λαµβάνονται µέτρα υπέρ των περιφερειών αυτών, σε επίπεδο κοινοτικής νοµοθεσίας, όποτε αυτό δικαιολογείται, προκειµένου να ενσωµατωθούν καλύτερα στην εσωτερική αγορά υπό ισότιµες συνθήκες.

1.2.3 Στην έκθεση για τις νησιωτικές περιφέρειες (1), του
Μαρτίου του 2003, εντούτοις, αναφέρεται ότι, παρά τη σηµασία
των θεσµικών αναφορών, σε επίπεδο ειδικών δράσεων δεν έχουν
προς το παρόν παραχθεί ιδιαίτερα αποτελέσµατα.

1.2.4 Μία έκθεση για τις 286 νησιωτικές περιφέρειες (2)
αποκαλύπτει τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
— οι περιφέρειες αυτές έχουν πληθυσµό σχεδόν δέκα εκατοµµυρίων κατοίκων και καλύπτουν έκταση περίπου 100 000 km2
(τα οποία αντιστοιχούν στο 3 % του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 3,2 % της έκτασής της)·
— εκτιµάται ότι το συνολικό ΑΕγχΠ των εδαφών αυτών ανέρχεται
σε 18 δις ευρώ (δηλαδή στο 2,2 % του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) και ότι το ΑΕγχΠ ανά κάτοικο (σε Ισοτιµία Αγοραστικής ∆ύναµης) ανέρχεται σε 16.300 ευρώ (στο 72 % του
µέσου όρου της ΕΕ), µε σηµαντικές ανισότητες µεταξύ των
διαφόρων νησιωτικών περιοχών·
— εκτός λίγων εξαιρέσεων, η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση
στις περιοχές αυτές είναι δυσµενέστερη σε σύγκριση µε τη χώρα
στην οποία ανήκουν. Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ των νησιωτικών
περιοχών είναι, κατά κανόνα, κατώτερο από τον εθνικό µέσο
όρο, χωρίς αναγκαστικά να είναι το κατώτερο του κράτους
όπου ανήκουν (είναι, εντούτοις, σαφώς ανώτερο από εκείνο των
δέκα πιο φτωχών περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης)·
(1) Τελική έκθεση (2000.CE.16.0.AT.118) µε θέµα τη µελέτη των νησιωτικών περιφερειών και των εξόχως αποµακρυσµένων περιφερειών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ηµεροµηνία Μαρτίου 2003.
2
( ) Τα πέντε κριτήρια που, σύµφωνα µε την EUROSTAT, προσδιορίζουν
την έννοια της νήσου είναι τα εξής: η έκταση της νήσου πρέπει να είναι
τουλάχιστον 1 km2· η ελάχιστη απόσταση µεταξύ της νήσου και του
ηπειρωτικού εδάφους πρέπει να είναι 1 km· ο µόνιµος πληθυσµός της
πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 κάτοικοι· δεν πρέπει να υπάρχει µόνιµη
σύνδεση της νήσου µε το ηπειρωτικό έδαφος· σε καµία από τις
επιλέξιµες νήσους δεν πρέπει να βρίσκεται πρωτεύουσα της ΕΕ.
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— η οικονοµία των νησιωτικών περιοχών είναι ιδιαίτερα ευάλωτη,
στο µέτρο που επικεντρώνεται σε περιορισµένο αριθµό δραστηριοτήτων, µε υπερβολική εξειδίκευση σε δραστηριότητες όπως η
γεωργία, η αλιεία και ο τουρισµός. Η έλλειψη πρώτων υλών
δηµιουργεί εµπόδια για την ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα
(οι νησιωτικές περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστό απασχόλησης
στο δευτερογενή τοµέα κατώτερο από τον µέσο όρο της ΕΕ).
Έχουν δροµολογηθεί ορισµένες στρατηγικές για τη διεύρυνση
της οικονοµικής βάσης και τον περιορισµό της εποχικότητας·

— οι νήσοι παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό µικρών επιχειρήσεων. Η
µικρή έκταση της εσωτερικής αγοράς, το χαµηλό ακόµη επίπεδο
επαγγελµατικής ειδίκευσης και η έλλειψη παράδοσης σε θέµατα
δηµιουργίας επιχειρήσεων συνιστούν παράγοντες που καθιστούν
ιδιαίτερα ευάλωτες τις επιχειρήσεις των περιοχών αυτών·

— ο νησιωτικός πληθυσµός κατανέµεται πολύ άνισα µεταξύ των
τριών γεωγραφικών ζωνών: το 95 % του πληθυσµού
συγκεντρώνεται στις µεσογειακές νήσους, έναντι 5 % για τις
νήσους του Ατλαντικού και του Βορρά. Η ανισότητα αυτή είναι
ακόµη πιο έντονη όσον αφορά την κατανοµή ανά νήσο (µια
οµάδα πέντε νήσων συγκεντρώνει το 85 % περίπου του
πληθυσµού)·

— ο όγκος του µόνιµου πληθυσµού είναι η πλέον καθοριστική
αιτία για τη µειονεκτική θέση. Με βάση το κριτήριο αυτό,
εµφανίζεται σαφώς ένα όριο 4-5 000 κατοίκων, πάνω από το
οποίο το ποσοστό δηµογραφικής αύξησης είναι γενικά θετικό,
το επίπεδο εξοπλισµού και υποδοµών είναι υψηλό και ο πληθυσµός είναι νεώτερος. Κάτω από το όριο αυτό, οι νήσοι είναι
ιδιαίτερα εκτεθειµένες στην αποδηµία και τη γήρανση του
πληθυσµού, καθώς και σε προφανείς ελλείψεις εξοπλισµών·

— παράλληλα µε τον όγκο του µόνιµου πληθυσµού, τα γεωµορφολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά καθορίζουν ένα τριπλό
µειονέκτηµα: το νησιωτικό χαρακτήρα, τον ορεινό χαρακτήρα
και το χαρακτηριστικό του αρχιπελάγους. Πράγµατι, τα εδάφη
αυτά, ορεινά κατά το πλείστον, καλούνται επιπλέον να αντιµετωπίσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες που απορρέουν από το
γεγονός ότι αποτελούνται από οµάδες νήσων·

— τα νησιωτικά εδάφη παρουσιάζουν, εντούτοις, διάφορα πλεονεκτήµατα που πρέπει να διερευνηθούν καλύτερα και περαιτέρω,
κυρίως όσον αφορά τις δραστηριότητες που συνδέονται µε την
αναψυχή (τουρισµός, αθλητισµός, δεύτερη κατοικία…), ενώ
διαδραµατίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο για τις θαλάσσιες
αρτηρίες.
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1.2.5 Ένα από τα κριτήρια που, σύµφωνα µε τη Eurostat,
ορίζουν την έννοια της νήσου, είναι να µην περιλαµβάνουν
πρωτεύουσα της ΕΕ. Πριν από τη διεύρυνση, ο ορισµός αυτός
απέκλειε, στην πράξη, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία· τώρα,
όµως, αποκλείει και δύο σχετικά µικρές νήσους: την Κύπρο και τη
Μάλτα. Η ΕΟΚΕ προτείνει να επανεκτιµηθεί ο ορισµός, ώστε να
επιτρέπει ενδεχοµένως τη συµπερίληψη αυτών των δύο νέων κρατών
µελών. Το πρόβληµα αυτό, το έχει ήδη αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην πρότασή της για τα νέα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το
Ταµείο Συνοχής (1), καθώς και στα πλαίσια του νέου Συντάγµατος
της Ευρώπης (2), όπου περιελάµβανε σχετική δήλωση.

1.3 Το ζήτηµα των ορεινών περιφερειών

1.3.1 Οι ορεινές περιφέρειες αντιπροσωπεύουν το 40 % σχεδόν
της επικράτειας της ΕΕ και έχουν πληθυσµό περίπου 66,8 εκατοµµυρίων κατοίκων (17,8 % του συνολικού πληθυσµού της ΕΕ).

1.3.2 Λόγω των γεωφυσικών, πολιτισµικών και οικονοµικών
ιδιαιτεροτήτων τους (τα όρη είναι συχνά σύνορα κρατών), οι
ορεινές περιφέρειες δεν αποτελούν κατάλληλο περιβάλλον για την
ανάπτυξη πολλών οικονοµικών δραστηριοτήτων, γεγονός που
προκαθορίζει τον τρόπο ζωής των κατοίκων τους.

1.3.3 Πρόσφατη µελέτη για τις ορεινές περιφέρειες (3), πέραν
του ότι επισηµαίνει τα διάφορα φυσικά, οικονοµικά και κοινωνικά
µειονεκτήµατα, καταδεικνύει την ύπαρξη σηµαντικών ανισοτήτων
µεταξύ των διαφόρων περιοχών.

1.3.4 Η ίδια µελέτη συµπεραίνει ότι οι εθνικές πολιτικές υπέρ
των ορεινών ζωνών υπήρξαν ποικίλες, καθώς σε ορισµένες χώρες
έλαβαν κυρίως τοµεακό χαρακτήρα, απευθυνόµενες κατά κύριο
λόγο στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, ενώ σε άλλες χώρες
απέβλεπαν σε µια πολυτοµεακή ανάπτυξη, ειδικότερα δε σε τοµείς
όπως οι δηµόσιες υποδοµές, το περιβάλλον και ο τουρισµός.

1.3.5 Η µελέτη για τις ορεινές ζώνες αναφέρει επίσης ότι το
περιβάλλον, το τοπίο και οι πολιτισµικές αξίες, που συνιστούν µια
πραγµατική κληρονοµιά, προστατεύονται σήµερα περισσότερο από
άποψη εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, επισηµαίνει όµως την
ανάγκη καλύτερου συντονισµού µε τις στρατηγικές ανάπτυξης.
(1) COM(2004) 492 τελικό, άρθρο 52, σηµείο 1 β) i).
(2) Παράρτηµα XIX.
(3) «Mountain Areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU
member states, acceding and other European countries», Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Ιανουάριος 2004.
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1.3.6
Στα πλαίσια της διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης, η
µελέτη προειδοποιεί ότι υφίστανται τρεις κίνδυνοι: η τάση να καταστούν οι ορεινές ζώνες ένα είδος «ανοιχτού µουσείου» (προστατευόµενες οικολογικά/πολιτισµικά περιοχές και τόποι αναψυχής), η τάση
προώθησης της οικονοµικής ανάπτυξης χωρίς εφαρµογή της αρχής
της βιωσιµότητας και η τάση εγκατάλειψης.

1.4 Οι προβληµατισµοί σχετικά µε τις περιοχές µε χαµηλή
πυκνότητα πληθυσµού

1.4.1
Στις περιοχές µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού, το κυριότερο πρόβληµα είναι συνήθως οι µεταφορές, δηλαδή τόσο η
διάρκεια των ταξιδιών όσο και το κόστος µεταφοράς. Σε πολλές
περιπτώσεις το πρόβληµα συνίσταται σε πραγµατική έλλειψη
υποδοµών µεταφοράς. Οι οικονοµίες κλίµακας είναι σπάνιο φαινόµενο στις περιοχές αυτές, πράγµα το οποίο δεν είναι µόνο
πρόβληµα για την ιδιωτική παραγωγή αλλά και για τις κοινωνικές
και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες. Αποτελεί δοκιµασία για την εθνική
αλληλεγγύη στο εσωτερικό µιας κοινωνίας όταν οι δηµόσιες
υπηρεσίες για τις περιοχές αυτές µιας χώρας απορροφούν µεγαλύτερο µέρος των δηµοσίων δαπανών από ό,τι το µέγεθος του
πληθυσµού θα επέβαλλε.

1.4.2
Άλλο προβληµατικό χαρακτηριστικό των περιοχών αυτών
είναι το κλίµα. Η χαµηλή πυκνότητα του πληθυσµού και το κρύο
κλίµα συνήθως συµβαδίζουν. Στο υψηλό κόστος των µεταφορών
µακρών αποστάσεων προστίθεται, µεταξύ άλλων, και το υψηλό
κόστος της θέρµανσης.

1.5 Τα θέµατα που σχετίζονται µε τις µεταφορές και το κόστος
τους, είτε υπό µια θεώρηση «κατά κεφαλήν», είτε υπό µια
απόλυτη θεώρηση

1.5.1
Στο ψήφισµά του της 12ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά
µε το Λευκό Βιβλίο για την Πολιτική των Μεταφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυµίζει την υποχρέωση της πολιτικής των
µεταφορών να συµβάλλει στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή
και να επιλαµβάνεται των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αποµακρυσµένων, των νησιωτικών, των ορεινών και των αραιοκατοικηµένων περιφερειών, και τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών αυτών.
Οι µεταφορές λαµβάνουν στρατηγική σηµασία για τις περιφέρειες
αυτές, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης.

1.5.2
Πέραν αυτού, το γεγονός ότι ορισµένες από τις περιφέρειες αυτές συνίστανται σε αρχιπελάγη αυξάνει την εξάρτησή τους
από τέτοιου είδους υπηρεσίες, δεδοµένου ότι η διατήρηση των
πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων µε την ηπειρωτική
χώρα εξαρτάται από τις υπηρεσίες αεροπορικών και θαλάσσιων
µεταφορών.

1.5.3
Οι πρόσθετες δαπάνες µεταφοράς, που προκύπτουν είτε
από την αποµακρυσµένη θέση των περιφερειών αυτών είτε από την
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ανάγκη εξασφάλισης τακτικών υπηρεσιών, συνιστούν µια επιπλέον
δυσχέρεια για την οικονοµική τους ανάπτυξη. Πράγµατι, τα οικονοµικά µειονεκτήµατα αντικατοπτρίζονται στο υψηλό κόστος µεταφοράς προσώπων και εµπορευµάτων από και προς τις περιφέρειες
αυτές (στις νήσους, το κόστος της µεταφοράς των εµπορευµάτων
προκειµένου να φθάσουν στην εξωτερική αγορά είναι πιο υψηλό,
λόγω της εξάρτησης από τις θαλάσσιες ή τις αεροπορικές µεταφορές, που είναι πιο ακριβές από τις οδικές ή τις σιδηροδροµικές
για τις ίδιες αποστάσεις), στο υψηλό κόστος διανοµής (εάν ληφθεί
υπόψη η ανάγκη διατήρησης σηµαντικών αποθεµάτων, προκειµένου
να προλαµβάνονται κίνδυνοι έλλειψης λόγω κλιµατολογικών ή
άλλων συνθηκών, αλλά και να αντιµετωπίζεται η εποχική ζήτηση)
και στο υψηλότερο κόστος παραγωγής (που επιβαρύνεται από το
µικρό µέγεθος της τοπικής αγοράς και, σε ορισµένες περιπτώσεις,
από το υψηλό κόστος της γης και από την περιορισµένη ικανότητα
τοπικών επενδύσεων).

1.5.4 Παρά το σχετικά χαµηλό οικονοµικό και δηµογραφικό
βάρος των περιφερειών αυτών, σε σύγκριση µε το σύνολο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισµένες περιφέρειες, κυρίως οι αποµακρυσµένες και οι εξόχως αποµακρυσµένες, µπορούν να αποτελέσουν
βάση της Ευρώπης για την ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων µε τους
αντίστοιχους γείτονές τους.

1.5.5 Ως εκ τούτου, έχει υποστηριχθεί ότι η κοινή πολιτική των
µεταφορών, ειδικότερα µέσω µιας καλύτερης ενσωµάτωσης των
αερολιµένων και των λιµένων των περιφερειών αυτών στα διευρωπαϊκά δίκτυα, εµφανίζεται ως καθοριστική για την κάλυψη των
ειδικών αναγκών των περιφερειών αυτών, µε στόχο την οικονοµική
και κοινωνική τους ανάπτυξη.

1.5.6 Στην Έκθεση για τις διαρθρωτικά µειονεκτούσες περιφέρειες, η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και
Τουρισµού τονίζει το ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν τα
µεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα στους τοµείς των µεταφορών και της
ενέργειας για την εξάλειψη του µειονεκτήµατος της πρόσβασης και
για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, εξασφαλίζοντας την
καλύτερη σύνδεση των περιφερειών αυτών µε την υπόλοιπη ΕΕ και
περιορίζοντας τον εσωτερικό κατακερµατισµό των περιφερειακών
αγορών.

1.6 Τα θέµατα που σχετίζονται µε τις τηλεπικοινωνίες

1.6.1 Οι µεγάλες αποστάσεις, είτε έως τις κύριες ευρωπαϊκές
αγορές είτε στο εσωτερικό των περιφερειών αυτών, θίγουν
σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξής
τους.

1.6.2 Η ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών, των δικτύων
τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών πολυµέσων και της τεχνολογικής
καινοτοµίας, συνιστά πραγµατική ευκαιρία για τις περιφέρειες
αυτές.
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1.6.3
Οι νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών,
περιορίζοντας τους φραγµούς του χρόνου και των αποστάσεων,
θεωρούνται ως µέσον που βοηθά στον περιορισµό των συνεπειών
του νησιωτικού χαρακτήρα και στην παροχή στις νήσους διαφόρων
υπηρεσιών (ειδικότερα, στους τοµείς της παιδείας και της υγείας,
στην τελευταία περίπτωση µέσω της ανάπτυξης της τηλε-ιατρικής)
και συνιστούν σηµαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη επιχειρήσεων στις περιφέρειες αυτές.

1.6.4
Έχοντας πλήρη συνείδηση του ότι τα ζητήµατα αυτά συνιστούν αναπόδραστες πτυχές για την ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις προσπάθειες των περιφερειών και των οικονοµικών φορέων, δηµοσίων και ιδιωτικών, για
τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών των τηλεπικοινωνιών, την
ανάπτυξη των υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση της
κοινωνίας των πληροφοριών και την καλύτερη δυνατή ενσωµάτωσή
τους στο περιβάλλον των περιφερειών αυτών.

1.6.5
Εντούτοις, οι µελέτες φανερώνουν ότι, παρά τη σηµαντική
βελτίωση των υποδοµών των τηλεπικοινωνιών στις περιφέρειες
αυτές, τόσο από άποψη ποιότητας όσο και αριθµού συνδέσεων, είτε
πρόκειται για περιφερειακές και εθνικές συνδέσεις είτε για συνδέσεις
µε τις διεθνείς επικοινωνίες, και παρά την ανάπτυξη των υπηρεσιών
τηλεµατικής, η οποία παρέχει την ευκαιρία καλύτερης ενηµέρωσης
των χρηστών των δηµοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών, οι ανισότητες
σε σύγκριση µε τις περιφέρειες της ηπειρωτικής Ευρώπης εξακολουθούν να είναι πολύ σηµαντικές.

1.6.6
Εν κατακλείδι, παρά τις σηµαντικές προόδους, δεν έχουν
ακόµη επιλυθεί πλήρως όλα τα προβλήµατα, αλλά υπάρχει η ελπίδα
ότι η πρόοδος της τεχνολογίας θα καταστήσει δυνατές, στα
προσεχή έτη, θετικές αλλαγές που θα αµβλύνουν την αίσθηση
ψυχολογικής αποµόνωσης των κατοίκων των περιφερειών αυτών.

1.7 Υποδοµές και πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες, και κυρίως
σε λιµένες, αεροδρόµια, σιδηροδροµικές γραµµές, αυτοκινητοδρόµους, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κατάρτισης και
πολιτική της γνώσης

1.7.1
Οι περιφέρειες µε µόνιµα φυσικά και διαρθρωτικά µειονεκτήµατα αντιµετωπίζουν, κατά κανόνα, σηµαντικές δυσκολίες ως
προς την παραµονή του πληθυσµού τους στον τόπο.

1.7.2
Η απουσία «κρίσιµης µάζας» επιφέρει, γενικά, την ανεπάρκεια δηµοσίων υπηρεσιών, είτε από ποιοτική είτε από ποσοτική
άποψη, στις περιοχές αυτές. Το υπερβολικό κόστος των βασικών
υπηρεσιών, όπως οι µεταφορές, είναι καθοριστικό για την οικονοµική εξέλιξή τους. Η ΕΟΚΕ πιστεύει, εποµένως, ότι, λόγω της
κοινωνικής τους επίδρασης, οι δηµόσιες υπηρεσίες έχουν επίσης
καθοριστική σηµασία για την τοπική δυναµική των εν λόγω
περιοχών.

1.7.2.1
Καθώς η παροχή δηµοσίων υπηρεσιών αποτελεί ευθύνη
των κρατών µελών, οι πολιτικές για τις εν λόγω υπηρεσίες
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αποτελούν κυρίως εθνική υπόθεση. Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ καλεί
τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν συστήµατα κοινωνικών
υπηρεσιών που να χαρακτηρίζονται από γεωγραφική και κοινωνική
αλληλεγγύη.

1.7.3 Είναι γεγονός ότι οι τεχνολογίες των πληροφοριών και
επικοινωνιών έχουν προσφέρει κάποιες λύσεις, η πρόοδος όµως που
έχει σηµειωθεί στο επίπεδο αυτό είναι πολύ αργή στις περισσότερες
απ' αυτές τις περιφέρειες.

1.7.4 Όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι
η αναθεώρηση της κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα του ανταγωνισµού πρέπει να παρέχει δυνατότητα αναβάθµισης της επίδρασης
των περιφερειακών ενισχύσεων στις περιοχές µε µόνιµα γεωγραφικά
µειονεκτήµατα και να διασφαλίσει τη διατήρηση ποιοτικών
δηµοσίων υπηρεσιών.

1.8 Περιορισµοί και δυνατότητες που συνδέονται µε το
περιβάλλον· η ποικιλία των οικοσυστηµάτων

1.8.1 Σε πολλές από τις περιοχές αυτές, το περιβάλλον είναι
ιδιαίτερα ευάλωτο και η ανάπτυξη του τουρισµού, ιδιαίτερα σε
ορισµένα νησιά της Μεσογείου, αυξάνει ακόµη περισσότερο την
πίεση στον τοµέα αυτόν. Υφίστανται, εντούτοις, τεράστιες δυνατότητες, όπως η ίδια η ποικιλία των οικοσυστηµάτων, οι οποίες
µπορούν και πρέπει να εξισορροπηθούν και να αξιοποιηθούν κατά
τρόπο βιώσιµο.

1.8.2 Όσον αφορά την ενέργεια, οι νησιωτικές περιφέρειες, και
ιδιαίτερα οι εξόχως αποµακρυσµένες, χαρακτηρίζονται από µεγάλη
εξάρτηση από τον εφοδιασµό σε πετρέλαιο (λόγω της θέσης τους,
που βρίσκεται µακριά από τα µεγάλα δίκτυα ενέργειας, και του
υψηλότερου κόστους της παραγωγής ηλεκτρισµού, που οφείλεται
στην µέτρια και συχνά πολύ µικρή έκταση των προς τροφοδοσία
δικτύων ηλεκτροδότησης). Πρέπει, λοιπόν, να µελετηθούν εναλλακτικές λύσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, για τις οποίες, γενικά,
οι περιοχές αυτές προσφέρονται ιδιαιτέρως.

1.9 Το ζήτηµα της οικονοµικής δραστηριότητας· συγκέντρωση
τοµεακών δραστηριοτήτων και έλλειψη εναλλακτικών
λύσεων· η κατάσταση της απασχόλησης

1.9.1 Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα που παρουσιάζουν οι
περιφέρειες αυτές είναι αναµφισβήτητα η ελλιπής ικανότητα
δηµιουργίας και εδραίωσης επιχειρήσεων, που οφείλεται στην
έλλειψη κεφαλαίων και, κατά µεγάλο µέρος, σε ένα οικονοµικό και
κοινωνικό περιβάλλον που δεν ευνοεί την ανάπτυξη επιχειρήσεων.

1.9.2 Ορισµένες µελέτες προβάλλουν ότι οι οικονοµίες των
περιφερειών αυτών, και ειδικότερα εκείνες που εξαρτώνται αποκλειστικά από τον τουρισµό, θα πρέπει να διαφοροποιηθούν και ότι θα
πρέπει να προωθηθούν νέες ολοκληρωµένες πηγές ενδογενούς
ανάπτυξης.
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1.9.3
Ορισµένες µελέτες θεωρούν ότι ένα πρόγραµµα κατάρτισης µε στόχο τη στήριξη της καινοτοµίας και της δηµιουργίας
επιχειρήσεων αποδεικνύεται αναγκαίο για τη στήριξη της ανάπτυξης
νέων κλάδων ή για τον απεγκλωβισµό από τις τουριστικές δραστηριότητες και, µέσω της οδού αυτής, για την προώθηση της απασχόλησης.
1.9.4
Η διάρθρωση της απασχόλησης εµφανίζει, κατά κανόνα,
σηµαντική βαρύτητα του αγροτικού τοµέα. Η απασχόληση στον
τοµέα των υπηρεσιών είναι υψηλή επίσης, οφείλεται όµως κυρίως
στην απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα.

1.10 Ευκαιρίες για τουρισµό και ψυχαγωγία
1.10.1 Ο τουρισµός έχει αναµφίβολα µεγάλη σηµασία ως
στοιχείο προώθησης της οικονοµικής δραστηριότητας και, συνεπώς,
ως µέσον καταπολέµησης της καθυστέρησης ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι περιφέρειες µε µόνιµα διαρθρωτικά µειονεκτήµατα. Ο
κλάδος αυτός αντιπροσωπεύει, ορισµένες φορές, την πρώτη δραστηριότητα από άποψη δηµιουργίας πλούτου για τις περιφέρειες
αυτές.
1.10.2 Η προσπάθεια για την προσέγγιση των εδαφών αυτών
προς τις πλέον ανεπτυγµένες περιφέρειες της ΕΕ απαιτεί, κατά την
άποψη της ΕΟΚΕ, την αξιοποίηση του ρόλου του τουρισµού -που
θα στηριχτεί στην ανάπτυξη πραγµατικού επαγγελµατισµού-, καθώς
και του δυναµικού οικονοµικής ανάπτυξης που αυτός αντιπροσωπεύει.
1.10.3 Η ΕΟΚΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ο τουρισµός
δεν θα πρέπει να συνιστά από µόνος του τη βάση της οικονοµίας
των εδαφών αυτών, η οποία θα πρέπει να είναι διαφοροποιηµένη
και πολύπλευρη.
1.10.4 Στη γνωµοδότησή της µε θέµα «Το µέλλον των ορεινών
ζωνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (1), η ΕΟΚΕ υποστήριζε ότι, εντός
των ορίων που επιβάλλουν οι αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, η
τουριστική προσφορά των ορεινών ζωνών θα πρέπει να διαφοροποιηθεί, ούτως ώστε να επιτευχθεί καλύτερη κατανοµή, και χρονική
(καλύτερη εξισορρόπηση της τουριστικής ροής µεταξύ των
διαφόρων εποχών) και εδαφική (καλύτερη κατανοµή των τουριστικών ροών στην επικράτεια).
1.10.5 Η ΕΟΚΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η καταλληλότητα µίας περιοχής για την υποδοχή επισκεπτών για δραστηριότητες αναψυχής, είτε τουρισµού είτε απλής ψυχαγωγίας, συνιστά
αποτέλεσµα των ενδογενών χαρακτηριστικών της· πιστεύει όµως ότι
η δυνατότητα τέτοιας λειτουργίας θα πρέπει επίσης να αποτελεί
αντικείµενο διαφύλαξης και συνοδείας, προκειµένου να προσαρµόζεται στις απαιτήσεις της ζήτησης.
1.10.6 Οι µελέτες επισηµαίνουν ότι ο τουρισµός και η ψυχαγωγία συνιστούν καθοριστικές αξίες για τις περιφέρειες αυτές,
(1) ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 113.
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επισύρουν όµως την προσοχή στα µειονεκτήµατα της υπερ-εξειδίκευσης στους τοµείς αυτούς της οικονοµικής δραστηριότητας.

1.11 ∆υνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων και δηµιουργίας
ευκαιριών για την εδραίωση του πληθυσµού τους, καθώς
και την ανάπτυξη του ενδογενούς δυναµικού τους

1.11.1 ∆εδοµένου ότι πρόκειται για περιφέρειες µε αντικειµενικά
και µόνιµα µειονεκτήµατα, τα οποία προκαλούν σταθερά πρόσθετο
κόστος, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι έχει ύψιστη σηµασία η εφαρµογή δυναµικών πολιτικών, λόγου χάρη µέσω της πτυχής της φορολογίας, οι
οποίες να προωθούν την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας µε
στόχο την εδραίωση του πληθυσµού στις περιοχές αυτές.

1.11.2 Λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
περιορισµούς των περιφερειών αυτών, και δεδοµένου ότι είναι
γεγονός ότι πρέπει να εξευρίσκεται για κάθε περίπτωση η
στρατηγική που θα είναι η πλέον κατάλληλη για την επίτευξη των
στόχων ανάπτυξης των περιοχών αυτών, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η
στήριξη για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τοµέα του
βιώσιµου και ποιοτικού τουρισµού, καθώς και τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, µε προτεραιότητα, για παράδειγµα, στην
ανάπτυξη υπηρεσιών εγγύτητας για τις επιχειρήσεις και µε
προώθηση της δηµιουργίας και ανάπτυξης των µικρών και πολύ
µικρών επιχειρήσεων, συνιστούν ιδιαίτερα σηµαντικές πτυχές για
την ανάπτυξη µιας τοπικής οικονοµίας και συµβάλλουν στη
δηµιουργία ή/και την διατήρηση της απασχόλησης.

1.11.3 Η ΕΟΚΕ πιστεύει, επίσης, ότι µια µεγαλύτερη συνεργασία
και ενεργός συµµετοχή µεταξύ των τοπικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων των περιφερειών αυτών, λόγου χάρη µέσω ολοκληρωµένων δράσεων, θα µπορέσει να δηµιουργήσει συνθήκες και
«κριτική µάζα» και θα συµβάλει στην µεγαλύτερη αξιοποίηση του
δυναµικού ανάπτυξης των περιφερειών αυτών, µε στόχο να πλησιάσουν τις πλέον ανεπτυγµένες περιφέρειες της ΕΕ. Οι περιφέρειες
αυτές, χάρη στην επίδραση του τουρισµού, συνιστούν φορείς
διάδοσης των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.11.4 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας
εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση αποτελεί το καθοριστικό
στοιχείο για την ανάπτυξη των εν λόγω περιφερειών.

1.12 Απόσταση από τις κύριες αγορές και τα κύρια κέντρα
λήψης αποφάσεων και απουσία «κρίσιµης µάζας» για την
οικονοµική βιωσιµότητα πολλαπλών δραστηριοτήτων

1.12.1 Η αποµακρυσµένη θέση των περιφερειών αυτών και ο
εσωτερικός τους διασκορπισµός συνιστούν σαφέστατη τροχοπέδη
για την ανάπτυξή τους, πόσω µάλλον που η περιορισµένη έκτασή
τους θέτει προβλήµατα αποδοτικότητας για τις σηµαντικές επενδύσεις, καθώς και προβλήµατα για την πραγµατοποίηση οικονοµιών
κλίµακας και για την οικονοµική βιωσιµότητα πολλαπλών δραστηριοτήτων.
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1.13 Πραγµατική κατάσταση των αντιπροσωπευτικών οικονοµικών και κοινωνικών κινηµάτων των εν λόγω περιφερειών

1.13.1 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι µόνον εάν υπάρχουν οικονοµικά
και κοινωνικά κινήµατα δραστήρια και αντιπροσωπευτικά, µπορούν
να εφαρµοστούν δηµόσιες πολιτικές που να είναι κατάλληλα
προσαρµοσµένες στις εντελώς ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Σε πολλές από τις περιφέρειες αυτές, η απουσία κρίσιµης
µάζας (προσώπων, υποδοµών, υπηρεσιών κ.λπ.), καθώς και αποτελεσµατικού επιπέδου οργάνωσης των οικονοµικών και κοινωνικών
εταίρων, συνιστά παράγοντα που περιορίζει την ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα.

1.14 Κοινοτικές και εθνικές πολιτικές για την ελαχιστοποίηση των
µόνιµων διαρθρωτικών προβληµάτων

1.14.1 Τα διαρθρωτικά ταµεία κάλυψαν σηµαντικό µέρος του
πληθυσµού των περιοχών αυτών (στην περίπτωση των νησιών,
περισσότερο από το 95 %), δεδοµένου ότι ήταν επιλέξιµες για τους
Στόχους 1 και 2.

1.14.2 Με την υποστήριξη κοινοτικών και εθνικών πολιτικών,
αναπτύχθηκαν διάφορα προγράµµατα για την εξασφάλιση της
βιώσιµης ανάπτυξης των περιοχών αυτών, µε βάση την αξιοποίηση
των ιδιαίτερων πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν. Στον τοµέα
αυτόν επισηµαίνεται η στήριξη για την ανάπτυξη της τοπικής
βιοτεχνίας, τουριστικών σχεδίων, νέων υποδοµών µεταφορών,
κατάρτισης και περιβάλλοντος.

1.14.3 Πράγµατι, σηµαντικό µέρος των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων αφιερώθηκε στον εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση των
παραγωγικών τοµέων, µε στόχο τη συµβολή προς τη δηµιουργία ή
τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης. Μεταξύ των διαφόρων
δράσεων, επισηµαίνονται, πέραν των παραδοσιακών άµεσων
ενισχύσεων για τις επενδύσεις, ορισµένοι µηχανισµοί χρηµατοοικονοµικής τεχνικής (συστήµατα εγγυήσεων, ενίσχυση των ιδίων πόρων,
επιδοτούµενα δάνεια κ.λπ.) που άσκησαν καταλυτική επίδραση επί
της κινητοποίησης πόρων στις κεφαλαιαγορές. Οι δηµόσιες
ενισχύσεις είχαν επίσης επίδραση επί στοιχείων περιφερειακών ως
προς τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, ειδικότερα δε στο
επίπεδο της βιωσιµότητας ζωνών δραστηριότητας, της διάθεσης
κοινών υπηρεσιών, της ανάπτυξης σχεδίων εφαρµοσµένης έρευνας
και µεταφοράς τεχνολογιών, καθώς και της αξιοποίησης των νέων
τεχνολογιών των επικοινωνιών.

1.14.4 Για τη γεωργία, διεξήχθησαν ειδικές δράσεις για την
ενίσχυση των τοπικών παραδοσιακών καλλιεργειών, την παροχή
κινήτρων για τη διαφοροποίηση, καθώς και για την εφαρµοσµένη
έρευνα και τη διεξαγωγή πειραµάτων.
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1.14.5 Για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, κάποιες περιφέρειες µπόρεσαν να επωφεληθούν από χρηµατοδοτήσεις για σχέδια
κατασκευής και εκσυγχρονισµού σκαφών, υδατοκαλλιέργειας,
διευθέτησης των λιµένων αλιείας, µεταποίησης και εµπορευµατοποίησης.

1.14.6 Προκειµένου να αναπτυχθεί η ικανότητα υποδοχής και
να ικανοποιηθούν οι ειδικές ανάγκες ορισµένων κλάδων, πραγµατοποιήθηκαν επίσης διάφορες επενδύσεις στον τοµέα της κατάρτισης
(κατασκευή υποδοµών/τµήµατα κατάρτισης).

1.14.7 ∆ροµολογήθηκαν επίσης δράσεις στον τοµέα της
προστασίας του περιβάλλοντος, µε στόχο τον περιορισµό της
ρύπανσης, κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση και επεξεργασία των
στερεών και υγρών αποβλήτων, οικιακής και βιοµηχανικής
προέλευσης.

1.14.8 Τα κοινοτικά µέτρα για την αγροτική ανάπτυξη που
προορίζονται ειδικά για τη στήριξη των ορεινών περιφερειών είχαν
ως στόχο την εξασφάλιση της συνεχούς χρήσης των γεωργικών
γαιών στις λιγότερο παραγωγικές ζώνες και την αυξηµένη υποστήριξη των επενδύσεων στις ζώνες αυτές. Μέσω αγρο-περιβαλλοντικών
µέτρων, υποστηρίχθηκαν µέθοδοι γεωργικής παραγωγής που
προσαρµόζονται στις απαιτήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος
και της διαφύλαξης της φύσης.

1.15 ∆ιαπίστωση της εξέλιξης των περιφερειών αυτών στο
χρόνο, σε συνάρτηση µε τις δηµόσιες πολιτικές που έχουν
εφαρµοστεί

1.15.1 Οι κοινοτικές πολιτικές, ιδιαίτερα δε µέσω των διαρθρωτικών ταµείων, διαδραµάτισαν σηµαντικότατο ρόλο στη συνολική
εξέλιξη των περιφερειών αυτών, κυρίως όσον αφορά τη σύγκλιση µε
την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίδραση των πολιτικών αυτών
υπήρξε πολύ σηµαντική, ή ακόµη και καθοριστική, σε διάφορους
τοµείς, όπως οι υποδοµές των µεταφορών, καθώς και η αλιεία και η
γεωργία, δύο από τους κύριους παραγωγικούς τους τοµείς.

1.15.2 Η δηµιουργία ή η ανάπτυξη υποδοµών για τον περιορισµό της εξωτερικής αποµόνωσης συνιστά µια από τις πλέον
ορατές πτυχές των δράσεων που συγχρηµατοδοτήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στην καθεµιά από τις περιφέρειες αυτές. Η
πρόσβαση στις περιφέρειες αυτές βελτιώθηκε σαφώς, γεγονός που
ωφέλησε όχι µόνο τον τοπικό πληθυσµό, αλλά και την τουριστική
δραστηριότητα. Σε εσωτερικό επίπεδο, σηµειώθηκε σηµαντική
ανάπτυξη του σχεδιασµού του οδικού δικτύου και, σε ορισµένες
περιπτώσεις, αναπτύχθηκαν δράσεις για την ανάπτυξη των µαζικών
µεταφορών. Σε διάφορους τοµείς, οι υποδοµές στήριξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων έτυχαν ενίσχυσης προκειµένου να ανταποκριθούν στην εξέλιξη των αναγκών.
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1.15.3 Παράλληλα µε τη βελτίωση των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων, οι δράσεις στον τοµέα των προηγµένων τεχνολογιών της επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη, τηλεδιάγνωση, τηλεµατική,
συνδέσεις σε δίκτυο) συνέβαλαν επίσης στον περιορισµό των µειονεκτηµάτων που έγκεινται στο νησιωτικό χαρακτήρα ή/και στην
αποµακρυσµένη θέση.

1.15.4 Στο επίπεδο των παραγωγικών κλάδων, οι προσπάθειες
που κατεβλήθησαν συνέβαλαν στη βελτίωση της παραγωγικότητας
των επιχειρήσεων και την προσαρµογή της προσφοράς στις
ευκαιρίες που προσφέρουν οι τοπικές αγορές και οι εξαγωγές.
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1.16.5 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξασφαλίζουν τα κράτη µέλη ότι η ιδιαιτερότητα των
περιφερειών αυτών θα λαµβάνεται υπόψη κατά την εκχώρηση
πόρων στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραµµάτων, καθώς και
να επωφελούνται τα εδάφη µε µόνιµα γεωγραφικά µειονεκτήµατα
προσαύξησης της µέγιστης κοινοτικής συµµετοχής.

1.16.6 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στις περιπτώσεις σώρευσης τέτοιων µειονεκτηµάτων
(λόγου χάρη, νησιά αραιοκατοικηµένα και µε ορεινές ζώνες).

1.16.7 Φρονεί επίσης ότι θα ήταν ευκταίο οι ιδιαίτερες ανάγκες
των εδαφών αυτών να λαµβάνονται υπόψη όχι µόνο στα πλαίσια
της πολιτικής για τη συνοχή, αλλά σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές.
1.16 Η επίδειξη αλληλεγγύης µέσω των διαρθρωτικών πολιτικών

1.16.1 Στα πλαίσια της µεταρρύθµισης των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων 2006-2013, η ειδική κατάσταση των περιφερειών µε
µόνιµα µειονεκτήµατα και οι µόνιµοι διαρθρωτικοί τους περιορισµοί
θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη συµπληρωµατικά προς τα κοινωνικο-οικονοµικά τους χαρακτηριστικά.

1.16.2 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη µεγάλη ικανοποίησή της για το
γεγονός ότι, στην Τρίτη Έκθεση για την Οικονοµική και Κοινωνική
Συνοχή, που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
18 Φεβρουαρίου 2004, υπάρχει αναφορά στα ιδιαίτερα προβλήµατα των περιφερειών αυτών και στην ανάγκη υιοθέτησης ειδικών
µέτρων κατάλληλων για την ιδιαίτερη κατάστασή τους.

1.16.3 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, κατά την εκχώρηση πόρων στα
πλαίσια της Προτεραιότητας ΙΙ — «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» και της Προτεραιότητας ΙΙΙ —
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», που προβλέπονται στη νέα δοµή
για την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο προγραµµατισµού
2007-2013, θα πρέπει να λαµβάνονται δεόντως υπόψη κριτήρια
που να αξιολογούν µόνιµα διαρθρωτικά µειονεκτήµατα, όπως η
αποµακρυσµένη θέση, η αποµόνωση, η δυσχέρεια πρόσβασης και η
χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού, τα οποία, όπως είναι γνωστό,
θέτουν σοβαρά εµπόδια για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη
των πληττοµένων περιφερειών.

1.16.4 Υποστηρίζει, λοιπόν, την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λαµβάνει δεόντως υπόψη, κατά τη νέα προσέγγιση που
προβλέπεται για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία στα πλαίσια της προσεχούς
περιόδου δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού, την εδαφική πτυχή ως
πτυχή συµπληρωµατική προς την οικονοµική και κοινωνική.
Πράγµατι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει η κοινοτική ενίσχυση
υπέρ της Προτεραιότητας ΙΙ να λαµβάνει υπόψη εδαφικά κριτήρια
που αντικατοπτρίζουν τα σχετικά µειονεκτήµατα των περιφερειών
µε γεωφυσικά προβλήµατα (νησιωτικές και ορεινές ζώνες και αραιοκατοικηµένες περιοχές).

1.16.8 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, παράλληλα προς την ανάγκη του να
αντιµετωπίζει η πολιτική για τη συνοχή τα προβλήµατα ανταγωνιστικότητας των περιφερειών που πλήττονται από µόνιµα διαρθρωτικά µειονεκτήµατα τα οποία παρεµποδίζουν την ανάπτυξή
τους, θα πρέπει και άλλες κοινοτικές πολιτικές, για παράδειγµα η
πολιτική του ανταγωνισµού, να λαµβάνουν υπόψη τις συνέπειές
τους, άµεσες και έµµεσες, θετικές και αρνητικές, επί των περιφερειών αυτών, ούτως ώστε οι περιφέρειες αυτές να ενσωµατωθούν
πλήρως στην Κοινότητα όπου ανήκουν.

1.17 Οι Περιφέρειες του Στόχου 1: Μια διαρκής και κατάλληλα
προσαρµοσµένη προσπάθεια

1.17.1 Η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των πλέον µειονεκτουσών περιοχών της Ένωσης δεν ανταποκρίνεται απλώς στην
κοινωνική δικαιοσύνη: είναι και σηµαντική για την πολιτική της
σταθερότητα και την αρµονική της ανάπτυξη. Είναι θεµιτό να αποδίδεται προτεραιότητα στις περιφέρειες που παρουσιάζουν επίπεδα
ανάπτυξης µεταξύ των χαµηλότερων της Κοινότητας και που αντιµετωπίζουν τα πλέον οξέα κοινωνικά προβλήµατα.

1.17.2 Σχετικά µε τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταµείων που
προορίζονται για το Στόχο 1 µετά από το 2006, οι περιορισµοί
που συνδέονται µε τα µόνιµα µειονεκτήµατα θα πρέπει να
θεωρούνται, κατ' αναλογίαν προς την έντασή τους, ως καθοριστικό
στοιχείο µεταξύ των κριτηρίων κατανοµής. Για την εκχώρηση
κονδυλίων θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη οι επιβαρυντικοί παράγοντες όπως η διάταξη σε αρχιπέλαγος, η απερήµωση ή
τα προβλήµατα προσπέλασης που οφείλονται στη µορφολογία του
εδάφους.

1.17.3 Το εάν το µέσον αυτό θα λάβει τη νοµική µορφή ειδικού
προγράµµατος ή τη µορφή ενός φάσµατος ειδικών διατάξεων εντός
του κανονιστικού πλαισίου ενός ανανεωµένου «Στόχου 2», δεν έχει
ιδιαίτερη σηµασία. Εκείνο που έχει σηµασία είναι να ανταποκρίνεται
σε ορισµένα κριτήρια ή στόχους:
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1.17.3.1 Η ύπαρξη γεωφυσικών ή δηµογραφικών περιορισµών
µόνιµου ή µεταβατικού χαρακτήρα θα πρέπει να συνιστά ρητώς
κριτήριο επιλεξιµότητας για το µέσον αυτό.

1.17.3.2 Τα πεδία παρέµβασής του θα πρέπει να επικεντρώνονται σε τοµείς που αφορούν αναµφισβήτητα τους διαρκείς
γεωφυσικούς ή δηµογραφικούς περιορισµούς. Ειδικότερα, θα πρέπει
να περιλαµβάνουν:

— χρηµατοδότηση για την αγορά ή την ανανέωση υποδοµών µεταφορών, σταθερών ή κινητών·

— χρηµατοδότηση κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου για την
ανάπτυξη νέων θαλάσσιων ή εναέριων συνδέσεων, είτε ενδοκοινοτικών είτε µε τις τρίτες χώρες·

— χρηµατοδότηση δηµοσίων υποδοµών των οποίων δικαιολογείται
η αύξηση λόγω της διάταξης σε αρχιπέλαγος, της αποµόνωσης
που οφείλεται στη µορφολογία του εδάφους ή της αραιής
δηµογραφικής κάλυψης·

— ανάληψη ορισµένων µορφών πρόσθετου κόστους που
οφείλονται στην εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στα
εδάφη αυτά (π.χ.: εφαρµογή περιβαλλοντικών προτύπων, διαχείριση αποβλήτων, υδάτινων πόρων κ.λπ.)·

— ενισχύσεις στις νησιωτικές επιχειρήσεις (και ιδιαίτερα τις
επιχειρήσεις µικρών διαστάσεων), για δράσεις προώθησης και
έρευνας αγοράς, στο µέτρο που αυτές συµβάλλουν στη
χειραφέτησή τους από τη στενότητα της τοπικής τους αγοράς
κ.λπ.

1.17.3.3 Η κατανοµή του µέσου αυτού θα πρέπει να στηρίζεται,
σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, στην ένταση του υφιστάµενου µειονεκτήµατος, η οποία θα µετράται ανάλογα µε το
βαθµό προσπελασιµότητας, τη δηµογραφική κατάσταση και ενδεχοµένως την παραγωγικότητα. Η σώρευση περιορισµών που πλήττει
αρκετές νησιωτικές περιοχές (όπως ο κατακερµατισµός σε αρχιπέλαγος, η δύσκολη δηµογραφική κατάσταση ή τα ορεινά χαρακτηριστικά µέρους του εδάφους τους) θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνεται υπόψη µεταξύ των εν λόγω κριτηρίων κατανοµής.

1.17.4 Προκειµένου η δηµιουργία ενός τέτοιου µέσου να µην
είναι απλώς συµβολική, θα πρέπει να του εκχωρηθούν αξιόλογοι
πόροι. Οι πόροι αυτοί πρέπει να αντιπροσωπεύουν ποσό ενίσχυσης
που θα κυµαίνεται µεταξύ, κατά ελάχιστο όριο, ποσού αντίστοιχου
µε εκείνο που χορηγείται επί του παρόντος στις περιφέρειες του
Στόχου 2 και, κατά µέγιστο όριο, ποσού που θα πλησιάζει την
ενίσχυση που χορηγείται επί του παρόντος στις περιφέρειες του
Στόχου 1.

1.18 Η αναθεώρηση
ενισχύσεων (1)
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του

καθεστώτος

των

κρατικών

1.18.1 Το συνολικό ύψος των κρατικών ενισχύσεων που
χορηγούν τα κράτη µέλη είναι συγκριτικά πολύ µεγαλύτερο από
εκείνο των διαρθρωτικών ταµείων. Εποµένως, έχει ύψιστη σηµασία
για τις περιοχές αυτές, τα διάφορα καθεστώτα ενισχύσεων που
ελέγχονται από την Κοινότητα να λαµβάνουν υπόψη το πρόσθετο
κόστος και τους περιορισµούς που συνδέονται µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους.

1.18.2 Η επιχειρηµατολογία των εκπροσώπων των περιοχών
αυτών υπέρ ενός πιο ευέλικτου πλαισίου θεµελιώνεται στο γεγονός
ότι οι ενισχύσεις που αποσκοπούν στην αντιστάθµιση του πρόσθετου κόστους το οποίο προκύπτει από τη θέση τους δεν συνιστούν παράγοντα στρέβλωσης για την αγορά, αντίθετα µάλιστα
αντιπροσωπεύουν µια δράση εξισορρόπησης.

1.18.3 Πρέπει λοιπόν να επανεξεταστεί εκ βάθρων η κοινοτική
νοµοθεσία για θέµατα ενισχύσεων, και ειδικότερα κρατικών
ενισχύσεων µε περιφερειακούς σκοπούς και αγροτικών ενισχύσεων.
Πρέπει να ενσωµατώσει, σύµφωνα µε την αρχή της θετικής διαφοροποίησης, τους περιορισµούς που έγκεινται στις ιδιαιτερότητές
τους και την ενδεχόµενη σώρευσή τους µε άλλους µόνιµους περιορισµούς γεωφυσικής ή δηµογραφικής φύσεως. Παραθέτουµε
ορισµένα παραδείγµατα:

1.18.3.1 Το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων µε περιφερειακούς σκοπούς λαµβάνει υπόψη τους περιορισµούς που
υφίστανται οι ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένες περιφέρειες και τους
επιτρέπει σήµερα υψηλότερα ποσοστά ενισχύσεων, καθώς και τη
δυνατότητα άµεσων ενισχύσεων για τις µεταφορές. Εντούτοις, δεν
περιλαµβάνει απολύτως καµία αναφορά στην περίπτωση των νήσων
(εκτός από µία εντελώς περιστασιακή αναφορά). Θα ήταν λοιπόν
ορθό, ως ελάχιστο µέτρο, να επεκταθεί στο σύνολο των νήσων το
καθεστώς που απολαµβάνουν οι αραιοκατοικηµένες περιοχές,
δηλαδή:
— συγκρίσιµα ποσοστά για τα ΙΚΕ (Ισοδύναµα Καθαρής
Επιδότησης)·
— εξουσιοδότηση για τη χορήγηση λειτουργικών ενισχύσεων που
θα καλύπτουν το αποδεδειγµένο πρόσθετο κόστος σε θέµατα
µεταφορών.
1.18.3.2 Επιπροσθέτως, η ίδια αυτή νοµοθεσία δεν επιτρέπει τις
λειτουργικές ενισχύσεις παρά µόνον, και τούτο στην καλύτερη
περίπτωση, όταν αυτές είναι «προσωρινές και προοδευτικά µειούµενες». Ο περιορισµός αυτός δεν λαµβάνει υπόψη τη µονιµότητα
των προβληµάτων που συνδέονται µε το νησιωτικό χαρακτήρα και
πρέπει, εποµένως, να καταργηθεί, ιδιαίτερα για την περίπτωση των
ενισχύσεων για τις µεταφορές.
(1) Οι κρατικές ενισχύσεις θεωρούνται ως άµεσες µεταβιβάσεις σε επιχειρήσεις υπό την µορφή επιχορηγήσεων, φοροαπαλλαγών, συµµετοχής στο
µετοχικό κεφάλαιο, ευκολιών πληρωµής φόρων και εγγυήσεων, υπολογισµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να εναρµονιστούν οι συνιστώσες των
δεδοµένων για κρατικές ενισχύσεις σ' ένα κοινό συγκρίσιµο δείκτη για
όλες τις χώρες.
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1.18.3.3 Η ρητή απαγόρευση άµεσων ενισχύσεων των µεταφορών για τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών της Κοινότητας
πρέπει να επανεξεταστεί για την περίπτωση των νησιών. Τέτοιου
είδους ενισχύσεις θα µπορούσαν να συµβάλουν στην καλύτερη
οικονοµική τους ενσωµάτωση στον κοινοτικό χώρο και να τους
επιτρέψουν να επωφεληθούν από τη γεωγραφική τους θέση στις
θαλάσσιες περιοχές γύρω στην Ευρώπη. Τούτο αφορά ιδιαίτερα τις
νησιωτικές περιφέρειες που βρίσκονται πιο κοντά στις ακτές άλλου
κράτους µέλους από εκείνες της µητρόπολής τους και ακόµη περισσότερο -και σε άλλη κλίµακα- εκείνες των οποίων οι συναλλαγές µε
την Κοινότητα εξαρτώνται από υπερωκεάνιες µεταφορές.

1.18.3.4 Το πρόβληµα των ενισχύσεων για τις µεταφορές πρέπει
επίσης να συζητηθεί στα πλαίσια του ΠΟΕ, προκειµένου να
προωθηθεί η ανάπτυξη των άµεσων συναλλαγών µε τις πλησιέστερες
τρίτες χώρες.

1.18.3.5 Το καθεστώς ανταγωνισµού που υπερισχύει στον τοµέα
των θαλασσίων και εναέριων µεταφορών περιλαµβάνει διάφορες
διατάξεις σχετικές µε τα νησιά οι οποίες θα πρέπει να βελτιωθούν ή
να συµπληρωθούν. Αναφέρονται οι εξής:

— ο κανόνας της χαµηλότερης προσφοράς πρέπει να µετριαστεί
µέσω του συνυπολογισµού παραγόντων όπως η οικονοµική και
κοινωνική επίδραση που ενδέχεται να έχει σε ένα νησί η κατακύρωση της σύµβασης·

— ο κατακερµατισµός της εξυπηρέτησης τµηµάτων µίας περιφέρειας σε διαφορετικές προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών πρέπει να αποφεύγεται όταν η πρακτική αυτή ενδέχεται
να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα και την αξιοπιστία των
υπηρεσιών·

— η διάρκεια των συµβάσεων δηµόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να
µπορεί να είναι µεγαλύτερη για τις θαλάσσιες µεταφορές, ώστε
να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απόσβεσης των πλοίων.

1.18.3.6 Όσον αφορά τις ενισχύσεις για τη γεωργία και την
αλιεία, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ειδικών µέτρων
στήριξης της τοπικής παραγωγής, προκειµένου να περιορίζονται οι
επιπτώσεις του πρόσθετου κόστους που οφείλεται στη µεταφορά ή
στην περιορισµένη έκταση της αγοράς. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να
αφορά, για παράδειγµα, λειτουργικές ενισχύσεις για µικρές µεταποιητικές µονάδες (σφαγεία, γαλακτοκοµεία κ.λπ.), όταν ο µικρός
όγκος της παραγωγής της συγκεκριµένης περιοχής ή το µικρό
µέγεθος της τοπικής αγοράς δεν επιτρέπει τη λειτουργία τους υπό
συνθήκες οικονοµικής βιωσιµότητας.

1.18.3.7 Η εφαρµογή ενιαίων ποσοστών για την έµµεση φορολογία (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης…) τείνει να επιδεινώσει
την κατάσταση στις περιφέρειες µε µόνιµα µειονεκτήµατα όπου οι
τιµές κατανάλωσης είναι υψηλότερες. Πρέπει να δοθούν στα κράτη
κάποια περιθώρια ευελιξίας κατά την εφαρµογή, στις περιοχές
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αυτές, των ποσοστών για ορισµένους φόρους, όταν τούτο δύναται
να συµβάλει στον περιορισµό του πρόσθετου διαρθρωτικού
κόστους και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του
πληθυσµού. Το ίδιο ισχύει, για προφανείς λόγους, για τη φορολογία που συνδέεται µε τις µεταφορές ή τα τέλη χρήσης (π.χ. τέλη
αεροδροµίου).

2. Συµπεράσµατα και συστάσεις

2.1 Η ευάλωτη κατάσταση που χαρακτηρίζει τις περιφέρειες µε
µόνιµα µειονεκτήµατα, τείνει να δυσχεραίνει την ανάπτυξή τους και,
σε πολλές περιπτώσεις, να εντείνει τα οικονοµικά και κοινωνικά
τους προβλήµατα. Ο πληθυσµός που είναι εγκατεστηµένος στις
περιοχές που δεν πλήττονται από τέτοιου είδους µειονεκτήµατα,
εάν αντιµετωπίσει ανάλογες συγκυρίες, θα γνωρίσει µεγαλύτερη
ευµάρεια ή, τουλάχιστον, λιγότερες δυσκολίες.

2.2 Θα ήταν και ανακριβές και µανιχαϊστικό να λεχθεί ότι η
µοίρα των περιφερειών µε µόνιµα µειονεκτήµατα τις καταδικάζει
στο ρόλο των περιοχών δεύτερης κατηγορίας και τους κατοίκους
τους σε µια ενδηµική υπανάπτυξη. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ευρωπαϊκές περιφέρειες µε µόνιµα µειονεκτήµατα διαθέτουν αρκετά
πλεονεκτήµατα ή δυνατότητες που µπορούν να αξιοποιηθούν, όπως
η θέση τους κοντά σε σηµαντικούς φυσικούς πόρους, η δυνατότητα
παραγωγής ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, η ελκυστικότητά τους
από τουριστική άποψη, η στρατηγική γεωγραφική τους θέση, η
εγγύτητά τους µε θαλάσσιες αρτηρίες, η ποικιλία των οικοσυστηµάτων κ.λπ.

2.3 Το πρόβληµα που τίθεται για τις περιφέρειες αυτές είναι
ότι, για να αξιοποιήσουν τις συγκεκριµένες ευκαιρίες, θα πρέπει
πιθανόν να εργαστούν πιο σκληρά ή να ριψοκινδυνέψουν πολύ
περισσότερο απ' ό,τι θα χρειαζόταν για να επιτευχθεί ανάλογο
εγχείρηµα σε άλλες, πιο πλεονεκτικές, περιοχές της ΕΕ. Αντίστοιχα,
σε εποχές ύφεσης, θα είναι από τις πρώτες που θα θιγούν, λόγω τις
µικρότερης αποδοτικότητας των βιοµηχανιών τους.

2.4 Ως εκ τούτου, µια ευρωπαϊκή πολιτική για τις περιφέρειες
µε µόνιµα µειονεκτήµατα οφείλει να συνίσταται σε σύνολο µέτρων
που θα περιορίζουν όσο το δυνατόν τον ευάλωτο χαρακτήρα τους
και που θα συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας πραγµατικής
«ισότητας ευκαιριών» µεταξύ των περιοχών αυτών και της λοιπής
Ένωσης. Η πολιτική αυτή, δεδοµένου ότι καλείται να ανταποκριθεί
σε αντικειµενικούς φυσικούς περιορισµούς, είναι θεµιτό να
διαβαθµίζεται ανάλογα µε την ένταση των εν λόγω περιορισµών.
Για τον ίδιο λόγο, δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τα µέτρα που
λαµβάνονται παραδοσιακά στα πλαίσια της πολιτικής για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, αλλά να είναι συµπληρωµατική προς
αυτά.
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2.5 Ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά της πολιτικής
αυτής;

2.5.1
Μία ευρωπαϊκή πολιτική για τις περιφέρειες µε µόνιµα
µειονεκτήµατα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις κύριες αρχές και να
επιδιώκει διάφορους στόχους:
— Η πρώτη αρχή είναι η αρχή της «µονιµότητας», δεδοµένου ότι
οι γεωγραφικοί περιορισµοί που χαρακτηρίζουν τις περιοχές
αυτές έχουν µόνιµο χαρακτήρα. Η αρχή αυτή της µονιµότητας
έρχεται σε αντίφαση µε την έννοια της «ανάκτησης», που µέχρι
σήµερα χρησίµευε στις κοινοτικές πολιτικές ως βάση για την
προσέγγιση των οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων.
— Η δεύτερη αρχή είναι εκείνη της «θετικής διαφοροποίησης».
Συνίσταται στην άποψη ότι τα µέτρα που παραχωρούνται σε
κάποιες περιοχές για την αντιστάθµιση των µόνιµων διαρθρωτικών περιορισµών τους δεν αποτελούν αθέµιτα πλεονεκτήµατα,
αλλά συµβάλλουν στην καθιέρωση πραγµατικής ισότητας. Υπό
την έννοια αυτή, η θετική διαφοροποίηση έρχεται σε αντίθεση
µε τη διάκριση, η οποία, σύµφωνα µε τον ορισµό που έχει δώσει
το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο: «[…] συνίσταται στη µεταχείριση
κατά τρόπο όµοιο καταστάσεων που είναι διαφορετικές ή κατά
τρόπο διαφορετικό καταστάσεων που είναι όµοιες» (Απόφαση
του Πρωτοδικείου -τέταρτο τµήµα- της 26ης Οκτωβρίου
1993. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις Τ-6/92 και Τ-52/92).
— Τέλος, η τρίτη αρχή είναι η αρχή της «αναλογικότητας», καθότι
οι καταστάσεις των περιοχών µε µόνιµα µειονεκτήµατα
χαρακτηρίζονται από µεγάλη ποικιλία. Η χρήση µιας θετικής
διαφοροποίησης υπέρ των περιφερειών µε µόνιµα µειονεκτήµατα πρέπει να υποστηριχθεί µόνον εάν στηρίζεται στα πραγµατικά τους γεωγραφικά, δηµογραφικά, περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά και στους περιορισµούς που αυτά τους επιβάλλουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά διαφέρουν αναγκαστικά από τη
µία περιοχή στην άλλη.
2.5.2
Παρά να αναζητούνται µέτρα που να µπορούν να εφαρµόζονται κατά τρόπο συστηµατικό και οµοιόµορφο σε οποιαδήποτε
περιοχή, αυτό που πρωτίστως χρειάζεται είναι να δηµιουργηθεί ένα
πλαίσιο που θα επιτρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι διαφορές αυτές.
Ένα τέτοιο πλαίσιο, στηριζόµενο πότε σε νοµικές διατάξεις, πότε σε
χρηµατοδοτικά µέσα, πότε σε τρόπους διαχείρισης, θα επιτρέπει τη
διαµόρφωση λύσεων κατάλληλων για την καθεµιά από τις περιοχές
αυτές, ανάλογα µε τη φύση και την ένταση των προβληµάτων της.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, αυτό θα σηµαίνει κοινά µέτρα για όλες
τις περιφέρειες µε µόνιµα µειονεκτήµατα. Σε άλλες περιπτώσεις,
αντίθετα, θα συνεπάγεται ιδιαίτερα µέτρα για κάποια συγκεκριµένη
κατάσταση, τα οποία δεν υπάρχει λόγος να γενικευθούν.
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2.6.2 Για την ορθή εφαρµογή των ενισχύσεων στις µειονεκτούσες περιφέρειες, ο όρος «βιωσιµότητα» θα πρέπει να νοηθεί µε
διπλή σηµασία: αφενός, από κοινωνικοοικονοµική άποψη, ως
εξασφάλιση της διατήρησης των οικογενειακών επιχειρήσεων και
βιώσιµων συστηµάτων παραγωγής, προκειµένου να αποτρέπεται η
φυγή του πληθυσµού τους, και αφετέρου, µέσω πρακτικών που
είναι συµβατές µε το περιβάλλον.

2.6.2.1 Κοινωνικοί στόχοι: οι κοινωνικοί στόχοι µιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις περιφέρειες µε µόνιµα µειονεκτήµατα
αποβλέπουν στο να δοθεί η δυνατότητα στους κατοίκους των περιφερειών αυτών που το επιθυµούν «να γεννιούνται, να ζουν και να
εργάζονται στον τόπο τους».

2.6.2.2 Οι κάτοικοι των περιφερειών αυτών πρέπει να µπορούν
να απολαµβάνουν υπηρεσιών το φάσµα και η ποιότητα των οποίων
θα είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα εκείνων που γενικά διατίθενται στις λοιπές περιοχές της Ένωσης.

2.6.2.3 Τούτο αφορά πλήθος τοµέων, κυρίως όµως την εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση -αρχική και καθ' όλη τη
διάρκεια του βίου-, την υγεία, τις µεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες. Η ισότητα µε τις λοιπές περιοχές της Ένωσης δεν είναι
δυνατόν να οριστεί µε καθαρά στατιστικά κριτήρια, αλλά πρέπει να
εκτιµάται µε ποιοτικούς όρους. Όταν οι υποδοµές ή οι υπηρεσίες
είναι εξεζητηµένες, όσο µικρότερος είναι ο πληθυσµός µιας περιφέρειας, τόσο περισσότερο δυσανάλογος αποβαίνει ο όγκος τους και
το κόστος τους σε σύγκριση µε τον αριθµό κατοίκων. ∆εν υπάρχει
ενιαία λύση για το πρόβληµα αυτό, πέρα από την εφαρµογή µιας
αρχής: της επιδίωξης παροχών βέλτιστης ποιότητας, ώστε να
καθίσταται δυνατή τουλάχιστον η διατήρηση των πληθυσµών.

2.6.2.4 Τα απαιτούµενα µέσα είναι η παρέµβαση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, επικεντρωµένη κυρίως στον τοµέα των µεταφορών
(σταθερές ή κινητές υποδοµές), της διαχείρισης των υδάτινων
πόρων και των αποβλήτων, των υπηρεσιών παιδείας και υγείας.
Στον τοµέα των µεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών,
η παρέµβαση αυτή πρέπει να ενισχυθεί µέσω της ουσιαστικής εφαρµογής του άρθρου 154 της Συνθήκης, που αφορά τα διευρωπαϊκά
δίκτυα, µε κατάλληλα χρηµατοδοτικά µέσα.

2.6.2.5 Οι κάτοικοι των περιφερειών µε µόνιµα µειονεκτήµατα
πρέπει να έχουν πρόσβαση στα καταναλωτικά αγαθά και στις
υπηρεσίες σε τιµές κοινωνικά αποδεκτές.
2.6 Οι στόχοι µιας πολιτικής για τις περιφέρειες µε µόνιµα µειονεκτήµατα

2.6.1
Τα τρία είδη στόχων µιας πολιτικής για τις περιφέρειες µε
µόνιµα µειονεκτήµατα είναι κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής φύσεως και αλληλοσυνδέονται πολύ στενά µεταξύ τους.

2.6.2.6 Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι καταστάσεις ανισότητας
µπορούν να αντισταθµιστούν µέσω µέτρων που θα αποσκοπούν
στον περιορισµό των τιµών κατανάλωσης και στην παρότρυνση
ορισµένων προµηθευτών υπηρεσιών να εγκατασταθούν στις πλέον
αποµονωµένες και αραιοκατοικηµένες περιοχές.
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2.6.2.7
Τα απαιτούµενα µέσα είναι παρεµβατικά µέτρα κοινωνικού χαρακτήρα όπως:
— άµεσες ενισχύσεις προς ορισµένα εµπορικά καταστήµατα ή
προµηθευτές υπηρεσιών·
— προτιµησιακές τιµές για τους κατοίκους στις θαλάσσιες και
εναέριες µεταφορές·
— ύπαρξη ποιοτικών δηµόσιων υπηρεσιών.
Η ένταση ορισµένων από τα µέτρα αυτά θα µπορεί να είναι ευθέως
ανάλογη προς το βαθµό αποµόνωσης των ενδιαφεροµένων
κοινοτήτων και αντιστρόφως ανάλογη προς το µέγεθος της αγοράς
τους.
2.6.2.8
Η εκτατική χρήση των διατάξεων των άρθρων 73 ΣΕΚ
(δηµόσιες υπηρεσίες µεταφορών), 86.2 (για τις επιχειρήσεις τις
επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος) και 87.2 (σχετικά µε τις ενισχύσεις κοινωνικού
χαρακτήρα που χορηγούνται σε µεµονωµένους καταναλωτές) θα
µπορούσε, σε ορισµένες περιπτώσεις, να χρησιµεύσει ως βάση για
τέτοιες διατάξεις.
2.6.3
Οικονοµικοί στόχοι: οι οικονοµικοί στόχοι µιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις περιφέρειες µε µόνιµα µειονεκτήµατα
πρέπει να συµβάλλουν στην ενσωµάτωσή τους στην Ενιαία Αγορά,
λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη το γεγονός ότι είναι κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ευάλωτες. Εποµένως, οι αρχές της ελεύθερης
αγοράς πρέπει να µετριάζονται µέσω των αρχών της οικονοµικής,
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
2.6.3.1
Η ενσωµάτωση των οικονοµιών των περιφερειών αυτών
στην οικονοµία της Ενιαίας Αγοράς απαιτεί ισότιµες συνθήκες.
2.6.3.2
Γενικά, τη µείωση του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από τις µεταφορές, µέσω άµεσων ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις.
2.6.3.3
Κατά περίπτωση και ανάλογα µε την εκάστοτε συγκεκριµένη κατάσταση, ρυθµίσεις που θα αποσκοπούν να αντισταθµίσουν τη στενότητα της τοπικής αγοράς και τον περιορισµένο
χαρακτήρα των φυσικών ή ανθρώπινων πόρων. Οι ρυθµίσεις αυτές
επιτυγχάνονται µέσω µέτρων στήριξης και προώθησης προς τον
ιδιωτικό τοµέα, διαµορφωµένων ανάλογα µε τη φύση των δραστηριοτήτων, µε την αποδοτικότητά τους και µε την κοινωνική και
περιβαλλοντική επίδρασή τους.
2.6.4
Περιβαλλοντικοί στόχοι: οι περιβαλλοντικοί στόχοι µιας
ευρωπαϊκής πολιτικής για τις περιφέρειες µε µόνιµα µειονεκτήµατα
συνίστανται στο να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη του περιβάλλοντος
των περιφερειών αυτών, σε αρµονία µε τις επιταγές της οικονοµικής
και κοινωνικής τους ανάπτυξης. Η έννοια του «περιβάλλοντος» περιλαµβάνει τους φυσικούς πόρους, τα τοπία και τα οικοσυστήµατα
των περιφερειών αυτών, καθώς και την πολιτιστική τους κληρονοµιά υπό τις πλέον ποικίλες µορφές της: αρχιτεκτονική, ιστορικά
µνηµεία, γλωσσική κληρονοµιά, τραγούδια, χοροί, λογοτεχνία,
λαϊκή τέχνη κ.λπ.
2.6.4.1
Η διαφύλαξη της περιβαλλοντικής κληρονοµιάς δεν
πρέπει να συνιστά διαδικασία στατική ή στραµµένη στο παρελθόν,
που να αποσκοπεί να καταστήσει τις περιφέρειες µε µόνιµα µειονε-
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κτήµατα κάτι ανάλογο µε τις περιοχές που έχουν παραχωρηθεί
στους Ινδιάνους. Αντίθετα, πρόκειται για µια δραστήρια και
δυναµική διαδικασία, µε στόχο κυρίως την προώθηση της βιώσιµης
ανάπτυξης που είναι αναγκαία για την παραµονή των πληθυσµών
στον τόπο τους και για την εξασφάλιση ενός ποιοτικού περιβάλλοντος διαβίωσης.
2.6.4.2 Οι περιβαλλοντικοί στόχοι απαιτούν παρεµβάσεις σε
διάφορα επίπεδα: σε τοπικό επίπεδο, ασφαλώς, αλλά και σε εθνικό,
ευρωπαϊκό, ακόµη και παγκόσµιο ορισµένες φορές. Για παράδειγµα:
— η διαφύλαξη της γλωσσικής κληρονοµιάς εξαρτάται από εκπαιδευτικές πολιτικές που καταρτίζονται σε τοπικό και σε εθνικό
επίπεδο·
— η προστασία των ακτών από τη θαλάσσια ρύπανση απαιτεί την
επιτήρηση της ναυσιπλοΐας στα εθνικά και τα διεθνή ύδατα και
τη λήψη µέτρων δεσµευτικού χαρακτήρα (όπως για τη διέλευση
από πορθµούς), τα οποία συζητώνται µεταξύ των γειτονικών
κρατών, αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο (στα πλαίσια του
ΠΟΕ)·
— η διαχείριση των αλιευτικών πόρων απαιτεί τη συµµετοχή, κατά
περίπτωση, των περιφερειών, των κρατών µελών, της
Κοινότητας, αλλά και τρίτων χωρών (στην Καραϊβική, για
παράδειγµα) ή και διεθνών φορέων (όπως για τα αλιευτικά πεδία
του Βόρειου Ατλαντικού)·
— όλες οι πολιτικές που συνδέονται µε την παρατήρηση του
φαινοµένου του θερµοκηπίου και µε τους περιορισµούς των
συνεπειών του πρέπει αναγκαστικά να ασκούνται σε όλα τα
προηγούµενα επίπεδα, απαιτείται όµως και η προσέγγισή τους
σε παγκόσµιο επίπεδο, στα πλαίσια των Ηνωµένων Εθνών και
των διαφόρων διασκέψεων για το περιβάλλον.
2.6.4.3 Οι περιβαλλοντικοί στόχοι είναι, κατά µεγάλο µέρος,
ζήτηµα διακυβέρνησης. Πρέπει να ζητείται η άποψη των νησιωτικών, των υπερβόρειων, των ορεινών ή των εξόχως αποµακρυσµένων κοινοτήτων και, ει δυνατόν, να συµµετέχουν στη λήψη
των περιβαλλοντικών αποφάσεων που τους αφορούν.
2.6.4.4 Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει, µεταξύ άλλων, να
λαµβάνει υπόψη τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα των περιφερειών
µε µόνιµα µειονεκτήµατα όταν συζητώνται περιβαλλοντικά
ζητήµατα σε διεθνές επίπεδο (λόγου χάρη, σχετικά µε τις αλιευτικές
συµφωνίες µε τρίτες χώρες ή ακόµη στον τοµέα της καταπολέµησης
του φαινοµένου του θερµοκηπίου).
3. Τελική σηµείωση
3.1 Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία των περιφερειών µε τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εξετάζονται στην παρούσα γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, καθώς και το διασκορπισµό τους ανά την
επικράτεια της ΕΕ, αλλά και τις παρατηρήσεις και συστάσεις που η
ΕΟΚΕ εκφράζει επί του θέµατος, προκειµένου να εξασφαλιστεί η
καλύτερη ενσωµάτωσή τους, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη του
σχετικού προβληµατισµού και να παρέχει τη συµβολή της για την
αξιολόγηση των διαφόρων πολιτικών που θα πρέπει να εφαρµοστούν για την επίλυση των προβληµάτων τους.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Η πολιτική των καταναλωτών µετά τη διεύρυνση της ΕΕ»
(2005/C 221/24)
Στις 17 Ιουλίου 2003, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού της Κανονισµού, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει την ανωτέρω γνωµοδότηση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και Κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 8 Σεπτεµβρίου 2004, µε βάση την εισηγητική έκθεση
του κ. J. PEGADO LIZ.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειας, της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2005 (συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, µε 95 ψήφους υπέρ και 2 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση.

1. Εισαγωγή. Αιτιολόγηση της γνωµοδότησης
1.1 Η διεύρυνση της ΕΕ, µε την ταυτόχρονη προσχώρηση 10 νέων κρατών µελών, δεν θέτει µόνον προβλήµατα
ποσοτικού χαρακτήρα.
Η σφαιρική ανάλυση του αντίκτυπου της διεύρυνσης στη δοµή και τη λειτουργία της Ένωσης ήταν µία από τις
βάσεις της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης και οδήγησε σε σειρά πρωτοβουλιών, οι οποίες περιελήφθησαν στο Σχέδιο
Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος.
Και στο επίπεδο των τοµεακών πολιτικών, η διεύρυνση γεννά προβληµατισµούς όσον αφορά τις συνέπειές της
στους διάφορους εµπλεκόµενους τοµείς (1).
1.2 Παρά ταύτα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πολιτική και το δίκαιο των καταναλωτών στην ΕΕ, δεν
αναπτύχθηκε µέχρι σήµερα συστηµατικός και εµπεριστατωµένος προβληµατισµός σχετικά µε τις ποιοτικού
χαρακτήρα συνέπειες της διεύρυνσης, ούτε σχετικά µε τις ενδεχόµενες αλλαγές και προσαρµογές που θα επιφέρουν οι εν λόγω συνέπειες, προκειµένου να καταστούν κατάλληλα για µία νέα αγορά µε περίπου 500 εκατοµµύρια
καταναλωτές.
1.2.1
Εντούτοις, κατά τη συνάντηση που οργάνωσε η ΕΟΚΕ στη Θεσσαλονίκη στις 14 και 15 Μαρτίου 2003,
επισηµάνθηκε ότι η διεύρυνση ενδέχεται να οδηγήσει σε σηµαντικές µεταβολές των ουσιαστικών προσανατολισµών
της πολιτικής των καταναλωτών, µε αντίκτυπο ακόµη και στην ίδια τη Συνθήκη και στις συγκεκριµένες µεθόδους
θέσπισης νέων µέτρων προστασίας των καταναλωτών, καθώς και στον τρόπο εφαρµογής και ουσιαστικής
προώθησης αυτών των µέτρων µε επαρκή εναρµόνιση σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, όπου θα συντελεσθεί
σηµαντική και αναπόφευκτη αύξηση της ανοµοιοµορφίας των εθνικών κεκτηµένων κανονιστικών πλαισίων.
1.3 Πράγµατι, το ζητούµενο είναι να γίνει ένα «ποιοτικό άλµα», να βρεθεί άλλος τρόπος, άλλη µορφή, άλλη
µέθοδος προάσπισης, προστασίας και προαγωγής των καταναλωτών, εξασφάλισης της διαβούλευσης µαζί τους και
της συµµετοχής τους, καθώς και της εκπροσώπησής τους σε όλα τα επίπεδα λήψης πολιτικών αποφάσεων, σε έναν
διαφορετικό πλέον χώρο που παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, µε διαφορετικές καταναλωτικές πρακτικές
και συνήθειες, µε διαφορετικές πολιτισµικές παραδόσεις, µε διαφορετικές νοµοθεσίες και διαφορετικούς κώδικες
συµπεριφοράς.
(1) Η ΕΟΚΕ είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί µε όλα αυτά τα ζητήµατα στα πλαίσια διαδοχικών γνωµοδοτήσεων, εκ των οποίων οι
κυριότερες είναι οι εξής:
— «Το µέλλον της πολιτικής της συνοχής ενόψει της διεύρυνσης και της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης», µε
εισηγητή τον κ. MALOSSE, ΕΕ C 241, της 7/10/2002·
— «Οικονοµική και κοινωνική επίπτωση της διεύρυνσης στις υποψήφιες χώρες», µε εισηγητές τον κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η και
την κα BELABED, ΕΕ C 85, της 8/4/2003·
— «Ο αντίκτυπος της διεύρυνσης στην ΟΝΕ», µε εισηγητή τον κ. VEVER, ΕΕ C 61, της 14/03/2003·
— «Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης στην ενιαία αγορά», µε εισηγήτρια την κα BELABED, ΕΕ C 85, της 8/04/2003·
— «Μεταφορές / ∆ιεύρυνση», µε εισηγητή τον κ. KIELMAN, ΕΕ C 61, της 14/03/2003·
— «Προενταξιακή χρηµατοδοτική ενίσχυση», µε εισηγητή τον κ. WALKER, ΕΕ C 61, της 14/03/2003·
— «Η διεύρυνση της ΕΕ: η πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι υποψήφιες χώρες όσον αφορά την εκπλήρωση των οικονοµικών κριτηρίων για την ένταξη», µε εισηγητή τον κ. VEVER, ΕΕ C 193, της 10/7/2001·
— «Η προς ανατολάς διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο δασικός τοµέας», µε εισηγητή τον κ. KALLIO, ΕΕ C 149,
της 21/06/2002.
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1.4 Στόχος της παρούσας γνωµοδότησης πρωτοβουλίας ήταν, εποµένως, να δοθεί το έναυσµα για έναν όσο το
δυνατόν βαθύτερο προβληµατισµό σχετικά µε τις συνέπειες της διεύρυνσης στην πολιτική και το δίκαιο των καταναλωτών, ώστε να καταλήξουµε σε προτάσεις είτε για τους προσανατολισµούς της πολιτικής των καταναλωτών
στη διάρκεια των ετών που έπονται της πλήρους ένταξης των νέων κρατών µελών, είτε για ενδεχόµενες τροποποιήσεις του κοινοτικού κεκτηµένου στους τοµείς της προστασίας, της προάσπισης, της προαγωγής και της συµµετοχής των καταναλωτών, είτε ακόµη σχετικά µε νέες νοµοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες κρίνονται αναγκαίες.

2. Χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία και προπαρασκευαστικές εργασίες
2.1 Για την εκπόνηση της παρούσας γνωµοδότησης, κρίθηκε απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί ως προπαρασκευαστική βάση η όσο το δυνατόν πιο εµπεριστατωµένη γνώση των δυσκολιών που συναντώνται στις νέες προσχωρήσασες χώρες κατά την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου.
2.2 Προς τον σκοπό απεστάλησαν δύο ερωτηµατολόγια σε διάφορες προσωπικότητες µε αρµοδιότητες επί του
θέµατος, προερχόµενες τόσο από τη δηµόσια διοίκηση όσο και από τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις προστασίας
των καταναλωτών και τις επαγγελµατικές ενώσεις που εµπλέκονται πιο άµεσα στις σχέσεις µε τους καταναλωτές
και την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου, ειδικότερα από τα νέα κράτη µέλη. ∆ιοργανώθηκε επίσης ακρόαση, η
οποία πραγµατοποιήθηκε στις 2 ∆εκεµβρίου 2003 µε ευρεία παρουσία και συµµετοχή πολλών προσκεκληµένων.
2.3 Χάρη στα αποτελέσµατα της ακρόασης και στην ανάλυση των απαντήσεων στα ερωτηµατολόγια και λαµβανοµένων υπόψη των διµερών επαφών που έλαβαν χώρα κατά την προετοιµασία των εργασιών, η παρούσα γνωµοδότηση µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την άντληση συµπερασµάτων και τη διατύπωση συστάσεων αναφορικά
µε ενδεχόµενες τροποποιήσεις που πρέπει να εισαχθούν στους προσανατολισµούς της πολιτικής των καταναλωτών
κατά την περίοδο µετά τη διεύρυνση.

3. Ορισµός της αντιπροσωπευτικής οργάνωσης καταναλωτών, ως βάσης για την προαγωγή και τη
συµµετοχή των καταναλωτών
3.1 Φαίνεται γενικώς αποδεκτή η άποψη ότι πρωταρχικός στόχος µιας πολιτικής των καταναλωτών προσαρµοσµένης στη σηµερινή πραγµατικότητα, σε µία διευρυµένη ενιαία αγορά, πρέπει να είναι η όλο και µεγαλύτερη
προαγωγή των καταναλωτών σε ρόλο «εταίρων της αγοράς» και, συνεπώς, η παροχή κινήτρων και η δηµιουργία
των κατάλληλων µέσων και µηχανισµών συµµετοχής τους στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών προσανατολισµών που τους αφορούν (1).
3.2 Μολονότι είναι γεγονός ότι, για την επίτευξη του στόχου αυτού, σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσουν όχι
µόνον οι κυβερνητικοί, περιφερειακοί και τοπικοί οργανισµοί των διαφόρων κρατών µελών αλλά και οι τµηµατικές
υπηρεσίες των διαφόρων κοινοτικών θεσµικών οργάνων και οργανισµών, επικρατεί ωστόσο η γενικευµένη αντίληψη
ότι οι ίδιοι οι καταναλωτές πρέπει να αποφασίσουν, µε δική τους πρωτοβουλία και στο πλαίσιο της ελευθερίας
του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώµατος συγκρότησης ενώσεων που απολαµβάνουν, ποια είναι η καλύτερη µορφή
οργάνωσης, προκειµένου να διασφαλίσουν την προάσπιση και την εκπροσώπηση των συµφερόντων τους και τη
συµµετοχή τους στις συζητήσεις και τον καθορισµό των προσανατολισµών για τις πολιτικές που τους αφορούν,
στα διάφορα επίπεδα λήψης πολιτικών και νοµοθετικών αποφάσεων.
3.3 Εποµένως, η θεµελιώδης αρχή που διέπει αυτό το ζήτηµα είναι η πλήρης αναγνώριση της ικανότητας και
αυτονοµίας των καταναλωτών να οργανώνονται και να διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους, ώστε να συνεταιρίζονται
και να συγκροτούν ενώσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, προκειµένου να διασφαλίζουν την κατάλληλη εκπροσώπηση των συµφερόντων τους και τη συµµετοχή τους σε όλα τα όργανα όπου
λαµβάνονται οι αποφάσεις που τους αφορούν.
Πρόκειται προφανώς για µια υποχρέωση την οποία οφείλει να κατοχυρώσει και να διασφαλίσει ο νοµοθέτης, σε
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.
(1) Αυτό ακριβώς προκύπτει από το σηµείο 14 του ψηφίσµατος του Συµβουλίου της 2ας ∆εκεµβρίου 2002 για την κοινοτική
στρατηγική στον τοµέα της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών - 2002-2006 (ΕΕ C 11/1 της 17.01.03), όπου αναφέρονται
τα ακόλουθα:«ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:
14. να υποστηρίξουν τις οργανώσεις εκπροσώπησης των καταναλωτών ώστε να µπορούν ανεξάρτητα να προωθούν τα
καταναλωτικά συµφέροντά τους σε κοινοτικό καθώς και σε εθνικό επίπεδο και να τους δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν
επιρροή, π.χ. να αρχίσουν ισόρροπο διάλογο µε τις επιχειρήσεις και να µετάσχουν στη διαµόρφωση της κοινοτικής πολιτικής.
Καθοριστική σηµασία για το σκοπό αυτό θα είχε η επεξεργασία σχεδίων για τη δηµιουργία υποδοµής, ώστε να ενισχυθούν οι
οργανώσεις καταναλωτών, όταν αυτό ενδείκνυται, καθώς και τα εκπαιδευτικά εργαλεία για τη συγκεκριµένη πτυχή των διασυνοριακών συναλλαγών»
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3.4 Μια σαφής και γενικευµένη προσδοκία, ωστόσο, έχει να κάνει µε την αναγκαιότητα καθορισµού όµοιων
παραµέτρων σε κοινοτικό επίπεδο, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι οργανώσεις καταναλωτών, που συγκροτούνται ιδία πρωτοβουλία, θα τηρούν από κοινού µια σειρά θεµελιωδών αρχών σχετικά µε τη σύσταση και τη
δηµοκρατική τους λειτουργία, διασφαλίζοντας την ουσιαστική εκπροσώπηση των καταναλωτών εν γένει σε πνεύµα
αυτονοµίας και ανεξαρτησίας.

3.4.1
Έτσι, τα κριτήρια που θέτουν ορισµένες κοινοτικές πράξεις για τον προσδιορισµό των παραµέτρων αντιπροσωπευτικότητας των οργανώσεων και ενώσεων καταναλωτών θεωρήθηκαν σχετικά ανεπαρκή για τη διασφάλιση
της συγκρισιµότητάς τους σε όλο τον κοινοτικό χώρο (1).

3.4.2
Από την πλευρά της, και για ειδικούς σκοπούς, η ΕΕ όρισε ορισµένα κριτήρια για την αναγνώριση των
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων καταναλωτών, όπως π.χ. αυτά που περιλαµβάνονται στην οδηγία 98/27/ΕΚ, της
19ης Μαΐου 1998, περί των αγωγών παραλείψεως (2).

3.4.2.1
Τα ανωτέρω κριτήρια, ωστόσο, που παραπέµπουν σε «διοικητικές» αποφάσεις των κρατών µελών, δεν
µπορούν να χρησιµεύσουν ως βάση για έναν οµοιόµορφο ορισµό της αντιπροσωπευτικής ένωσης ή οργάνωσης
καταναλωτών, που να είναι ταυτόσηµος και συγκρίσιµος στα διάφορα κράτη µέλη εντός του ενιαίου χώρου της
εσωτερικής αγοράς.
(1) Παραθέτουµε ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφοι 2 και 3, της απόφασης αριθ. 20/2004/ΕΚ, της
8ης ∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε τη θέσπιση γενικού πλαισίου για τη χρηµατοδότηση των κοινοτικών ενεργειών υπέρ της
πολιτικής για τους καταναλωτές για τα έτη 2004-2007 (ΕΕ L 5/1 της 09.01.2004), όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:
«2. Η χρηµατοδοτική συνδροµή για την ενέργεια 16 µπορεί να παρέχεται σε ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών που
πληρούν τους ακόλουθους όρους:
— α) είναι µη κυβερνητικές, µη κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες από τη βιοµηχανία και από εµπορικά, επιχειρηµατικά ή
άλλα συγκρουόµενα συµφέροντα οργανώσεις, των οποίων ο πρωτεύων στόχος και οι δραστηριότητες
συνίστανται στην προώθηση και την προστασία της υγείας, της ασφάλειας καθώς και των οικονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών στην Κοινότητα·
— β) έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπούν τα συµφέροντα των καταναλωτών σε κοινοτικό επίπεδο από εθνικές
οργανώσεις, οι οποίες προέρχονται από τουλάχιστον τα µισά κράτη µέλη, εκπροσωπούν τους καταναλωτές
σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες ή τις πρακτικές και δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
και
— γ) έχουν παράσχει στην Επιτροπή ικανοποιητικά στοιχεία σχετικά µε την ιδιότητά τους ως µέλη, τους εσωτερικούς
τους κανόνες και τις πηγές τους χρηµατοδότησης.
3. Η χρηµατοδοτική συνδροµή για την ενέργεια 17 µπορεί να παρέχεται σε ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών που
πληρούν τους ακόλουθους όρους:
— α) είναι µη κυβερνητικές, µη κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες από τη βιοµηχανία και από εµπορικά, επιχειρηµατικά ή
άλλα συγκρουόµενα συµφέροντα οργανώσεις, των οποίων ο πρωτεύων στόχος και οι δραστηριότητες
συνίστανται στην εκπροσώπηση των συµφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας τυποποίησης
σε κοινοτικό επίπεδο και
— β) έχουν εξουσιοδοτηθεί, τουλάχιστον στα δύο τρίτα των κρατών µελών, να εκπροσωπούν τα συµφέροντα των
καταναλωτών σε κοινοτικό επίπεδο από:
— σώµατα που εκπροσωπούν, σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες ή τις πρακτικές, τις εθνικές οργανώσεις καταναλωτών στα κράτη µέλη ή,
— εάν δεν υπάρχουν τέτοια σώµατα, από εθνικές οργανώσεις στα κράτη µέλη, οι οποίες εκπροσωπούν τους καταναλωτές, σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες ή τις πρακτικές, και δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο».
— (Βλέπε σχετικά τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ (INT/180), της 17.07.2003, που εκπονήθηκε από τον κ. Hernández
Bataller, στην ΕΕ C 234 της 30.09.2003).
(2) ΕΕ L 166/51, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Άρθρο 3
Φορείς νοµιµοποιούµενοι προς έγερση αγωγής
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως “νοµιµοποιούµενοι φορείς” νοούνται οι οργανισµοί ή οργανώσεις που έχουν
δεόντως συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους και έχουν έννοµο συµφέρον να επιβάλλουν την τήρηση των
διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, και συγκεκριµένα:
α) ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι δηµόσιοι οργανισµοί, επιφορτισµένοι ειδικά µε την προστασία των συµφερόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1, στα κράτη µέλη όπου υπάρχουν τέτοιοι οργανισµοί και/ή
β) οι οργανώσεις των οποίων ο σκοπός συνίσταται στην προστασία των συµφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1,
σύµφωνα µε τα κριτήρια που θεσπίζει η εθνική νοµοθεσία».
Ή άλλως, στη σηµερινή «κωδικοποιηµένη» έκδοση της οδηγίας:
«Άρθρο 3
Νοµιµοποίηση προς έγερση αγωγής
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοµιµοποιούνται να εγείρουν αγωγή οι οργανισµοί ή οργανώσεις που έχουν
δεόντως συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους και έχουν έννοµο συµφέρον να επιβάλλουν την τήρηση των
διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, και συγκεκριµένα:
α) ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι δηµόσιοι οργανισµοί, επιφορτισµένοι ειδικά µε την προστασία των συµφερόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1, στα κράτη µέλη όπου υπάρχουν τέτοιοι οργανισµοί και/ή
β) οι οργανώσεις των οποίων ο σκοπός συνίσταται στην προστασία των συµφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1,
σύµφωνα µε τα κριτήρια που θεσπίζει η εθνική νοµοθεσία».
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3.5 Σε µια προσπάθεια ορισµού µιας οµοιόµορφης έννοιας της αντιπροσωπευτικής ένωσης καταναλωτών,
προτάθηκαν διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, µεταξύ των οποίων επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
α) η νοµική προσωπικότητά της και η ικανότητα παράστασης ενώπιον δικαστηρίου·
β) ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της·
γ) ο καθορισµός της προστασίας και εκπροσώπησης των συµφερόντων των καταναλωτών εν γένει (ενώσεις
γενικού συµφέροντος) ή της προστασίας και εκπροσώπησης των µελών της, καταναλωτών ή χρηστών συγκεκριµένων αγαθών ή υπηρεσιών (ενώσεις ειδικών συµφερόντων) ως κύριου καταστατικού σκοπού·
δ) η εκλογή των οργάνων της ελεύθερα, µε καθολική και µυστική ψηφοφορία των µελών της·
ε) η οικονοµική αυτονοµία της·
στ) η ανεξαρτησία της από τα κέντρα πολιτικής ή οικονοµικής εξουσίας, καθώς και από τις επιχειρήσεις και τις
επιχειρηµατικές οργανώσεις (που λειτουργούν από την πλευρά της προσφοράς της αγοράς).
3.5.1
Προτάθηκε επίσης η εξοµοίωση ορισµένων συνεταιριστικών οργανώσεων, κυρίως δε των καταναλωτικών
συνεταιρισµών, µε ενώσεις καταναλωτών (1).
3.5.2
Προτάθηκε ακόµη το ενδεχόµενο να απαιτείται η διοικητική αναγνώριση της αντιπροσωπευτικότητας των
ενώσεων από διαπιστευµένο δηµόσιο οργανισµό των κρατών µελών. Υποστηρίχτηκε, εντούτοις, επίσης ότι η
υποστήριξη προς τις οργανώσεις καταναλωτών θα έπρεπε να στηρίζεται στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και στα
αποτελέσµατα των εργασιών τους και όχι µόνο στην πιστοποίηση εκ µέρους των εθνικών αρχών.
3.6 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το θέµα αυτό, λόγω του λεπτού χαρακτήρα του και της αναγνωρισµένης σπουδαιότητάς του, πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο διεξοδικής µελέτης από την Επιτροπή, η οποία θα δηµοσιοποιήσει τα αποτελέσµατά της σε σχετική ανακοίνωση.
3.7 Παράλληλα, ως προϋπόθεση για την δέουσα άσκηση του δικαιώµατος εκπροσώπησης των καταναλωτών,
και δη σε κοινοτικό επίπεδο, από τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις προστασίας των γενικών και ειδικών συµφερόντων τους, εντοπίσθηκαν διάφορες αδυναµίες ή κενά των υφισταµένων συστηµάτων.
3.7.1
Ιδιαίτερη µνεία αξίζουν, καταρχάς, οι ανάγκες κατάρτισης των διευθυντικών στελεχών, των τεχνικών και
των εκπαιδευτών των εν λόγω αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ή ενώσεων καταναλωτών (2).
3.7.2
Οµοίως, πέρα από τα προγράµµατα γενικής ενηµέρωσης που απευθύνονται στους καταναλωτές εν γένει,
οι ενώσεις και οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να λαµβάνουν εξατοµικευµένη και έγκαιρη πληροφόρηση
προκειµένου να τη διαδίδουν στα µέλη τους, αλλά και γενικότερα στους καταναλωτές, στις αντίστοιχες χώρες ή
περιφέρειες.
3.7.3
Η εκπροσώπηση των ενώσεων καταναλωτών σε κοινοτικό επίπεδο πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο των
διαφόρων κοινοτικών φορέων, είτε άµεσα είτε µέσω των δευτεροβάθµιων οργάνων τους, µολονότι χαιρετίζουµε τις
πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής µε σκοπό την αναδιάρθρωση της Επιτροπής Καταναλωτών (3) και τον
διορισµό υπευθύνου για τις σχέσεις µε τους καταναλωτές στους κόλπους της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού (4), µια πρωτοβουλία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί και στους λοιπούς τοµείς πολιτικής που αφορούν
τους καταναλωτές (5).
(1) Σχετικά µε τη σηµασία του συνεταιριστικού κλάδου βλ. την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την προώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη (COM(2004) 18 τελικό της 23ης Φεβρουαρίου 2004), όπου προτείνεται ξανά η ιδέα
ενός καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (Γνωµοδότηση κ. Hoffelt).
(2) Για τον λόγο αυτό, χαιρετίζουµε την πολύ πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής (Γ∆ Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών) να αναθέσει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΓΕΚ) τη διοργάνωση, ήδη από την τρέχουσα χρονιά,
µαθηµάτων κατάρτισης σε θέµατα διαχείρισης οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων, δηµοσίων σχέσεων και «lobbying» και
δικαίου των καταναλωτών.
(3) Απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2003 για τη σύσταση ευρωπαϊκής συµβουλευτικής οµάδας καταναλωτών (ΕΕ L 258 της
10.10.2003).
(4) Τη συγκεκριµένη θέση, της οποίας η δηµιουργία εξαγγέλθηκε τον ∆εκέµβριο του 2002 µε σκοπό τη διεξαγωγή µόνιµου
διαλόγου µε τους ευρωπαίους καταναλωτές, ανέλαβε ο κ. Juan Riviere y Marti, κατόπιν διορισµού από τον Επίτροπο Mário
Monti στις 9 ∆εκεµβρίου 2003 (IP/03/1679 της 09.12.03).
(5) Επισηµαίνεται, λόγω της σηµασίας της, η πρόσφατη Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε τη σύσταση επιστηµονικών επιτροπών στον τοµέα της ασφάλειας των καταναλωτών, της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος (EE L 66 της 04.03.04).
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3.7.4
Εξίσου σηµαντική φαίνεται η επανέναρξη της τακτικής διοργάνωσης των ευρωπαϊκών φόρουµ καταναλωτών, µε στόχο τη διεύρυνση και τη βελτίωση του διαλόγου, της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας
µεταξύ οργανώσεων καταναλωτών.

4. Χρηµατοδότηση των οργανώσεων και ενώσεων καταναλωτών

4.1 Μία από τις βασικές προτεραιότητες για τη σωστή εκπροσώπηση των καταναλωτών συνίσταται στην
εξασφάλιση της κατάλληλης χρηµατοδότησης για την οργάνωση και τη λειτουργία των αντιπροσωπευτικών τους
οργάνων (1).

4.2 Ανεξάρτητα από τα εθνικά καθεστώτα που ισχύουν σε κάθε χώρα, ορισµένοι εκπρόσωποι των καταναλωτών
εξέφρασαν την άποψη ότι οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών θα αποκτήσουν τα απαραίτητα µέσα
ώστε να ανταποκριθούν στον ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν για την αναγκαία προστασία, προαγωγή και
εκπροσώπηση των καταναλωτών σε περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, µόνον εφόσον απολαµβάνουν ισχυρών κινήτρων και στήριξης από την Κοινότητα (2).

4.3 Πράγµατι, όλοι υπογράµµισαν το γεγονός ότι οι ενώσεις καταναλωτών, στηριζόµενες αποκλειστικά στις
δυνάµεις τους και µόνον µε τα οικονοµικά µέσα που προέρχονται από τις εισφορές των µελών τους ή από ίδιες
πρωτοβουλίες, αντιµετωπίζουν µεγάλη δυσκολία για να µην οδηγηθούν σε χρεοκοπία και για να διαφυλάσσουν
την αυτονοµία και την ανεξαρτησία τους έναντι των κέντρων πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας (3).

Για τη διαφύλαξη των αρχών αυτών, η όποια ενίσχυση δεν θα πρέπει να καλύπτει τρέχοντα λειτουργικά έξοδα των
φορέων αυτών, αλλά, κατά κανόνα, να στηρίζει δράσεις, προγράµµατα, σχέδια και πρωτοβουλίες, κυρίως στον
τοµέα της κατάρτισης τεχνικών στελεχών, της εκπαίδευσης των καταναλωτών και της χρηµατοδότησης συλλογικών
δράσεων για την προστασία γενικών συµφερόντων των καταναλωτών.

4.4 Το σηµερινό κοινοτικό πλαίσιο στήριξης των οργανώσεων και ενώσεων καταναλωτών συνοψίζεται, κυρίως,
στην απόφαση αριθ. 20/2004/ΕΚ, της 8ης ∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε τη θέσπιση γενικού πλαισίου για τη
χρηµατοδότηση των κοινοτικών ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους καταναλωτές για τα έτη 2004-2007 (4), η
οποία πρέπει να συνδυασθεί µε το έγγραφο «Επανεξέταση του κυλιόµενου προγράµµατος ενεργειών της στρατηγικής για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 2002-2006», της 15ης Σεπτεµβρίου (5).

5. Μέγιστη εναρµόνιση στο υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών

5.1 Το άρθρο 153 καθιερώνει ρητά, ως θεµελιώδη αρχή της κοινοτικής καταναλωτικής πολιτικής, την έννοια
της ελάχιστης εναρµόνισης σε συνδυασµό µε υψηλό επίπεδο προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών (6).
(1) Το 72 % των ερωτηθέντων οργανισµών αναφέρουν την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων, τις οποίες όµως χαρακτηρίζουν ως
ανεπαρκείς.
(2) Προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα σκόπιµη ήταν η έκκληση που απηύθυνε το ΕΓΕΚ προς τις κυβερνήσεις των νέων
κρατών µελών, τον Αύγουστο του 2003, ζητώντας τους να παράσχουν κατάλληλη χρηµατοδοτική ενίσχυση στις ενώσεις
καταναλωτών των χωρών τους και επισηµαίνοντας το ενδεχόµενο να χρησιµοποιηθούν προς το σκοπό αυτό πόροι του
προγράµµατος PHARE.
(3) Το 75 % των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για τους συλλόγους προστασίας
των καταναλωτών.
(4) ΕΕ L 5/1 της 09.01.2004, πρβλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, µε εισηγητή τον κ. Hernández Bataller: ΕΕ C 234 της
30.09.2003.
(5) Έγγρ. SEC(2003) 1387 της 27.11.2003.
(6) Αυτό προκύπτει σαφώς από τον συνδυασµό των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 153, στο σηµείο όπου αυτό ορίζει ότι τα
µέτρα που στηρίζουν, συµπληρώνουν και παρακολουθούν την πολιτική των κρατών µελών, τα οποία θεσπίζει το Συµβούλιο
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 και µετά από διαβούλευση µε την ΕΟΚΕ, «δεν εµποδίζουν τα
κράτη µέλη να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερα προστατευτικά µέτρα» υπό τον όρο, προφανώς, ότι αυτά θα
συµβιβάζονται µε τη Συνθήκη, µε τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
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5.2 Από την άποψη αυτήν, που άλλωστε δεν συνιστά καινοτοµία (1), και που επιπλέον δεν αλλάζει στο Σχέδιο
Συντάγµατος, όλες οι οδηγίες που εγκρίθηκαν στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών περιελάµβαναν τη
λεγόµενη «ελάχιστη ρήτρα», µε περίπου την ακόλουθη κοινή διατύπωση:

«Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες ή αυστηρότερες διατάξεις όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή στον τοµέα που διέπεται από αυτήν, µε την
επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη Συνθήκη» (2).
5.3 Η πρόσφατη κατεύθυνση, ωστόσο, που επιλέχθηκε τουλάχιστον από το Πράσινο Βιβλίο για την προστασία
των καταναλωτών στην ΕΕ (3) και, πιο πρόσφατα, από την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη Στρατηγική
για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 2002-2006 (4), φαίνεται να είναι η πρόκριση της ολικής εναρµόνισης ως
µεθόδου επίτευξης της προσέγγισης των νοµοθεσιών σε θέµατα που αφορούν την προστασία και την προάσπιση
των καταναλωτών.

5.3.1
Η κατεύθυνση αυτή διαπιστώνεται, συγκεκριµένα, στις πρόσφατες προτάσεις οδηγίας για τις πιστώσεις
που χορηγούνται στους καταναλωτές (5) και για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές (6) και, συνοδευόµενη από την
αναβάθµιση της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης (7), φαίνεται να προδιαγράφει έναν γενικό και όχι απλώς ειδικό
προσανατολισµό, που αιτιολογείται από τον χαρακτήρα των θεµάτων ή την ανάγκη εξασφάλισης της υλοποίησης
θεµελιωδών πτυχών της εσωτερικής αγοράς.

5.3.2
Λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη τη διεύρυνση της ΕΕ σε 25 κράτη µέλη, η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει το
πλεονέκτηµα της έγκρισης νοµοθετικών πράξεων που να διασφαλίζουν τη µέγιστη δυνατή οµοιοµορφία των
νοµικών καθεστώτων που ρυθµίζουν τις έννοµες σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων ή µεταξύ των τελευταίων και των
καταναλωτών, κάθε φορά που εξετάζονται µέτρα που αποσκοπούν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

5.3.2.1
Εξ ου και η άποψη της ΕΟΚΕ ότι πρέπει, όποτε αυτό είναι δυνατό, ανάλογα µε τη φύση του εκάστοτε
θέµατος, να εγκρίνονται κανονισµοί, ή «ευρωπαϊκοί νόµοι» (8) σύµφωνα µε τη νέα ορολογία που υιοθετείται στο
ευρωπαϊκό Σύνταγµα, ή αλλιώς, όταν δεν είναι δυνατό, οδηγίες, ή «νόµοι-πλαίσιο» σύµφωνα µε την ίδια ορολογία,
µε τα οποία θα επιδιώκεται η µέγιστη εναρµόνιση ως βέλτιστη µέθοδος επίτευξης της ασφάλειας του παράγωγου
δικαίου.

5.3.3
Η ΕΟΚΕ φρονεί, ωστόσο, ότι αναγκαία προϋπόθεση για την προσφυγή σε αυτή τη µορφή εναρµόνισης
είναι να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η προστασία των καταναλωτών θα παρέχεται στο υψηλότερο επίπεδο που αρµόζει
στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, στις επιστηµονικές γνώσεις και στα ισχύοντα πολιτιστικά πρότυπα.

5.4 Σε κάθε άλλη κατάσταση, όπου τα προς προάσπιση συµφέροντα δεν είναι κυρίως ούτε θεµελιωδώς προσανατολισµένα στην υλοποίηση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αλλά, αντιθέτως, εκείνο που υπερέχει είναι
η προστασία και προάσπιση των καταναλωτών, η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι ο καλύτερος τρόπος κατοχύρωσης
και διασφάλισης αυτών των συµφερόντων είναι η διατήρηση της αρχής της ελάχιστης εναρµόνισης, µε την παροχή
πάντοτε υψηλού επιπέδου προστασίας, αλλά και την παροχή στα κράτη µέλη της ευχέρειας να διατηρούν ή να
εισάγουν αυστηρότερα µέτρα προστασίας των καταναλωτών, συµβιβάσιµα µε τη Συνθήκη, µε αυστηρή εφαρµογή
των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 153.
(1) Η ίδια θέσπιση υπήρχε ήδη στο άρθρο 129-Α, όπως προέκυψε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.
(2) Για παράδειγµα, πρβλ. οδηγίες 90/314 (οργανωµένα ταξίδια), άρθρο 8· 94/47 (χρονοµεριστική µίσθωση), άρθρο 11· 93/13
(καταχρηστικές ρήτρες), άρθρο 8· 97/7 (συµβάσεις εξ αποστάσεως), άρθρο 14· 85/577 (σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος)· 84/450 (παραπλανητική διαφήµιση), άρθρο 7· 87/102 (καταναλωτική πίστη), άρθρο 15. Σχετικά µε
το θέµα αυτό, έχει σηµασία να µνηµονεύσουµε τη σπουδαία µελέτη που εκπονήθηκε από το Centre de Droit de la Consommation, κατόπιν ανάθεσης από την Επιτροπή και υπό τον συντονισµό της Monique Goyens, στην οποία είχε την ευκαιρία
να συνεργασθεί ο συντάκτης της παρούσας γνωµοδότησης, από κοινού µε επιφανείς νοµικούς όπως ο καθηγητής Klaus
Tonner, οι Lopez-Sanchez, Susanne Storm, Jérome Frank, Αλέξανδρος Βουτσάς, William Fagan, Paolo Martinello,
Andrée Colomer, A. Tavassy και Geraint Howells (SPC/02/93/CM, Ιούλιος 1994), και της οποίας η τελική έκθεση
αναδεικνύει σωστά τη διάκριση ανάµεσα στις διαφορετικές µορφές εναρµόνισης: ελάχιστης, πλήρους, µερικής, ολικής και
προαιρετικής.
3
( ) Έγγρ. COM(2001) 531 τελικό, της 02.10.2001.
(4) Έγγρ. COM(2002) 208 τελικό, της 07.05.2002.
(5) Έγγρ. COM(2002) 443 τελικό, της 11.09.2002.
(6) Έγγρ. COM(2003) 356 τελικό, της 18.06.2003.
(7) Που εισήχθη ρητώς στη Συνθήκη µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.
(8) Πρβλ. άρθρο 32 του Σχεδίου Συντάγµατος.
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5.5 Με την προσχώρηση άλλων δέκα κρατών µελών, η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να επανεξετάσει τη θέση
της αναφορικά µε τον πρόσφατο προσανατολισµό που συνίσταται στην αδιάκριτη επιλογή της µέγιστης εναρµόνισης, προσφεύγοντας στη συγκεκριµένη µέθοδο µόνον σε καταστάσεις που αφορούν την ανάγκη υλοποίησης ή
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, παρέχοντας όµως πάντα εγγυήσεις ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η προστασία
των καταναλωτών θα διασφαλίζεται στο υψηλότερο επίπεδο που αρµόζει στις επιστηµονικές γνώσεις, στις τεχνολογικές εξελίξεις και στα ισχύοντα στον συγκεκριµένο τοµέα κοινωνικο-πολιτισµικά πρότυπα.
5.6 Ο όρος «επιστηµονικές γνώσεις» αναφέρεται στις γνώσεις που αποτελούν τη βάση για εκείνους που λαµβάνουν τις αποφάσεις για την πολιτική των καταναλωτών. Περιλαµβάνει τα εγκεκριµένα αποτελέσµατα:
α) της θεωρίας της κατανάλωσης,
β) της εµπειρικής µελέτης της συµπεριφοράς των καταναλωτών και της ανάπτυξης οργανώσεων,
γ) της αξιολόγησης µέτρων και σχεδίων που έχει προγραµµατίσει η Επιτροπή κ.λπ.
Οι προφανείς ελλείψεις διαθέσιµων στοιχείων για µία τέτοια βάση γνώσεων θα πρέπει να καλύπτονται µε τη
δηµιουργία µίας λειτουργικής ικανότητας έρευνας.
5.7 Επιπλέον, η ΕΟΚΕ συνιστά, όταν αυτό είναι εφικτό και το επίπεδο της τεχνικής και νοµικής εξέλιξης
παρέχει τέτοια δυνατότητα, να χρησιµοποιείται ο κανονισµός (ή ο ευρωπαϊκός νόµος, σύµφωνα µε τη νέα
ορολογία), ως καταλληλότερο µέσο για την εξασφάλιση της πραγµατικής προσέγγισης των νοµοθεσιών και την
αποτελεσµατική επίτευξη της ασφάλειας του δικαίου κατά την εφαρµογή του στις έννοµες σχέσεις (1).

6. Οι αρχές της επικουρικότητας, της αµοιβαίας αναγνώρισης και της προφύλαξης — ερµηνεία και
εφαρµογή προσαρµοσµένες στην προστασία των καταναλωτών
6.1 Ορισµένες θεµελιώδεις αρχές που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη συνιστούν δοµικό στοιχείο του
παράγωγου δικαίου και η προσφυγή σε αυτές είναι πάντοτε αναγκαία κατά τον προσδιορισµό του χαρακτήρα, του
ουσιαστικού περιεχοµένου, της σκοπιµότητας και του αντικειµένου των ρυθµιστικών µέτρων που θεσπίζονται
στους διάφορους τοµείς και κατά την προώθηση των διαφορετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οπότε, το καταναλωτικό δίκαιο δεν αποτελεί εξαίρεση.
6.2 Μεταξύ των προαναφερόµενων αρχών, θα επισηµάνουµε λόγω της σηµασίας τους την αρχή της επικουρικότητας (2), την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης και την αρχή της προφύλαξης.
(1) Εύστοχα παραδείγµατα χρήσης του κανονισµού αποτελούν οι πρόσφατες πρωτοβουλίες σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία,
την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 της
22.12.2000)· σχετικά µε την επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις (κανονισµός (ΕΚ) 1348/2000 της 29.05.2000)· σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την
εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας έναντι των κοινών τέκνων των συζύγων (κανονισµός
(ΕΚ) 1347/2000 της 29.05.2000)· σχετικά µε τις διαδικασίες αφερεγγυότητας (κανονισµός (ΕΚ) 1346/2000 της
29.05.2000)· σχετικά µε την προώθηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά (COM(2002) 585 τελικό, της 25.10.2002)·
σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών (COM(2003) 443 τελικό, της 18.07.2003)·
σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα (COM(2003) 689 τελικό, της
17.11.03), και άλλες.
(2) Περιλαµβάνεται σήµερα στο άρθρο 5, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, µε την ακόλουθη διατύπωση:
«Στους τοµείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρµοδιότητα, η Κοινότητα δρα σύµφωνα µε την αρχή επικουρικότητας, µόνον εάν και στο βαθµό που οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από
τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να
επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο».
Ωστόσο, στη διατύπωση του άρθρου 9, παράγραφος 3, του Συντάγµατος εµφανίζονται ορισµένες διαφορές που θα άξιζαν
µια διεξοδική θεωρητική ανάλυση.
Το συνταγµατικό κείµενο ορίζει τα εξής:
«∆υνάµει της αρχής της επικουρικότητας, στους τοµείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρµοδιότητα, η
Ένωση παρεµβαίνει µόνο εφόσον και στο βαθµό που οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης δεν µπορούν να επιτευχθούν
επαρκώς από τα κράτη µέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µπορούν όµως, λόγω της
κλίµακας ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης».
Επισηµαίνονται, ωστόσο, οι ακόλουθες συνεισφορές στη συζήτηση για τη συγκεκριµένη αρχή:
«Subsidiarité: défi du changement», Πρακτικά της Επιστηµονικής Συνάντησης Jacques Delors, δηµοσίευση του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Μάαστριχτ, 1991 (IEAP 11/04)· «Le principe de subsidiarité», Jean-Louis Clergerie, Εellipres, 1997· η µελέτη, που πιθανόν δεν έχει δηµοσιευθεί, του καθηγητού G. Vandersanden, «Considérations sur le principe de
subsidiarité», Ιανουάριος 1992· «Il principio di sussidiarietà nella prospettiva dell'attuazione del Trattato sull' Unione europea»,
του Gian Pietro Orsello, Ρώµη, 1993· και ο Σχολιασµός Mégret στη Συνθήκη, τόµος I, δεύτερη έκδοση, Προσάρτηµα, κεφ.
ΙΙΙ, σ. 421 και επόµενες.
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6.3 Στην πραγµατικότητα, δίχως να θέλουµε να προχωρήσουµε σε εµπεριστατωµένη ανάλυση της εµβέλειας
της αρχής της επικουρικότητας όπως αυτή εφαρµόζεται στη ρύθµιση των συµφερόντων των καταναλωτών, από τη
διατύπωσή της, σε συνδυασµό µε τη σύνταξη του άρθρου 153, προκύπτει άµεσα ότι έχουµε να κάνουµε µε αυτό
που ορισµένοι συγγραφείς ονοµάζουν «διπλή επικουρικότητα» (1).
6.3.1
Πράγµατι, πέρα από την «πρωτογενή» και γενική επικουρικότητα που αναφέρεται στο άρθρο 3 Β, ο
νοµοθέτης επεδίωξε να υποβάλει τα µέτρα του άρθρου 153, παράγραφος 3, στοιχείο β) σε ακόµη πιο απαιτητικά
κριτήρια, που λειτουργούν ως µια πραγµατική «δευτερογενής» επικουρικότητα. ∆ηλαδή, τα συγκεκριµένα
κοινοτικά µέτρα, αφού περάσουν από τον έλεγχο της επικουρικότητας, θα γίνονται αποδεκτά µόνον εάν και
εφόσον «συµπληρώνουν» ή «στηρίζουν» πρωτοβουλίες των κρατών µελών στους αναφερόµενους τοµείς.
6.3.2
Με άλλα λόγια, είναι πάντα αναγκαίο να έχουν λάβει τα κράτη µέλη την πρωτοβουλία να θεσπίσουν
µέτρα σε εθνικό επίπεδο ή να εκδηλώσουν ανάλογη πρόθεση, για να µπορεί η Κοινότητα να προωθήσει συγκεκριµένα κάποιο µέτρο µε σκοπό να «συµπληρώσει» ή να «στηρίξει» τις εν λόγω πρωτοβουλίες.
6.3.3
Εν ολίγοις, η Κοινότητα αποστερείται µε τον τρόπο αυτό κάθε δυνατότητας ιδίας πρωτοβουλίας
προκειµένου να θεσπίσει οποιοδήποτε µέτρο, έστω και σε τοµείς όπου η αρµοδιότητά της κατοχυρώνεται ρητώς,
ακόµη και όταν η παρέµβασή της αιτιολογείται σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που καθιερώνει το
άρθρο 3 Β, εάν το µέτρο αυτό δεν συνοδεύει ή συµπληρώνει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει τα
κράτη µέλη.
6.4 Είναι λοιπόν απαραίτητο οι εκπρόσωποι των καταναλωτών να τονίζουν στα κοινοτικά θεσµικά όργανα, σε
κάθε περίπτωση και όταν τίθεται θέµα έµπρακτης εφαρµογής της αρχής της επικουρικότητας, ότι η ερµηνεία της
δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την παράλυση της διαδικασίας θέσπισης αναγκαίων και αναλογικών µέτρων
προστασίας και προάσπισης των καταναλωτών.
6.5 Επίσης, όσον αφορά την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης (2), η ΕΟΚΕ είχε ήδη την ευκαιρία να εκφέρει
εµπεριστατωµένη γνώµη σχετικά µε αυτήν σε γνωµοδότηση πρωτοβουλίας που υιοθέτησε τον Νοέµβριο του
2000 (3) σχετικά µε τη σηµαντική ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Η αµοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο της
υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την εσωτερική αγορά» (4).
6.6 Από τη µεριά της, στο πλαίσιο διαφορετικών τοµέων δραστηριότητας, η Επιτροπή δηµοσιοποίησε
προγράµµατα µέτρων για την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης, µε χαρακτηριστικότερα αυτά που
αφορούν τις ποινικές αποφάσεις και τις αποφάσεις επί αστικών και εµπορικών υποθέσεων (5).
6.7 Ειδικότερα όσον αφορά τα µέτρα που θεσπίζονται υπέρ των καταναλωτών, παρατηρείται αυξανόµενη τάση
επέκτασης της εφαρµογής της αρχής αυτής σε διάφορους τοµείς που τελούν υπό ρύθµιση, ιδίως όταν επιδιώκεται
συγχρόνως και η ολική εναρµόνιση.
6.8 Πρέπει να επισηµανθεί ότι, µολονότι η γενική εφαρµογή της είναι αιτιολογηµένη, υπάρχουν τοµείς όπου η
υιοθέτηση της συγκεκριµένης αρχής σηµαίνει υπαγωγή των καταναλωτών σε διάφορες νοµοθεσίες των κρατών
µελών, µε την εµφάνιση καταστάσεων σύγχυσης και σαφούς αποθάρρυνσης από τη σύναψη διασυνοριακών συµβάσεων (6).
6.9 Εφιστάται, συνεπώς, η προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη συνετής εφαρµογής, προσαρµοσµένης στην
πραγµατικότητα του εκάστοτε τοµέα όπου χρησιµοποιείται η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης ως µέθοδος
προσέγγισης των νοµοθεσιών.
(1) Είναι όµως απαραίτητο να αναφερθεί ότι η ερµηνεία που δόθηκε εξ αρχής από την Επιτροπή, και που παρουσιάσθηκε στο
Συµβούλιο του Εδιµβούργου στις 11 και 12 ∆εκεµβρίου 1992, ήταν τέτοια ώστε η ανάλυση υπό το πρίσµα της εν λόγω
αρχής θα οδηγούσε στην ανάκληση αρκετών υπό κατάρτιση προτάσεων οδηγιών και στη µη εφαρµογή ή την αναθεώρηση
πολλών άλλων.
(2) ∆ιατυπώθηκε µε τη γενική της έννοια στο άρθρο 100-Β της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης και καθιερώθηκε οριστικά στη νοµολογία µε την υπόθεση «Cassis de Dijon».
(3) «Αµοιβαία αναγνώριση στην ενιαία αγορά», µε συντάκτη τον κ. Lagerholm, που δηµοσιεύθηκε στην ΕΕ C 116 της
20.04.2001.
(4) Έγγρ. COM(1999) 299 τελικό, της 16.06.1999.
(5) ΕΕ C 12 της 15.03.2001.
(6) Συγκεκριµένα, αναφέρονται τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα που προσφέρονται στο εξ αποστάσεως εµπόριο.
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6.10 Απεναντίας, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η αρχή της προφύλαξης, που εισήχθη στο κοινοτικό δίκαιο µε τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ και εφαρµόζεται αποκλειστικά στην περιβαλλοντική πολιτική, θα πρέπει να αναδειχθεί σε
κοινή νοµική αρχή που διέπει όλες τις πολιτικές της ΕΕ, ιδίως δε την πολιτική προστασίας και προάσπισης των
καταναλωτών, µε σηµαντικές πρακτικές συνέπειες, συγκεκριµένα στο επίπεδο της συστηµατικής και αντικειµενικής
αξιολόγησης των κινδύνων και της αντιστροφής του βάρους αποδείξεως προς όφελος των καταναλωτών ως
γενικού κανόνα του δικαίου της αστικής ευθύνης (1).

7. Για έναν πραγµατικό οριζόντιο χαρακτήρα της πολιτικής των καταναλωτών
7.1 Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η έννοια του οριζόντιου ή εγκάρσιου χαρακτήρα της πολιτικής των καταναλωτών, που εισήχθη στη Συνθήκη ΕΚ µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ και προηγουµένως είχε ήδη διατυπωθεί σε
διάφορα προγραµµατικά έγγραφα της Επιτροπής (2), έχει σήµερα ενισχυθεί σε ουσιαστικό βαθµό στους πολιτικούς
προσανατολισµούς της Επιτροπής, και επιπλέον καθιερώθηκε ως θεµελιώδες δικαίωµα στο Σχέδιο Συντάγµατος (3).
7.2 Πράγµατι, στο έγγραφο µε τίτλο «Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 2002-2006» (4),
αναφέρεται ότι «όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών οι καταναλωτές επηρεάζονται
επίσης από άλλες σηµαντικές πολιτικές της ΕΕ, όπως π.χ. η εσωτερική αγορά, το περιβάλλον και η βιώσιµη
ανάπτυξη, οι µεταφορές, οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, ο ανταγωνισµός, η γεωργία, το εξωτερικό εµπόριο
και άλλες. Η πολιτική υπέρ των καταναλωτών καθαυτή δεν µπορεί να αναπτυχθεί αποµονωµένα χωρίς να
λαµβάνει υπόψη άλλους τοµείς που έχουν αντίκτυπο στους καταναλωτές. Η συστηµατική ενσωµάτωση των
ανησυχιών των καταναλωτών σε όλους τους σχετικούς τοµείς πολιτικής της ΕΕ είναι σηµαντική» (5).
7.3 Ωστόσο, αυτή η θέση αρχής δεν έχει µετουσιωθεί σε συγκεκριµένες και συστηµατικές δράσεις στο επίπεδο
των µέτρων που θεσπίζονται για την εφαρµογή και προώθηση των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών, το δε προαναφερθέν έγγραφο στρατηγικής δεν αναδεικνύει τον συγκεκριµένο στόχο ως προτεραιότητα, σε αντίθεση µε όσα
πρότεινε η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότησή της µε θέµα την ανακοίνωση της Επιτροπής (6).
7.4 Συνιστά εποµένως επιτακτική ανάγκη να καθιερωθούν διαφανείς µηχανισµοί και να θεσπισθούν αξιόπιστες
πρακτικές που θα εξασφαλίζουν τον συνυπολογισµό των συµφερόντων των καταναλωτών και θα εγγυώνται υψηλό
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, κατά τη θέσπιση οιουδήποτε µέτρου σε οποιονδήποτε τοµέα κοινοτικής
αρµοδιότητας (7).
(1) Πρβλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Η προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης», µε εισηγητή τον κ. Bedossa (ΕΕ C 268/
6 της 19.9.2000).
(2) Πρβλ. καταρχάς το Προκαταρκτικό Πρόγραµµα της ΕΟΚ, της 14ης Απριλίου 1975, στο οποίο ήδη αναφερόταν ότι η δυνατότητα άσκησης όλων αυτών των δικαιωµάτων (των καταναλωτών) πρέπει να ενισχύεται µε την ανάληψη δράσεων στα πλαίσια
ειδικών πολιτικών της Κοινότητας, όπως είναι, λόγου χάρη, η οικονοµική πολιτική, η κοινή αγροτική πολιτική, η κοινωνική
πολιτική, οι πολιτικές στους τοµείς του περιβάλλοντος, των µεταφορών και της ενέργειας, καθώς και µε την προσέγγιση των
νοµοθεσιών, καθώς όλες τους επηρεάζουν την κατάσταση του καταναλωτή (ΕΕ C 92 της 25.04.1975). Μεταγενέστερα, η
ιδέα θα αναπτυχθεί στην ανακοίνωση προς το Συµβούλιο της 4ης Ιουλίου 1985, στη λεγόµενη «Νέα ώθηση», όπου για
πρώτη φορά εκτιµάται ορθώς ότι η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί «ένα µέσον και όχι τον σκοπό της
δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας» (Έγγρ. COM(85) 314 τελικό), και από την οποία προέκυψε το
ψήφισµα του Συµβουλίου της 23.06.1986.
Αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµα που ενέκρινε το Μάρτιο του 1992, µε θέµα τους κανόνες προστασίας
των καταναλωτών και της δηµόσιας υγείας ενόψει της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς, καλεί την Επιτροπή «να λαµβάνει
όλο και περισσότερο υπόψη τις απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών, σε όλους τους τοµείς της πολιτικής» (Έγγρ.
PE 152150).
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ ήταν αυτή που, τις παραµονές του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Άµστερνταµ, στη γνωµοδότησή της µε
θέµα την ενιαία αγορά και την προστασία των καταναλωτών (CES 1309/95 της 22ας Νοεµβρίου, µε εισηγητή τον κ. Ceballo
Herrero, ΕΕ C 39 της 12/02/1996), προέβαλε µε σαφήνεια ορισµένες συστάσεις για καθιέρωση του οριζόντιου χαρακτήρα
της πολιτικής των καταναλωτών, απαιτώντας τη γενικευµένη κατοχύρωσή της στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης Συνθήκης.
(3) Άρθρο III-38 και άρθρο III-5.
(4) Έγγρ. COM(2002) 208 τελικό, της 07.05.2002.
(5) Όπ. π., σ. 7.
(6) Γνωµοδότηση CES 276/2003, της 26ης Φεβρουαρίου 2003, µε εισηγήτρια την κ. Ann Davison: ΕΕ C 95 της
23.04.2003.
(7) Επί του προκειµένου, στην ήδη αναφερθείσα γνωµοδότησή της αριθ. 1309/95, της 22ας Νοεµβρίου, η ΕΟΚΕ διατύπωνε τις
ακόλουθες συστάσεις:
«— σε όλες τις αποφάσεις της εµπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συµφέροντα των καταναλωτών πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε αντικειµενικά και δηµόσια κριτήρια·
— προκειµένου να ενισχυθεί η εφαρµογή των άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης, θα πρέπει να αναθεωρηθεί η πολιτική
ανταγωνισµού και στο εξής να απαιτείται διαβούλευση µε τις οργανώσεις καταναλωτών στην περίπτωση εξαιρέσεων
και εγκρίσεων συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων και ειδικότερα στις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, εφόσον και οι δύο
αυτές πρακτικές έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον ελεύθερο ανταγωνισµό της αγοράς·
— πρέπει να υιοθετηθούν οδηγίες όσον αφορά τον αθέµιτο ανταγωνισµό και την αθέµιτη διαφήµιση·
— πρέπει να εναρµονισθεί η νοµοθεσία για τις ασφάλειες, ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές από πρακτικές
πωλήσεων που δηµιουργούν αίσθηµα κοινωνικών διακρίσεων ή επιθετικότητας στον τοµέα·
— πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική συνεργασίας στον τοµέα του ελέγχου των κανόνων ασφαλείας και η επιβολή ποινής
για τη διακίνηση προϊόντων ή υπηρεσιών που αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία (σηµείο 3.2.4.).»
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7.5 Προς το σκοπό αυτό, η ΕΟΚΕ προτείνει συγκεκριµένα στην Επιτροπή να σταθµίσει την ανάγκη ενίσχυσης
των ανθρώπινων και υλικών πόρων της Γ∆ SANCO και επαναπροσδιορισµού των µεθόδων και διαδικασιών διάρθρωσής της µε τις υπόλοιπες Γενικές ∆ιευθύνσεις.
7.5.1
Οµοίως, και τα λοιπά κοινοτικά θεσµικά όργανα, από το Συµβούλιο µέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
την Επιτροπή των Περιφερειών και την ίδια την ΕΟΚΕ, πρέπει να αναµορφώσουν την οργανωτική δοµή τους,
προκειµένου να διασφαλίζεται ο ουσιαστικός συνυπολογισµός της προστασίας των καταναλωτών σε όλες τις
κοινοτικές πολιτικές.

8. Απλούστευση και κωδικοποίηση του καταναλωτικού δικαίου
8.1 Η αύξηση της πληθώρας και του σύνθετου χαρακτήρα των νοµοθετικών και ρυθµιστικών πρωτοβουλιών
στον τοµέα του καταναλωτικού δικαίου υπαγορεύουν, ίσως µάλιστα και επιβάλλουν, ως αναγκαία επιταγή, να
συνεχιστούν οι προσπάθειες βελτίωσης των νοµοθετικών µεθόδων και απλούστευσης της νοµοθεσίας.
8.2 Οι πτυχές αυτές της παραγωγής της κοινοτικής νοµοθεσίας απασχολούν όλο και περισσότερο την
Επιτροπή (1).
8.3 Από την πλευρά της, η ΕΟΚΕ, όχι απλώς συµπορεύεται µε την Επιτροπή ως προς τις ανησυχίες αυτές (2),
αλλά έχει επιπλέον θεσπίσει, ως µόνιµο θέµα του Παρατηρητηρίου της Ενιαίας Αγοράς, από το 2000, το ζήτηµα
της «απλούστευσης».
8.4 Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ χαιρετίζει τη σχετική διοργανική συµφωνία που επετεύχθη µεταξύ του ΕΚ, του
Συµβουλίου και της Επιτροπής (3) και, κατά τα άλλα, παραπέµπει στις παρατηρήσεις που έχουν ήδη διατυπωθεί
στις προαναφερόµενες γνωµοδοτήσεις και, ειδικότερα, σ' εκείνη που υιοθετήθηκε πρόσφατα σχετικά µε την
τελευταία σχετική Ανακοίνωση της Επιτροπής (4).
8.5 Πρόκειται, πράγµατι, για µείζονα ανησυχία η οποία, όσον αφορά ειδικότερα το καταναλωτικό δίκαιο,
δεδοµένου ότι απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ιδιώτες, πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής και να συνεχιστούν
οι προσπάθειες για την απλούστευση, ούτως ώστε το δίκαιο να καταστεί ευκολότερα κατανοητό και εφαρµόσιµο (5).
8.6 Παράλληλα, µία άλλη πτυχή της ίδιας ανησυχίας εκδηλώνεται µε την προσπάθεια κωδικοποίησης, την
οποία εξάλλου έχει ήδη δροµολογήσει η Επιτροπή, παρότι σε περιορισµένη εµβέλεια, σχετικά µε διάφορες
οδηγίες.
8.7 Μεταξύ των ποικίλων ερµηνειών που µπορούν να αποδοθούν στον όρο «κωδικοποίηση», δεν φαίνεται να
είναι χρήσιµο να καταβληθούν προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός πραγµατικού Ευρωπαϊκού Κώδικα Κατανάλωσης (6), αλλά µάλλον να συνεχιστεί η πορεία της συντονισµένης αναδιατύπωσης των κοινοτικών διατάξεων ανά
κύρια θέµατα, ώστε να καταστούν συµβατές µεταξύ τους οι διατάξεις των διαφόρων νοµοθετικών πρωτοβουλιών
και να οργανωθούν συστηµατικά τα διάφορα θέµατα.
(1) Ενδεικτικά, επί του προκειµένου, είναι τα από το 1992 έγγραφά της «Βελτίωση της νοµοθεσίας» εκ των οποίων επισηµαίνεται
εκείνο που αναφέρεται στο 2002 (COM(2002) 715 τελικό της 11.12.02), καθώς και οι Ανακοινώσεις της, της
5ης ∆εκεµβρίου 2001 µε τίτλο «Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος» (COM(2001) 726 τελικό),
της 5ης Ιουνίου 2002 µε τίτλο «Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση:Βελτίωση της νοµοθεσίας» (COM(2002) 275-278 τελικό), της
11ης Φεβρουαρίου 2003 µε τίτλο «Ενηµέρωση και απλούστευση του κοινοτικού κεκτηµένου» (COM(2003) 71 τελικό) και,
όλως ιδιαιτέρως, το πρόσφατο «Το νοµοθετικό πρόγραµµα και πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2004»
(COM(2003) 645 τελικό, της 29.10.03) όπου τονίζεται, ως προτεραιότητα για το 2004, η απλούστευση και κωδικοποίηση
της κοινοτικής νοµοθεσίας (Παράρτηµα 5).
2
( ) Πρβλ τις γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ µε εισηγητές τους κκ VEVER (ΕΕ C 14 της 16.01.01), K. WALKER (ΕΕ C 48 της
21.02.02 και ΕΕ C 125 της 27.05.02), J. SIMPSON (ΕΕ C 133 της 06.06.03) και RETUREAU (INT/187 της
17.03.2004, CESE 500/2004-EE C 112 της 30.04.04).
(3) ΕΕ C 321 της 31.12.2003. Πρβλ., λόγω της σηµασίας του, την Έκθεση του ΕΚ της 25.09.2003 (Α5-0313/2003), την
οποία συνέταξε η ευρωβουλευτής κα Monica FRASSONI.
(4) Έγγρ. COM(2003) 71 τελικό, γνωµοδότηση CESE 500/2004, EE C 112 της 30.04.04 µε εισηγητή τον κ. RETUREAU.
(5) Σχετικά µε το στάδιο µεταφοράς του κοινοτικού κεκτηµένου, το 65 % των ερωτηθέντων φορέων διαβεβαιώνουν ότι η νοµοθετική µεταρρύθµιση έχει ολοκληρωθεί και το 35 % δηλώνουν ότι η διαδικασία της µεταφοράς δεν έχει ολοκληρωθεί.
(6) Η ιδέα της «κωδικοποίησης» του κοινοτικού καταναλωτικού δικαίου και οι διάφορες έννοιες του όρου «κωδικοποίηση»
συζητήθηκαν ευρέως στο συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στη Λυών στις 12 και 13 ∆εκεµβρίου 1997, τα πρακτικά του
οποίου δηµοσιεύτηκαν από την Bruylant (1998) υπό τον τίτλο «Vers un Code Européen de la Consommation», και
επαναλήφθηκαν στο συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στη Bologne-sur-Mer στις 14 και 15 Ιανουαρίου του 2000, τα
πρακτικά του οποίου δηµοσιεύτηκαν από την Documentation Française (Παρίσι 2002). Το ζήτηµα αποτέλεσε αντικείµενο
προβληµατισµού εκ µέρους διαφόρων συγγραφέων στο έργο των Dominique Fenouillet και Françoise Labarthe «Faut-il
recodifier le droit de la consommation?» (ECONOMICA, 2002).
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8.8 Μία µέθοδος που αναφέρεται κατά γενικευµένη άποψη ως µέσον για τον περιορισµό του νοµοθετικού
βάρους θα µπορούσε να είναι η αύξηση της χρήσης των µηχανισµών αυτο-ρύθµισης και συν-ρύθµισης.
8.8.1
Χωρίς να επιδιώκουµε να προδικάσουµε την υπό εκπόνηση γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά µε το θέµα,
θα µπορούσαµε, ωστόσο, να δηλώσουµε ήδη, ειδικότερα δε όσον αφορά το καταναλωτικό δίκαιο, ότι, σε µια
αγορά που δεν είναι ακόµη ενοποιηµένη και που παρουσιάζει κατά γενική οµολογία έλλειµµα ενηµέρωσης, µόνον
µε βάση ένα σαφώς καθορισµένο νοµικό πλαίσιο ως προς το πεδίο, τις παραµέτρους και τα κριτήρια δράσης θα
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη εναλλακτικών συστηµάτων αυτο-ρύθµισης και συν-ρύθµισης, όπως εξάλλου έχει ήδη
υποστηρίξει η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότησή της σχετικά µε τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές (1).

9. Πληροφόρηση και εκπαίδευση των καταναλωτών
9.1 Η ΕΟΚΕ προβάλλει εδώ και πολύ καιρό τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραµατίζει η δέουσα πληροφόρηση και εκπαίδευση των καταναλωτών για την προαγωγή, την προστασία και την υποστήριξη των συµφερόντων τους.
9.2 Όσον αφορά ειδικότερα την πληροφόρηση των καταναλωτών, η ΕΟΚΕ έχει υποστηρίξει ότι δεν αρκεί η
εξειδικευµένη πληροφόρηση σχετικά µε το κάθε προϊόν ή υπηρεσία, ούτε και µια τυχαία πληροφόρηση, ακόµη κι
αν είναι πολύ πλήρης, αλλά ότι είναι αναγκαία µια προσαρµοσµένη και εξατοµικευµένη πληροφόρηση για το
εκάστοτε προκείµενο είδος αγαθών και υπηρεσιών (2).
9.3 Όσον αφορά την εκπαίδευση των καταναλωτών, σε πρόσφατη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, η ΕΟΚΕ όχι
µόνον έπλεξε το εγκώµιο του «εκπαιδευµένου καταναλωτή», αλλά και απαρίθµησε τα αντικείµενα και τις τεχνικές
εκπαίδευσης των καταναλωτών και το ρόλο των διαφόρων φορέων που παρεµβαίνουν στις διαδικασίες εκπαίδευσης
(Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη, σύλλογοι καταναλωτών, επαγγελµατίες κ.λπ.) (3).
9.4 Με την ευκαιρία της αναµόρφωσης της πολιτικής των καταναλωτών, που απαιτείται αναγκαστικά λόγω της
διεύρυνσης, η πληροφόρηση και η εκπαίδευση των καταναλωτών αποκτούν ακόµη σηµαντικότερο ρόλο για τη
διασφάλιση της πραγµατικής προαγωγής και προστασίας των συµφερόντων τους, παρότι θα πρέπει πάντοτε να
επαφίεται στα κράτη µέλη και στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των καταναλωτών ο καθορισµός των προσανατολισµών και των κριτηρίων για την καλύτερη προσαρµογή της στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής αγοράς.
9.4.1
Στο σηµαντικό αυτό έργο δεν καλούνται να αναλάβουν ρόλο µόνον τα σχολεία, οι σύλλογοι καταναλωτών, οι επιχειρήσεις, οι επαγγελµατίες, και τα κράτη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει όχι µόνο να συντονίσει τις πρωτοβουλίες, αλλά και να παράσχει κίνητρα και να
προωθήσει τα µέτρα που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας της πληροφόρησης και στην εµβάθυνση του
επιπέδου εκπαίδευσης των καταναλωτών (4).
9.4.2
Τα µέτρα αυτά δεν πρέπει να περιοριστούν σε κατάλληλες χρηµατοδοτικές ενισχύσεις, αλλά θα πρέπει να
περιλαµβάνουν και την ανάληψη κοινών εκστρατειών και προγραµµάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης.
9.4.3
Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να περιληφθούν και οι καταναλωτές, και οι επαγγελµατίες, οι φορείς
παροχής αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και οι φορείς θέσπισης και επιβολής της νοµοθεσίας, µε ιδιαίτερη έµφαση
στους επαγγελµατίες των δικαστηρίων (δικαστές, δικηγόροι, εισαγγελείς κ.λπ.).
(1) Γνωµοδότηση 105/2004 της ΕΟΚΕ, µε εισηγητή τον κ. H. BATALLER (ΕΕ C 108 της 30/04/2004).
(2) Σχετικά µε το ζήτηµα βλ., γενικά, τις γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ µε θέµα «Η Ενιαία Αγορά και η προστασία των καταναλωτών:
δυνατότητες και εµπόδια στη Μεγάλη Αγορά», µε εισηγητή τον κ. CEBALLO HERRERO, (ΕΕ C 39 της 12/02/1996) και µε
θέµα το «Πράσινο Βιβλίο για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» , µε εισηγήτρια την κα Ann
DAVISON (ΕΕ C 125 της 27/05/2002) και, ειδικά, κυρίως τις γνωµοδοτήσεις για τις Προτάσεις Οδηγίας σχετικά µε την
παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήµιση, µε τις κατ' οίκον πωλήσεις, µε τις καταναλωτικές πιστώσεις, µε τα οργανωµένα
ταξίδια, µε τις καταχρηστικές ρήτρες, µε τη χρονοµίσθωση, µε τις πωλήσεις εξ αποστάσεως αγαθών γενικά και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ειδικά, µε την ευθύνη του παραγωγού, µε τις εγγυήσεις, µε το ηλεκτρονικό εµπόρια και µε την ασφάλεια
των προϊόντων και τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές.
(3) Γνωµοδότηση της 26ης Μαρτίου 2003, µε εισηγητή τον κ. H. BATALLER (ΕΕ C 133 της 6.6.2003). Πρέπει επίσης να
αναφερθεί, λόγω του ενδιαφέροντός της, η σχετική έκθεση του Comitee for Consumer Affairs των Κάτω Χωρών, του
Νοεµβρίου του 2000.
(4) Όπως, εξάλλου, είχε ορίσει το Συµβούλιο, ήδη από το 1986, στο Ψήφισµά του της 9ης Ιουνίου (ΕΕ C 184 της 23.07.86).
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10. ∆ιοικητική συνεργασία για την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών

10.1 Ένα ζήτηµα θεµελιώδους σηµασίας είναι αυτό που προκύπτει από την πρόσφατη πρόταση κανονισµού
σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για την επιβολή της νοµοθεσίας για την
προστασία των καταναλωτών [COM(2003) 443 τελικό, της 18.07.2003], για την οποία η ΕΟΚΕ είχε ήδη την
ευκαιρία να γνωµοδοτήσει (1).

10.2 Ορισµένοι περιορισµοί της εν λόγω πράξης που έχουν καταγγελθεί πρέπει να αρθούν δεόντως, ώστε να
αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ελέγχου των παραβάσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας και να διασφαλισθεί η ουσιαστική εφαρµογή του σε εθνικό επίπεδο µετά την καθιέρωσή του.

Συγκεκριµένα, ένα θέµα που χρειάζεται άµεση τροποποίηση είναι το πεδίο εφαρµογής του, το οποίο η ΕΟΚΕ
έκρινε υπερβολικά περιορισµένο.

11. Κάποιες σκέψεις µε στόχο την εφαρµογή ουσιαστικής και κατάλληλα προσαρµοσµένης προστασίας,
προάσπισης και προαγωγής των συµφερόντων των καταναλωτών στη διευρυµένη ενιαία αγορά

11.1 Η ΕΟΚΕ έχει πλήρη επίγνωση του ότι οι όποιες νοµοθετικές τροποποιήσεις δεν παράγουν άµεσα αποτελέσµατα. Ως εκ τούτου, στην προσέγγιση που υιοθετεί εδώ για τα διάφορα θέµατα που επιδέχονται εµβάθυνση ή
βελτίωση, το µέληµά της δεν είναι απλά να τονίσει την ανάγκη εδραίωσης και προώθησης της ουσιαστικής εφαρµογής του υφισταµένου δικαίου, αλλά και να τονίσει τον σταδιακό και συντονισµένο χαρακτήρα των τυχόν
εξελίξεων που θα προωθηθούν, ούτως ώστε να µην διαταραχθεί η αναγκαία ισορροπία των κυρίων σχετικών
συµφερόντων, έχοντας όµως πάντοτε υπόψη τη µειονεκτική θέση στην οποία βρίσκεται, τις περισσότερες φορές, ο
καταναλωτής στις καταναλωτικές σχέσεις.

11.2 Με την προοπτική αυτή, η ΕΟΚΕ καταγράφει ορισµένους τοµείς για τους οποίους φρονεί ότι απαιτείται η
ανάπτυξη προβληµατισµού, µε στόχο τη βελτίωση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου που ρυθµίζει τις έννοµες
σχέσεις που αφορούν άµεσα τους καταναλωτές.

11.2.1 Ένας από τους τοµείς αυτούς αφορά την ασφάλεια των υπηρεσιών για τους καταναλωτές και τη
συνακόλουθη ρύθµιση της ευθύνης του προµηθευτή ελαττωµατικών υπηρεσιών.

11.2.2 Καθώς η σχετική πρόταση οδηγίας (2) έχει ανασταλεί από το 1992, διαπιστώνουµε µε ανανεωµένη
ελπίδα ότι η Επιτροπή, ανταποκρινόµενη στην έκκληση του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου να εντοπίσει«τις
ανάγκες, δυνατότητες και προτεραιότητες της κοινοτικής δράσης για την ασφάλεια των υπηρεσιών» (3), αποφάσισε να αναθερµάνει το διάλογο για τα θέµατα αυτά µε την «Έκθεση» που υπέβαλε στις 6 Ιουνίου 2003 (4), καθώς
και µε την πιο πρόσφατη Πρόταση Οδηγίας σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (5).
(1) Γνωµοδότηση που υιοθετήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2004, µε εισηγητή τον κ. Hernández Bataller (ΕΕ C 108 της
30/04/2004). Η Επιτροπή είχε ήδη επισύρει την προσοχή στην ανάγκη βελτίωσης του ελέγχου της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, στην Ανακοίνωσή της τής 11ης ∆εκεµβρίου 2002 (COM(2002) 725 τελικό).
(2) Στο Συµβούλιο του Εδιµβούργου, στις 11 και 12 ∆εκεµβρίου 1992, κατ' εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας,
αποφασίσθηκε η ανάκληση αρκετών υπό εκπόνηση προτάσεων οδηγιών, µεταξύ των οποίων και αυτής που αναφέρεται στο
κείµενο (Έγγρ. SN/456/92, παράρτηµα C των συµπερασµάτων της Προεδρίας).
(3) Οδηγία 2001/95/ΕΚ, άρθρο 20.
(4) Έγγρ. COM(2003) 313 τελικό, της 06.06.2003.
(5) Έγγραφο COM(2004) 2 τελικό της 13ης Ιανουαρίου 2004. Πρβλ. γνωµοδότηση µε εισηγητές τους κκ METZLER και
EHNMARK. Πρβλ. επίσης το Ψήφισµα του Συµβουλίου της 1ης ∆εκεµβρίου 2003, που δηµοσιεύτηκε στην ΕΕ C 299 της
10/12/2003.
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11.2.3 Παρά ταύτα, υπάρχει ο φόβος ότι ο προσανατολισµός που επιλέγει η Επιτροπή για την προσέγγιση του
θέµατος αυτού δεν θα οδηγήσει στη λήψη ειδικών και αποτελεσµατικών ρυθµιστικών µέτρων, λόγω ακατάλληλης
ερµηνείας της αρχής της επικουρικότητας και της συµπληρωµατικότητας σε σχέση µε τις εθνικές πολιτικές (1).

11.2.4 Άλλος ένας τοµέας όπου παρατηρούνται σηµαντικά κενά σε επίπεδο κοινοτικής νοµοθεσίας είναι αυτός
που αφορά τον καθορισµό της εµβέλειας των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των αρχών που πρέπει
να διέπουν τις υπηρεσίες αυτές, όσον αφορά τη συνέχεια και την καθολικότητα της παροχής τους, τις προσιτές
τιµές, το δικαίωµα πρόσβασης και την ελευθερία επιλογής κλπ. (2).

11.2.4.1 Ως συνέχεια των γνωµοδοτήσεων που έχει υιοθετήσει σχετικά µε το θέµα αυτό (3), η ΕΟΚΕ φρονεί ότι
η διεύρυνση της ΕΕ επιβάλλει τη χάραξη σαφών κατευθύνσεων ενόψει της ιδιωτικοποίησης ορισµένων βασικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και της επιτακτικής ανάγκης προσδιορισµού του κεντρικού πυρήνα υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας, στον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθούν οι αεροπορικές και σιδηροδροµικές µεταφορές, η
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες και οι τηλεπικοινωνίες (4).

11.2.4.2 Ελλείψει δεικτών ποιότητας µε επαρκή ακρίβεια ώστε να επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση των
υπηρεσιών αυτών, αναµένουµε µε ανυποµονησία την εξαγγελθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα µεθοδολογικό σύστηµα οριζόντιας αξιολόγησης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (5).

11.2.5 Ένα άλλο κενό, που µέχρι σήµερα δεν έχει καλυφθεί, έχει να κάνει µε την εναρµόνιση, σε κοινοτικό
επίπεδο, του εφαρµοστέου δικαίου στις εξωσυµβατικές ενοχές.

11.2.5.1 Για τον λόγο αυτό, αξίζει ιδιαίτερη µνεία η πρωτοβουλία της Επιτροπής να υποβάλει σχετική
πρόταση κανονισµού (6), η οποία, σε συνδυασµό µε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που διατύπωσε η ΕΟΚΕ
στη γνωµοδότησή της (7), συνιστά ουσιαστικό στοιχείο για την εναρµόνιση, στο επίπεδο της διευρυµένης ΕΕ, της
νοµοθεσίας που ρυθµίζει έναν τοµέα βασικής σηµασίας για την δέουσα προστασία των καταναλωτών.

11.3 Όσον αφορά το δικαίωµα στην πληροφόρηση, ειδικότερα δε για τα τρόφιµα (8), πέραν του ότι η
επισήµανση θα πρέπει να είναι όλο και πιο κατανοητή για τους καταναλωτές, θα πρέπει επίσης να χρησιµοποιούνται και άλλες σύγχρονες µέθοδοι για τη βελτίωση της πληροφόρησης των καταναλωτών (διαδίκτυο, τηλεφωνικές γραµµές µε δωρεάν κλήση, υπηρεσίες υποστήριξης του καταναλωτή κ.λπ.), χωρίς να παραµελείται, όποτε
αυτό απαιτείται και είναι δυνατόν, η ένδειξη προέλευσης (9).
(1) Και αυτό χωρίς να προδικάζεται η γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ επί του θέµατος CESE 137/2005
(2) Πρβλ. το Πράσινο Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (COM(2003) 270 τελικό, της 21.05.2003) και την ανακοίνωση
της Επιτροπής – «Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη» (COM(96) 443 τελικό, της 11.09.1996).
(3) Γνωµοδότηση CES 1607/2003 της 10.12.2003, µε εισηγητή τον κ. Hernández Bataller (ΕΕ C 80 της 30/03/2004), και
γνωµοδότηση CES 605/97 του κ. Van Dijk, µε ηµεροµηνία 29.05.1997 (ΕΕ C 287 της 22/09/1997). Πρβλ. επίσης τις
κατά τοµείς γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ µε θέµα ορισµένες βασικές υπηρεσίες, εκ των οποίων οι σηµαντικότερες είναι η γνωµοδότηση CES 1269/96 της 31.10.1996 για τον τοµέα της ενέργειας (ΕΕ C 66 της 03/03/1997) και η γνωµοδότηση
CES 229/2001 της 01/03/2001 για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ C 139 της 11/05/2001), αµφότερες του
κ. Hernández Bataller.
(4) Στην Πορτογαλία, προκάλεσε έκπληξη η εξαίρεση των τηλεφωνικών υπηρεσιών από τις βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας!
(Νόµος 5/2004 της 10/02/2004).
(5) Η Ανακοίνωση αυτή συνίσταται, σήµερα, στο έγγραφο COM(2004) 374 τελικό, της 12/05/2004.
(6) Κανονισµός για το εφαρµοστέο δίκαιο στις εξωσυµβατικές ενοχές (COM(2003) 427 τελικό, της 22.07.2003) (Ρώµη II).
(7) Γνωµοδότηση CESE 841/2004, µε εισηγητή τον κ. Von Fürstenwerth EE C 241 THW 28.9.2004.
(8) Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, ΕΕ L 109 της
6.5.2000.
(9) Σύµφωνα µε την οδηγία, η ένδειξη προέλευσης του προϊόντος είναι υποχρεωτική µόνον εάν η παράλειψή της ενδέχεται να
δηµιουργήσει εσφαλµένη εντύπωση στον καταναλωτή, µία διατύπωση που γεννά πολλές αµφιβολίες και δεν είναι αρκετά
σαφής από άποψη νοµικής ασφάλειας.
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11.4 Αναφορικά µε την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, η ακόµη πιο αποτελεσµατική λειτουργία
του συστήµατος RAPEX (1) εξαρτάται από την ικανότητα ανταπόκρισης των αρχών των κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ
υπογραµµίζει, λοιπόν, την ανάγκη επένδυσης στην ποιότητα των ελέγχων της κοινοτικής αγοράς, µέσω σχεδίων
που να συµβάλλουν στη δηµιουργία και ανάπτυξη των µηχανισµών ελέγχου της αγοράς των κρατών µελών, ιδίως
στις νέες προσχωρήσασες χώρες, µε τη στήριξη είτε των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των καταναλωτών είτε
των αρµόδιων δηµοσίων φορέων (2).

11.4.1 Με τη σειρά τους, οι οργανώσεις καταναλωτών είναι αρµόδιες για την εξασφάλιση αξιόπιστης πληροφόρησης σχετικά µε τα πλέον ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες και, επίσης, για την παροχή των αποτελεσµάτων
των ελέγχων που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο.

11.5 Σε ό,τι αφορά την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών, διάφορες πτυχές
αξίζουν προσεκτική εξέταση και αναδιατύπωση.

11.5.1 Σχετικά µε την ευθύνη του παραγωγού (3), το ισχύον καθεστώς είναι ανισοβαρές σε βάρος του καταναλωτή, λόγω του βάρους της αποδείξεως που επιβάλλεται στον καταναλωτή και των περιπτώσεων απαλλαγής
του παραγωγού από ευθύνες.

11.5.1.1 Είναι, εποµένως, απολύτως αιτιολογηµένη η συνέχιση των εργασιών που διεξάγονται σχετικά µε την
οδηγία 85/374/ΕΟΚ, της 25ης Ιουλίου 1985, προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει η Πράσινη Βίβλος για την
αστική ευθύνη λόγω ελαττωµατικών προϊόντων (4), ένα θέµα µε το οποίο ασχολήθηκαν διαδοχικά διάφορες
µελέτες που εκπονήθηκαν στο µεταξύ κατόπιν ανάθεσης της Επιτροπής (5).

11.5.2 Η οριοθέτηση της προστασίας των καταναλωτών στον τοµέα των κατ' οίκον πωλήσεων (6) κατόπιν
αιτήµατος του καταναλωτή γεννά ορισµένες επιφυλάξεις, λόγω της δυσκολίας προσκόµισης αποδεικτικών στοιχείων και της ύπαρξης οριακών καταστάσεων που δεν παρέχουν νοµική ασφάλεια. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα πρέπει να εξετασθεί ξανά, ούτως ώστε να καθιερωθούν τεκµήρια που θα προστατεύουν τον καταναλωτή από απάτες και καταχρηστική συµπεριφορά, και ότι θα έπρεπε να αναµορφωθεί ολόκληρο το κείµενο της
οδηγίας υπό το πρίσµα των σηµερινών αθέµιτων και επιθετικών πρακτικών και µε βάση τα κοινοτικά νοµοθετικά
κείµενα που αναφέρονται σε αυτές.

11.5.3 Αναφορικά µε τη σύναψη συµβάσεων εξ αποστάσεως (7), έχει σηµασία ο επιτακτικός καθορισµός της
ανάθεσης στον προµηθευτή του βάρους της αποδείξεως σχετικά µε την προηγούµενη ενηµέρωση, τη γραπτή επιβεβαίωση και τη συγκατάθεση του καταναλωτή (8). Από την άλλη, θα ήταν σκόπιµο να µελετηθεί η προσαρµογή της
υποχρέωσης ενηµέρωσης σε περιπτώσεις εξ αποστάσεως συµβάσεων µε αντικείµενο τις νέες τεχνολογίες.
(1) Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης.
(2) Προς την ίδια κατεύθυνση βλ. τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα την «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων» (ΕΕ C 367 της 20/12/2000). Σχετικά µε τους µηχανισµούς
ελέγχου της αγοράς, το 65 % των ερωτηθέντων τους κρίνουν κατάλληλους, ενώ το 37 % δεν τους θεωρούν αρκετά αποτελεσµατικούς.
(3) Οδηγία 85/374/ΕΟΚ, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νοµοθετικών διατάξεων των κρατών µελών σε θέµατα
ευθύνης λόγω ελαττωµατικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 99/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 1999, που επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
4
( ) Έγγρ. COM(1999) 396 τελικό, της 28.07.1999.
(5) Αναφέρεται ειδικότερα η έκθεση που υπέβαλε η Lovells (MARKT/2001/II/D), σύµβαση αριθ. ETD/2001/B5-3001/D/76,
στην εκπόνηση της οποίας συµµετείχε και ο εισηγητής.
(6) Οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη
συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος, ΕΕ L 372 της 31.12.1985.
(7) Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις, ΕΕ L 144 της 04.06.1997.
(8) Άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο α), της οδηγίας 97/7.
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11.5.4 Η ΕΟΚΕ εκφράζει ανησυχίες αναφορικά µε την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης. Έχει
σηµασία ο καθορισµός ενιαίων προθεσµιών στα διάφορα νοµοθετικά κείµενα και η θέσπιση σαφών κανόνων
άσκησης του συγκεκριµένου δικαιώµατος, ιδίως όσον αφορά την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών (1) και την καταναλωτική πίστη (2). Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει την ανάγκη απλούστευσης του καθεστώτος
αυτού, που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και έλλειψη διαφάνειας (3).

11.5.5 Όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή από τις καταχρηστικές ρήτρες (4), θα ήταν ενδιαφέρον
να προέβαινε η Επιτροπή σε συστηµατική και ενηµερωµένη καταγραφή των γενικών συµβατικών ρητρών που
χαρακτηρίζονται ρητώς ως καταχρηστικές, είτε δυνάµει της εθνικής νοµολογίας των διαφόρων κρατών µελών είτε
δυνάµει της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε σκοπό τη γνωστοποίησή τους στις
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των καταναλωτών και των επαγγελµατιών (5).

11.5.5.1 Από την άλλη πλευρά, το περιεχόµενο των διατάξεων της οδηγίας είναι οµολογουµένως ξεπερασµένο,
και είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρώσει σύντοµα η Επιτροπή τις εργασίες αναθεώρησής της, µε βάση την
έκθεσή της για την εφαρµογή της οδηγίας (6) και τα αποτελέσµατα των πολυάριθµων συναντήσεων εργασίας που
διοργάνωσε για το σκοπό αυτό.

11.5.6 Όσον αφορά τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την καταναλωτική πίστη (7), η ΕΟΚΕ είχε ήδη την
ευκαιρία να εκφέρει τη γνώµη της για την πρόσφατη σχετική πρόταση της Επιτροπής (8). Σήµερα πρέπει να υπογραµµισθεί εκ νέου η ανάγκη καταπολέµησης των φαινοµένων τοκογλυφίας και στάθµισης των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων των καταναλωτών και των φορέων που παρέχουν πιστώσεις. Οι υφιστάµενες διαφορές ανάµεσα στις
εθνικές κανονιστικές διατάξεις στον τοµέα αυτό, καθώς και τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας του καταναλωτή,
συνιστούν καταστάσεις που, καθώς ενδέχεται να επιδεινωθούν µε την προσχώρηση νέων κρατών, κινδυνεύουν να
ζηµιώσουν την εµπιστοσύνη στην αγορά χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και να προκαλέσουν στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού.

11.5.7 Ένα θέµα το οποίο πρέπει επειγόντως να διευθετηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, όπως έχει κατ' επανάληψη
επισηµάνει η ΕΟΚΕ, είναι η υπερχρέωση των οικογενειών, πρόβληµα που παρουσιάζει επιδείνωση, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις µε την πιθανή άνοδο των επιτοκίων (9).

11.5.8 Η ΕΟΚΕ θεωρεί επίσης ουσιαστικής σηµασίας την περαιτέρω εµβάθυνση των κανονιστικών διατάξεων
στον τοµέα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωµών (10), και χαιρετίζει την πρόσφατη πρωτοβουλία της
Επιτροπής να δροµολογήσει διαβουλεύσεις ενόψει της εγκαθίδρυσης ενιαίου χώρου για τις πληρωµές στην
εσωτερική αγορά (11).
(1) Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, σχετικά µε την εξ
αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, ΕΕ L 271 της 09/10/2002.
(2) Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εναρµόνιση των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων που διέπουν τις πιστώσεις που χορηγούνται στους καταναλωτές, COM(2002) 443 της
11.09.2002.
3
( ) Το 89 % των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι υπάρχει νοµική αναγνώριση του δικαιώµατος αυτού, το 30 % όµως πιστεύουν ότι
οι µηχανισµοί αυτοί δεν εφαρµόζονται στην πράξη.
(4) Οδηγία 93/13/ΕΟΚ, της 5ης Απριλίου: ΕΕ L 95/29 της 21.04.1993.
(5) Από όσο γνωρίζουµε, η βάση δεδοµένων CLAB δεν συνέχισε να ενηµερώνεται και είναι δύσκολα προσπελάσιµη. Το 52 %
των ερωτηθέντων θεωρούν επαρκή την προστασία που παρέχεται στους καταναλωτές έναντι των καταχρηστικών ρητρών και
µόλις το 19 % την θεωρούν ανεπαρκή.
(6) Έγγρ. COM(2000) 248 τελικό, της 06.07.2000· πρβλ. γνωµοδότηση µε εισηγητή τον κ. Ataíde Ferreira – ΕΕ C 116 της
20.04.2001.
(7) Οδηγία 87/102, ΕΕ L 42 της 12.02.1987 και οδηγία 98/7, ΕΕ L 101 της 01.04.1998.
(8) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εναρµόνιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν τις πιστώσεις που χορηγούνται στους καταναλωτές, µε ηµεροµηνία 17 Ιουλίου 2003 (ΕΕ C 234 της 30/09/2003), στην οποία η ΕΟΚΕ εκφράζει την άποψη ότι δεν
συµφωνεί µε τη διατήρηση της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ως πρωταρχικό µέληµα της οδηγίας, όπως συνέβαινε στην
οδηγία 87/102/ΕΟΚ, και µε το γεγονός ότι η προστασία των καταναλωτών αποκτά σηµασία µόνον στο βαθµό που
συµβάλλει στην προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας της προσφοράς πίστης και δεν αποτελεί σκοπό αλλά απλώς µέσο για
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς.
(9) Επί του προκειµένου, υπενθυµίζουµε την αρκετά πρόσφατη ενηµερωτική έκθεση και γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ
της 24.04.2002, µε εισηγητή τον κ. Ataíde Ferreira, ΕΕ C 149 της 21.06.2002, καθώς και τις διάφορες συναντήσεις που
διοργανώθηκαν από την Επιτροπή και από εθνικές οργανώσεις καταναλωτών για το θέµα αυτό.
10
( ) Η σύσταση της Επιτροπής 87/598/ΕΟΚ για ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας σε θέµατα ηλεκτρονικών πληρωµών (ΕΕ L 365
της 24.12.1987) είναι ανεπαρκής για την προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών στον τοµέα αυτό.
(11) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τις πληρωµές στην εσωτερική αγορά
(COM(2003) 718 τελικό), εν αναµονή γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ της οποίας εισηγητής θα είναι ο κ. Ravoet (INT/227), της
30/6/2004.
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11.5.8.1 Εντούτοις, εξακολουθεί να µην υπάρχει µια συνολική θεώρηση για τον τοµέα του ηλεκτρονικού
εµπορίου, που θα ήταν ικανή να εµπνεύσει εµπιστοσύνη στους καταναλωτές, γεγονός που κατέστη σαφές κατά τη
διάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ουβλίνο, µε την ευκαιρία του εορτασµού της Ευρωπαϊκής Ηµέρας του
Καταναλωτή του 2004.

11.5.8.1.1 Επιπλέον, οι µέχρι σήµερα διεξαχθείσες προσπάθειες για τη δηµιουργία συστηµάτων διαπίστευσης
των επαγγελµατιών δεν οδήγησαν ούτε καν στην εφαρµογή µέτρων αυτορρύθµισης που θα επέτρεπαν στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τις αξιόπιστες ιστοθέσεις του ∆ιαδικτύου.

11.5.8.1.2 Αξίζει, λοιπόν, να χαιρετίσουµε εδώ, παρά τους περιορισµούς τους, τις πρόσφατες εξελίξεις, µε
πρωτοβουλία της Επιτροπής, µε στόχο την προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ (1), καθώς και για την
προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωµα απάντησης στις οπτικοακουστικές
υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ενηµέρωσης (2).

11.5.8.2 Από την άλλη πλευρά, σε διεθνές επίπεδο, απουσιάζει ένα νοµοθετικό πλαίσιο ανάλογο µε αυτό που
θεσπίσθηκε στην ΕΕ µε τον «κανονισµό Βρυξέλλες Ι», ουσιαστικής σηµασίας για την ασφαλή ανάπτυξη των διεθνών
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Για τον λόγο αυτό, προβάλλει ως βασικός στόχος, που πρέπει να επιτευχθεί στα
πλαίσια της ∆ιάσκεψης της Χάγης, η υπογραφή σύµβασης για τη δικαιοδοσία και την εφαρµογή των αποφάσεων
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, για τον τοµέα αυτόν.

11.5.9 Τοµέας θεµελιώδους σηµασίας είναι η εναρµόνιση του δικαίου των συµβάσεων, που δροµολογήθηκε
από την Επιτροπή και υποστηρίζεται από την ΕΟΚΕ (3), και η οποία θα έπρεπε να προχωρήσει και να ενισχυθεί, µε
προτεραιότητα στην εναρµόνιση συγκεκριµένων συµβάσεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους
καταναλωτές (4).

11.5.10 Ύστερα από την πρόσφατη δηµοσίευση της οδηγίας σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και
των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (5), στην οποία υπογραµµίζονται ειδικότερα οι πτυχές που σχετίζονται µε
τις παρεχόµενες εγγυήσεις κατά την πώληση αγαθών, παραµένουν επίκαιρες οι κριτικές που είχε διατυπώσει η
ΕΟΚΕ για την αντίστοιχη πρόταση µε τη γνωµοδότησή της (6), ειδικότερα δε όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ εµπορικών και νοµικών εγγυήσεων και τις διαδικασίες εφαρµογής των εγγυήσεων αυτών.

11.5.10.1 Θα χρειαστεί τώρα να επανεξετασθεί όχι µόνον η επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας,
ώστε να καλύπτει και την εξυπηρέτηση µετά την πώληση (7), αλλά, ειδικότερα, η προσεκτική παρακολούθηση, από
την Επιτροπή, του τρόπου µεταφοράς της στις νοµοθεσίες των κρατών µελών, λόγω της πολυπλοκότητας του
καθεστώτος της και των δυσκολιών συνδυασµού της µε τις εσωτερικές διατάξεις του εκάστοτε εθνικού δικαίου.

11.5.11 Ένας τοµέας όπου αναµενόταν εδώ και πολύ καιρό η υιοθέτηση θέσης από την Επιτροπή, ως συνέχεια
του Πράσινου βιβλίου για την προστασία των καταναλωτών (8), ήταν ακριβώς η πρόταση σχετικά µε τις αθέµιτες
εµπορικές πρακτικές.

11.5.11.1 Παρά ταύτα, στη γνωµοδότησή της για το θέµα (9), η ΕΟΚΕ είχε ήδη την ευκαιρία να εκφράσει την
απογοήτευσή της και την έντονη ανησυχία της για το πνεύµα και τον προσανατολισµό της υπό εκπόνηση πράξης.
(1) Πρβλ. COM(2004) 91 τελικό, της 12/3/2004 και την υπό εκπόνηση γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε εισηγητές τον
κ. RETUREAU και την κα DAVISON.
(2) Πρβλ. COM(2004) 341 τελικό και την γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, µε εισηγητή τον εισηγητή της παρούσας γνωµοδότησης.
(3) Πρβλ. την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων (COM(2001) 398 τελικό, της
11.07.2001) και τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, µε εισηγητή τον κ. Retureau: ΕΕ C 241 της 07.01.2002.
(4) Πρβλ. την γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια (INT/202), της οποίας εισηγητής είναι ο
συντάκτης της παρούσας γνωµοδότησης.
(5) Οδηγία 1999/44/ΕΚ της 25.05.1999, ΕΕ L 171 της 07.07.1999.
(6) Γνωµοδότηση 743/94, της 1ης Ιουνίου 1994, µε εισηγητή τον κ. J. Proumens (ΕΕ C 295 της 22/10/1994).
(7) Κάτι άλλωστε που ήδη προέβλεπε το εξαίρετο «Πράσινο βιβλίο» της Επιτροπής (COM(93) 509 τελικό), της 15.11.93, από
το πνεύµα του οποίου η οδηγία αποµακρύνθηκε.
(8) Έγγρ. COM(2001) 531 τελικό· πρβλ. γνωµοδότηση ΕΟΚΕ 344/2002, µε εισηγήτρια την κ. Davison: ΕΕ C 125 της
27.05.2002.
(9) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 28.01.2004, µε εισηγητή τον κ. Hernández Bataller (ΕΕ C 108 της 30/04/2004).
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11.5.11.2 Πρόκειται λοιπόν για ένα θέµα του οποίου τη µελλοντική εξέλιξη οφείλουν να παρακολουθούν
στενά και µε ιδιαίτερη προσοχή οι εκπρόσωποι των καταναλωτών, ειδικότερα αυτοί των νέων υπό ένταξη κρατών.

11.5.12 Οµοίως, η ΕΟΚΕ έχει ήδη εκδηλώσει τη δυσαρέσκειά της αναφορικά µε το σχέδιο κανονισµού για την
προώθηση των πωλήσεων (1), και εκφράζει εδώ εκ νέου τις ανησυχίες της για την τελική µορφή του και για το
κατά πόσον συµβιβάζεται µε την πρόταση σχετικά µε τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές. Η ΕΟΚΕ φοβάται µήπως,
αντί να συµβάλουν στην περαιτέρω προαγωγή των καταναλωτών, οι δύο πράξεις καταλήξουν σε υποβάθµιση του
σηµερινού επιπέδου προστασίας και προάσπισής τους.

11.6 Τέλος, όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι είναι αναγκαίο να κατοχυρωθεί
περαιτέρω όχι µόνον η νοµική προστασία των συλλογικών, γενικευµένων ή οµοιογενών ατοµικών συµφερόντων
των καταναλωτών (2), µέσω της επείγουσας αναθεώρησης της οδηγίας περί των κοινοτικών αγωγών παραλείψεως (3), και της επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της ώστε να µετατραπεί σε γνήσιο µέσο για την άσκηση συλλογικών αγωγών («class action»), µε σκοπό την προώθηση της αποκατάστασης ζηµιών, εκτός από την απλή παύση
των παράνοµων ή αθέµιτων πρακτικών, αλλά επίσης και η προστασία των εννόµων συµφερόντων των µεµονωµένων
καταναλωτών που ασκούν προσφυγές, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα ταχείας και δωρεάν πρόσβασης στη
δικαιοσύνη (4). Επί του προκειµένου, η ΕΟΚΕ εναποθέτει εκ νέου τις ελπίδες της όχι µόνο στους εναλλακτικούς
τρόπους επίλυσης των διαφορών (5), αλλά και στις διαδικασίες διαιτησίας, και θέτει ως προτεραιότητα την
λειτουργική και τεχνική υποστήριξη των εθνικών αρχών προκειµένου να δηµιουργηθεί το σύστηµα και να εφαρµοσθεί στα διάφορα κράτη µέλη (6).

11.6.1 Επίσης, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της θέσπισης µίας νοµικά δεσµευτικής πράξης, η οποία, µε την επιφύλαξη των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, θα εξασφαλίζει την προώθηση των στόχων που
θέτει η Επιτροπή στις σχετικές συστάσεις της (7), και συγκεκριµένα την τήρηση της αρχής της ελευθερίας του
καταναλωτή και των αρχών της αµεροληψίας και της διαφάνειας της διαδικασίας, ανάγοντας σε υποχρεωτικές
διατάξεις όσα µέχρι σήµερα ήταν απλές συστάσεις που δεν έτυχαν ουσιαστικής και γενικευµένης εφαρµογής στην
πράξη.

11.7 Επί του προκειµένου, η ΕΟΚΕ χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον τοµέα της
δικαστικής συνεργασίας, εκ των οποίων κυριότερες είναι οι κανονισµοί περί διαδικασιών αφερεγγυότητας (8) και
για το εφαρµοστέο δίκαιο σε θέµατα δικαιοδοσίας των δικαστηρίων (Σύµβαση των Βρυξελλών) (9), καθώς και η
πρόταση κανονισµού για το εφαρµοστέο δίκαιο στις εξωσυµβατικές ενοχές (Ρώµη ΙΙ) (10), το Πράσινο βιβλίο
σχετικά µε τη µετατροπή σε κοινοτική πράξη και τον εκσυγχρονισµό της Σύµβασης της Ρώµης του 1980 για το
εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές (Ρώµη Ι) (11), ή ο κανονισµός για τη θέσπιση γενικού πλαισίου κοινοτικών δραστηριοτήτων προκειµένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου στις αστικές
υποθέσεις (12), και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη δηµιουργία ενός ενιαίου δικαστικού
χώρου, ως ουσιαστικού δοµικού στοιχείου των πτυχών που σχετίζονται µε την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς, το
οποίο αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία στους κόλπους της διευρυµένης ΕΕ.
(1) Στη γνωµοδότησή της, ΕΕ C 221 της 17.09.2002, µε εισηγητή τον κ. ∆ηµητριάδη, σχετικά µε την πρόταση κανονισµού της
Επιτροπής (COM(2001) 546 τελικό, της 02.10.2001).
(2) Το 71 % των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι υφίστανται µηχανισµοί πρόσβασης στη δικαιοσύνη και µόλις το 29 % απήντησαν
ότι δει υπάρχουν ειδικοί µηχανισµοί· ως προς την αποτελεσµατικότητά τους, το 58 % των ερωτηθέντων τους θεωρεί κατάλληλους ενώ το 35 % δεν τους θεωρεί επαρκώς αποτελεσµατικούς.
3
( ) Οδηγία 98/27/ΕΚ της 19.05.98 (ΕΕ L 166 της 11.06.1998), σήµερα πλέον σε κωδικοποιηµένη έκδοση (COM(2003) 241
τελικό, της 12.05.2003).
(4) Ως προς την ύπαρξη κανόνων απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα για τους συλλόγους προστασίας των καταναλωτών, το
73 % των ερωτηθέντων απήντησαν ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες.
(5) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα την Πράσινη Βίβλο για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών αστικού και
εµπορικού δικαίου (COM(2002) 196 της 19.04.2002), µε εισηγητή τον κ. Malosse, ΕΕ C 85 της 08.04.2003. Σε συνέχεια
της γνωµοδότησης, η ΕΟΚΕ αναµένει τη δηµοσίευση της έκθεσης για τη λειτουργία του δικτύου ΕΕ∆-Net, επισηµαίνοντας
όµως εξ αρχής ότι είναι αναγκαία η αύξηση της λειτουργικότητάς του.
(6) Σύµφωνα µε το 78 % των ερωτηθέντων, υφίστανται µηχανισµοί εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, ενώ µόλις το 33 %
απήντησε αρνητικά.
(7) Σύσταση 98/257/ΕΚ, της 30ής Μαΐου, σχετικά µε τις αρχές που διέπουν τα αρµόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των
διαφορών κατανάλωσης, ΕΕ L 115 της 17.04.1998, και σύσταση 2001/310/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001, ΕΕ L 109 της
19.04.2001.
(8) Έγγρ. 9179/99 + παρ. 1-99/00806 του Συµβουλίου, θέµα της γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ µε εισηγητή τον κ. Ravoet
(ΕΕ C 75 της 15.03.2000), που σήµερα αποτελεί τον κανονισµό (ΕΚ) 1346/2000 της 29.05.2000 (ΕΕ L 160/1 της
30.06.2000).
(9) Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 (ΕΕ L 12 της 16.01.2001).
(10) COM(2003) 427 τελικό, της 22.07.2003.
(11) COM(2002) 654 τελικό, θέµα της γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ µε εισηγητή τον συντάκτη της παρούσας γνωµοδότησης
(γνωµοδότηση CESE 88/2004, ΕΕ C 108 της 30/04/2004).
(12) Έγγρ. COM(2001) 705 τελικό, της 22.11.2001, θέµα της γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ µε εισηγητή τον κ. Ataíde Ferreira
(17.10.2001, EE C 36 Της 8.2.2002).
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12. Συµπεράσµατα

12.1 Η προώθηση, η συµµετοχή, η προστασία και η προάσπιση των συµφερόντων των καταναλωτών πρέπει να
συνιστούν µόνιµο στόχο όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως πραγµατικό δικαίωµα των ευρωπαίων
πολιτών.

12.2 Με τη διεύρυνση προς περισσότερα από δέκα νέα κράτη µέλη, για την πλειονότητα των οποίων η
προστασία των καταναλωτών αποτελεί σχετικά νέο ζήτηµα, θα πρέπει να αναθεωρηθεί ολόκληρη η πολιτική των
καταναλωτών, όσον αφορά την προσαρµογή της στη νέα πραγµατικότητα µιας αγοράς µε σχεδόν 500
εκατοµµύρια καταναλωτές.

12.3 Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσµικά της όργανα καλούνται να αναλάβουν καθοριστικό ρόλο για τον
καθορισµό των προτεραιοτήτων κατά την αναδιατύπωση του νοµικού και θεσµικού πλαισίου και των προγραµµάτων δράσεων που απαιτούνται για να διασφαλιστεί µια αποτελεσµατική πολιτική των καταναλωτών που θα
εξασφαλίζει και θα υλοποιεί τους στόχους αυτούς.

12.4 Η ΕΟΚΕ, µε την παρούσα γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, προτίθεται να συµβάλει στον καθορισµό µιας
τέτοιας πολιτικής, αναλαµβάνοντας να ερµηνεύσει τις ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών και λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συµµετοχή των εκπροσώπων που προέρχονται από τα νέα κράτη µέλη.

12.5

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι άµεσες προτεραιότητες για την πολιτική των καταναλωτών είναι οι εξής:

— η ενοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου, µε µια προσπάθεια απλούστευσης και κωδικοποίησης·
— η πραγµατική εφαρµογή της θεσπιζόµενης και δεόντως µεταφερόµενης νοµοθεσίας και ο αυστηρός έλεγχος
της τήρησής της·
— η εφαρµογή της οδηγίας πλαίσιο για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές·
— µια επείγουσα προσπάθεια για καλύτερη πληροφόρηση και εκπαίδευση των καταναλωτών·
— η εξέταση της δυνατότητας πραγµατικής ενσωµάτωσης της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών στις λοιπές πολιτικές, είτε σε κοινοτικό είτε σε εθνικό επίπεδο·
— η παροχή στήριξης στις οργανώσεις των καταναλωτών µε στόχο την πραγµατοποίηση αναλύσεων των
προϊόντων και ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά µε την ποιότητά τους.
12.6 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι οι ισχυρές και ανεξάρτητες οργανώσεις εκπροσώπησης των καταναλωτών συνιστούν τη βάση για µια αποτελεσµατική πολιτική για την προστασία, την προαγωγή και τη συµµετοχή των καταναλωτών.

12.7 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, για το σκοπό αυτόν, απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι οι οργανώσεις καταναλωτών θα
χρηµατοδοτούνται κατάλληλα για την ανάπτυξη δράσεων, προγραµµάτων, σχεδίων και πρωτοβουλιών.

12.8 Η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι ο καθορισµός κριτηρίων αντιπροσωπευτικότητας και συµµετοχής των
οργανώσεων καταναλωτών θα µπορέσει να συµβάλει καθοριστικά στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας της πολιτικής των καταναλωτών.
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12.9 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, σταδιακά και χωρίς να λησµονάται η ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας των εµπλεκοµένων συµφερόντων, θα πρέπει να συνεχιστούν ή να δροµολογηθούν νέες νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Επισηµαίνει σχετικά τους ακόλουθους τοµείς:
— ασφάλεια υπηρεσιών και ευθύνη για την ελαττωµατική παροχή υπηρεσιών·
— βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας·
— προστασία της υγείας και της ασφάλειας·
— µεγαλύτερη ασφάλεια για τις ηλεκτρονικές πληρωµές και κατά τη χρήση του ∆ιαδικτύου·
— υπερχρέωση των οικογενειών·
— µέσα πληρωµής·
— δίκαιο των συµβάσεων·
— πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ενιαίος δικαστικός χώρος.
12.10 Εξάλλου, η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι θα έπρεπε να αναθεωρηθούν και να καταστούν συµβατές µεταξύ
τους οι διάφορες ήδη υφιστάµενες νοµοθετικές πράξεις, προκειµένου να προσαρµοστούν στη νέα διευρυµένη
ενιαία αγορά, και επισηµαίνει, ειδικότερα, τους εξής τοµείς:
— ευθύνη του παραγωγού·
— πωλήσεις κατ' οίκον, πωλήσεις εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικό εµπόριο και προώθηση πωλήσεων·
— καταχρηστικές ρήτρες·
— καταναλωτική πίστωση·
— εγγυήσεις κατά την πώληση αγαθών και υπηρεσιών.
12.11 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την πρότασή της να δηµιουργηθεί ένας Ευρωπαϊκός Ερευνητικός Οργανισµός
για την Προστασία του Καταναλωτή, ο οποίος θα παρέχει τις γνώσεις που χρειάζονται ως βάση για την πολιτική
υπέρ των καταναλωτών (1).
12.12 Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη να αντιµετωπίζουν την προστασία, την προάσπιση, την προώθηση και τη
συµµετοχή των καταναλωτών ως προτεραιότητα που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές που
αναπτύσσουν.
12.13 Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις προτάσεις και υποδείξεις που εκτίθενται στην
παρούσα γνωµοδότηση κατά τον καθορισµό των νέων προσανατολισµών για την πολιτική των καταναλωτών.
Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(1) Γνωµοδότηση «Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών (2002-2006)», 26/02/2003, ΕΕ C 95 της
23/04/2003, εισηγήτρια η κα Ann DAVISON)· Γνωµοδότηση «Θέσπιση γενικού πλαισίου για τη χρηµατοδότηση κοινοτικών
ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους καταναλωτές για τα έτη 2004-2007», 17/07/2003, ΕΕ C 234 της 30/09/2003,
εισηγητής ο κ. Hernández Bataller).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Η ακόλουθη πρόταση τροπολογίας απερρίφθη, συγκέντρωσε όµως τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εκπεφρασµένων ψήφων:
Σηµείο 12.5
Να συµπληρωθεί ως εξής η απαρίθµηση των προτεραιοτήτων:
«— η δυνατότητα επίλυσης ζητηµάτων σχετικών µε τα δικαιώµατα των καταναλωτών, όταν αυτοί βρίσκονται εκτός των
εθνικών συνόρων, στη µητρική τους γλώσσα, µε τη συµβολή ενός εκπροσώπου της χώρας τους.»
Αιτιολογία
Επί του παρόντος, λόγω των γλωσσικών φραγµών και της άγνοιας των µηχανισµών, είναι δύσκολο για τον καταναλωτή να
ελέγξει τα δικαιώµατα που διαθέτει σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από εκείνη της εθνικότητάς του, όπως για παράδειγµα, στην
περίπτωση καταστρατήγησης των δικαιωµάτων ενός Λετονού καταναλωτή στις Κάτω Χώρες, ή το αντίστροφο.
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 3
Ψήφοι κατά: 3
Αποχές:
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