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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

415Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΚΑΙ 10ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005
Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την προώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών
στην Ευρώπη»
COM(2004) 18 τελικό
(2005/C 234/01)
Στις 23 Φεβρουαρίου 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 τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών
εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 14 Φεβρουαρίου 2005 µε εισηγητή τον κ. HOFFELT.
Κατά την 415η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 9ης και 10ης Μαρτίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου 2005), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 120 ψήφους υπέρ, µία κατά και 3 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 «Η συνεταιριστική εταιρία είναι αυτόνοµη ένωση
προσώπων, τα οποία συνεταιρίζονται εθελοντικά, προκειµένου να
ικανοποιήσουν τις κοινές τους οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές φιλοδοξίες και ανάγκες, µέσω µιας επιχείρησης η ιδιοκτησία
της οποίας είναι συλλογική και στην οποία η εξουσία ασκείται µε
δηµοκρατικές διαδικασίες» (1). Παρότι ο νοµικός ορισµός της συνεταιριστικής εταιρείας µπορεί να καλύπτει διαφορετικές πραγµατικότητες σε κάθε κράτος µέλος, οι νοµικοί αναγνωρίζουν σ' αυτήν
τα χαρακτηριστικά της εταιρείας «προσωπικής δέσµευσης».

1.4 Στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν 140
εκατοµµύρια πολίτες είναι µέλη συνεταιριστικών εταιρειών.
Υπάρχουν περίπου 300 000 συνεταιριστικές εταιρείες, που απασχολούν 2,3 εκατοµµύρια άτοµα.
1.5 Η συνεταιριστική επιχειρηµατική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από έναν τρόπο οργάνωσης που στηρίζεται κατά κύριο λόγο
στην κοινή «κατάθεση» αγοραστικής δύναµης, ικανότητας πώλησης
ή εργατικού δυναµικού, µε στόχο την ικανοποίηση των οικονοµικών
αναγκών των µελών της. Συναντάται στους περισσότερους κλάδους
δραστηριότητας και προσφέρεται επίσης ιδιαίτερα για την επιδίωξη
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στόχων.

1.2 Η συνεταιριστική ταυτότητα ενισχύεται από συνεταιριστικές
αξίες, όπως η δηµοκρατία, η ισότητα, η ισότιµη µεταχείριση, η
αλληλεγγύη, η διαφάνεια και η κοινωνική ευθύνη, αλλά και από
αρχές όπως η εθελοντική συµµετοχή, ο δηµοκρατικός έλεγχος από
τα µέλη, η οικονοµική συµµετοχή των µελών ή ακόµη το
ενδιαφέρον για την κοινότητα (2).

1.6 Οι συνεταιριστικές εταιρείες είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλες για την συµβολή στους στόχους της στρατηγικής της
Λισσαβώνας, δεδοµένου ότι επιδιώκουν το συνδυασµό οικονοµικών
επιδόσεων, συµµετοχής και ανάπτυξης της προσωπικότητας.

1.3 Εξάλλου, ένα ακόµη στοιχείο που διακρίνει τη συνεταιριστική εταιρεία από τις εταιρείες κεφαλαίου είναι η µεταβλητότητα
του κεφαλαίου τους, τα µερίδια του οποίου είναι ονοµαστικά και,
κατά κανόνα, δεν είναι προσπελάσιµα σε τρίτους που να µην είναι
µέλη της συνεταιριστικής εταιρείας.

1.7 Παρότι το µέγεθός τους και η ανάπτυξή τους ενδέχεται να
ποικίλλουν σηµαντικά, οι συνεταιριστικές εταιρείες στηρίζονται
κατά κανόνα σε τοπικές ρίζες και, εποµένως, συµβάλλουν στην
συνάρθρωση και την ενίσχυση του κοινωνικο-οικονοµικού ιστού
µιας περιφέρειας, καθώς και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής
σε περιοχές που αντιµετωπίζουν καθυστέρηση ανάπτυξης ή σηµαντικές ανάγκες µετατροπής δραστηριοτήτων (3). Το γεγονός ότι

(1) Από τον Συνεταιριστικό Χάρτη που υιοθετήθηκε το 1995, κατά τη
∆ιάσκεψη της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (ICA) στο Μάντσεστερ
(ελεύθερη µετάφραση).
(2) Αυτόθι.

(3) Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 16ης Ιουνίου 2004,
CDR 97/2004 fin, εισηγήτρια: η κα Pellinen, ΕΕ C 318 της
22/12/2004
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στηρίζονται σε τοπικές ρίζες, όµως, δεν τις εµποδίζει καθόλου να
αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τα σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι συνεταιρισµοί έχουν σηµαντική
επίδραση στις εµπορικές συναλλαγές και στην παγκόσµια δυναµική
της οικονοµίας (4).

2.2 Εξάλλου, διαπιστώνει επίσης ότι το δυναµικό των συνεταιριστικών εταιρειών δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς. Προκειµένου να
καλυφθεί το κενό αυτό, η Επιτροπή προτείνει τον καθορισµό τριών
κύριων στόχων, τους οποίους αναλύει σε µια σειρά δώδεκα δράσεων
προς ανάπτυξη:

1.8 Ο ρόλος και η επίδραση των συνεταιριστικών εταιρειών
αναγνωρίζεται, εξάλλου, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο
επίπεδο. Όντως, η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ) υιοθέτησε
τον Ιούνιο του 2002 σύσταση για την προώθηση των συνεταιρισµών (5), η οποία τονίζει συγκεκριµένα ότι «οι συνεταιρισµοί, µε
τις διάφορες µορφές τους, προωθούν την πιο ολοκληρωµένη
συµµετοχή όλου του πληθυσµού στην οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη». Η Σύσταση αυτή υιοθετήθηκε από το σύνολο των 25
κρατών µελών της ΕΕ και βρίσκεται σε διαδικασία επικύρωσης.

2.2.1 Προώθηση της ανάπτυξης των συνεταιρισµών στην
Ευρώπη, µε τη βελτίωση της προβολής τους και των
χαρακτηριστικών του τοµέα

1.9 Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συνεταιριστικές
εταιρείες αναγνωρίζονται στο άρθρο 48 της Συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (6). Στα πλαίσια της µονάδας
της που είναι επιφορτισµένη µε τη βιοτεχνία, τις µικρές επιχειρήσεις,
τους συνεταιρισµούς και τις αλληλασφαλιστικές εταιρείες, η
Επιτροπή έχει επιφυλάξει ιδιαίτερη προσοχή στη µορφή αυτή εταιρειών. Το Συµβούλιο υιοθέτησε πρόσφατα το καταστατικό της
ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας (ΕΣΕ), καθώς και την οδηγία
που συµπληρώνει το καταστατικό αυτό όσον αφορά την εµπλοκή
των εργαζοµένων (7). Η υιοθέτηση της υπό εξέταση Ανακοίνωσης
σηµατοδοτεί το συνεχιζόµενο ενδιαφέρον της Επιτροπής για αυτή
τη µορφή εταιρείας.
1.10 Το ενδιαφέρον αυτό ανταποκρίνεται επίσης στην
προσδοκία των συνεταιριστικών εταιρειών δεδοµένου ότι είναι πλέον
αναγκασµένες να αντιµετωπίσουν µείζονες προκλήσεις διότι διαφορετικά µπορεί να ανασταλεί η ανάπτυξή τους ή να τεθεί σε κίνδυνο
ακόµα κι η ύπαρξη τους. Για παράδειγµα, σε πολλές νέες χώρες
µέλη της Ένωσης, η χρησιµοποίηση των συνεταιρισµών από το
παλαιό καθεστώς κατέστησε αναξιόπιστη αυτή την µορφή εταιρείας.
Οµοίως, πάρα πολλοί συνεταιρισµοί που λειτουργούν σε όλο και
πιο ανταγωνιστικές αγορές, καλούνται να ενεργοποιήσουν
σηµαντικά µέσα προκειµένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, διατηρώντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά και την
ταυτότητά τους.

Πρόκειται συγκεκριµένα για την διοργάνωση διαρθρωµένων ανταλλαγών πληροφοριών και εµπειρογνωµοσύνης και για την προώθηση
δράσεων µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των δηµοσίων αρχών και
των οικονοµικών φορέων.

2.2.2 Βελτίωση των εθνικών νοµοθεσιών για τις συνεταιριστικές
εταιρείες

Ο στόχος αυτός αναπτύσσεται στα πλαίσια της υιοθέτησης από το
Συµβούλιο, τον Ιούλιο του 2003, του κανονισµού για το καταστατικό της Ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕ). Πρόκειται
τόσο για την εφαρµογή του κανονισµού έναντι των εθνικών νοµοθεσιών, όσο και για τη βελτίωση των εθνικών νοµοθεσιών ή την
ενθάρρυνση για τη θέσπιση υποδειγµατικών νόµων. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα νέα κράτη
µέλη της Ένωσης.

2.2.3 ∆ιατήρηση και βελτίωση του ρόλου των συνεταιριστικών
εταιρειών καθώς και της συµβολής τους για την επίτευξη
των κοινοτικών στόχων
Τούτο αφορά κυρίως τη γεωργική πολιτική και τη διεύρυνση, την
αγροτική και την περιφερειακή ανάπτυξη και τη δηµιουργία απασχόλησης.

2. Κατευθυντήριες γραµµές της Ανακοίνωσης
2.1 Ένα από τα πιο σηµαντικά σηµεία του κειµένου της ανακοίνωσης που υιοθετήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2004 έγκειται στο
γεγονός ότι η Επιτροπή υπογραµµίζει τον «όλο και σηµαντικότερο
και θετικό ρόλο των συνεταιρισµών για την υλοποίηση πολλών
κοινοτικών στόχων».
(4) Ψήφισµα 56/114 που υιοθετήθηκε κατά την 88η σύνοδο ολοµέλειας
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 19 ∆εκεµβρίου 2001.
(5) R. 193 Σύσταση σχετικά µε την προώθηση των συνεταιρισµών, κατά την
90ή σύνοδο της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης Εργασίας, 20 Ιουνίου 2002.
(6) Άρθρο ΙΙΙ-142 του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, που βρίσκεται στη φάση
της διαδικασίας επικύρωσης.
(7) Κανονισµός αριθ. 1435/2003, ΕΕ L 207 της 18.08.2003 –
Οδηγία 2003/72/ΕΚ, ΕΕ L 207 της 18.08.2003.
Βλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 26ης Μαΐου 1992 για την πρόταση
κανονισµού του Συµβουλίου περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής
συνεταιριστικής εταιρείας και για την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου
για τη συµπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισµού
όσον αφορά το ρόλο των εργαζοµένων, ΕΕ C 223 της 31.08.1992.

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ απέδιδε πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτηµα των
εταιρειών προσώπων και γενικότερα στην κοινωνική οικονοµία (8).
Όπως και η Επιτροπή των Περιφερειών, φρονεί ότι είναι σκόπιµο να
προωθηθούν και να υποστηριχθούν ισότιµα όλες οι µορφές
επιχειρήσεων (9). Προκειµένου να συγκεντρώσει τις αντιδράσεις των
συνεταιριστικών οργανώσεων και επιχειρήσεων σχετικά µε την
Ανακοίνωση, η ΕΟΚΕ διοργάνωσε δηµόσια ακρόαση, µε βάση ερωτηµατολόγιο, στις 11 Οκτωβρίου. Είχε έτσι την ευκαιρία να αντιπαραβάλει το σχέδιο της Επιτροπής µε τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες του συνεταιριστικού κλάδου.
(8) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Η κοινωνική οικονοµία και η εσωτερική
αγορά», εισηγητής: ο κ. Olsson, ΕΕ C 117 της 26.04.2000.
(9) Πρβλ. υποσηµείωση αριθ. 3.
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3.2 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την
προώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη. Η
εφαρµογή της αναµένεται να επιτρέψει τη συχνότερη προσφυγή σε
τέτοιου είδους επιχειρήσεις, κυρίως µέσω της καλύτερης αξιοποίησης και διάδοσης της συνεισφοράς τους για την υλοποίηση
των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας.

3.3 Αντιθέτως, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει στο κείµενο της Ανακοίνωσης ότι πολλές από τις προτεινόµενες δράσεις για την εξασφάλιση µεγαλύτερης προώθησης των συνεταιριστικών εταιρειών
διατυπώνονται µε ιδιαίτερες επιφυλάξεις, εφόσον χρησιµοποιούνται
εκφράσεις όπως «να εξεταστούν ή να µελετηθούν οι δυνατότητες»,
ή ακόµη «να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή». Καλό θα ήταν να διατυπώνονται µε µεγαλύτερη σαφήνεια οι επιδιωκόµενοι στόχοι, καθώς και
να συνδέονται µε κατάλληλο χρονοδιάγραµµα.

3.4 Εξάλλου, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την προσοχή που δίδει η
Επιτροπή στις νέες χώρες µέλη της Ένωσης και στις υποψήφιες
χώρες. Σε πολλές από αυτές, η χρησιµοποίηση της συνεταιριστικής
εταιρείας από το παλαιό καθεστώς έχει οδηγήσει στο να θεωρείται
ο συνεταιρισµός ως ένα από τα εργαλεία του.

3.4.1
Γι' αυτό το λόγο, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι είναι άκρως
αναγκαίο να ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρηµατίες των χωρών αυτών
όσον αφορά τις δυνατότητες που προσφέρει η συνεταιριστική
επιχείρηση, και ειδικότερα τη δυνατότητα να αναπτύσσουν µια
δραστηριότητα από κοινού συµµετέχοντας στους πόρους, τις
ευθύνες και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους, πράγµα που παρέχει
προοπτικές για µεγαλύτερη βιωσιµότητα και διάρκεια των
σχεδίων (10).

3.4.2
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα ήταν σκόπιµο να υποστηριχτούν
στα νέα κράτη µέλη και οι νέες δυναµικές που αναπτύσσονται µέσω
του συνεταιριστικού προτύπου για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και στον τοµέα του περιβάλλοντος. Θα
πρέπει επίσης να υπάρξει µέριµνα ώστε η δηµιουργία του συνεταιριστικού ιστού που επιτεύχθηκε από ορισµένους συνεταιρισµούς να
µην τεθεί σε κίνδυνο ως επακόλουθο τροποποιήσεων που επηρεάζουν αυτή τη µορφή επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

3.5 Η ΕΟΚΕ κατανοεί µεν την προσέγγιση της Επιτροπής που
τείνει να προβάλει τη µικροµεσαία διάσταση των συνεταιριστικών
εταιρειών, υπενθυµίζει όµως ότι πολλές συνεταιριστικές εταιρείες
και όµιλοι συνεταιρισµών υπερβαίνουν τα κοινοτικά όρια που
προσδιορίζουν τις ΜΜΕ. Για το λόγο αυτόν, η ΕΟΚΕ συνιστά να
µην περιορίζονται οι προτάσεις της Ανακοίνωσης αποκλειστικά σε
αυτή τη διάσταση. Τούτο αφορά κυρίως τις αναφορές σε ορισµένες
κοινοτικές δράσεις, όπως για παράδειγµα στα πλαίσια των
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις ή της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση.
(10) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Οικονοµική διαφοροποίηση στις υπό ένταξη
χώρες. Ρόλος των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονοµίας», εισηγητές: η κα Fusco και ο κ. Glorieux, ΕΕ C 112 της
30.04.2004.
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4. Τοµείς που αφορούν τις συνεταιριστικές εταιρείες και οι
οποίοι χρήζουν περαιτέρω ανάπτυξης

4.1 Ρυθµιστικό περιβάλλον

4.1.1 Σε ολόκληρη την ανακοίνωση, η Επιτροπή δίδει ιδιαίτερη
σηµασία στο συνεταιριστικό δίκαιο και συγκεκριµένα στα διάφορα
εθνικά καθεστώτα που το διέπουν. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την
προσέγγιση αυτή, καθότι έχει ουσιώδη σηµασία για τους συνεταιρισµούς να µπορούν να διαθέτουν, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το καλύτερο δυνατό νοµοθετικό πλαίσιο για την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

4.1.2 Από την άλλη πλευρά, οι συνεταιριστικές εταιρίες
υπόκεινται επίσης σε σύνολο διατάξεων που αφορούν το δίκαιο των
εταιρειών (λογιστικό δίκαιο, κοινωνικό δίκαιο, δίκαιο του ανταγωνισµού, φορολογικό δίκαιο...). Εάν οι διατάξεις αυτές δεν λάβουν
υπόψη ορισµένες ιδιαιτερότητες των συνεταιρισµών, είναι λογικό να
σκεφθεί κανείς ότι, ακόµη κι αν υπάρχει άριστη συνεταιριστική
νοµοθεσία, η ανάπτυξη των συνεταιρισµών κινδυνεύει να προσκόπτει σε εµπόδια.

4.1.2.1 Για παράδειγµα, το αρχικό σχέδιο για το λογιστικό
πρότυπο IAS 32 προέβλεπε ότι τα εταιρικά µερίδια των συνεταιριστικών εταιριών θα θεωρούνταν ότι εντάσσονται στην κατηγορία
των «οφειλών» και όχι των «ιδίων κεφαλαίων», επειδή υπόκεινται σε
ενδεχόµενο αίτηµα εξαγοράς. Λόγω των συνεπειών που επέφερε η
διάταξη αυτή για τους συνεταιρισµούς, η αρχή αυτή επιδέχεται
πλέον µια ερµηνεία που επιτρέπει την εξαίρεση από τον εν λόγω
κανόνα υπό δύο επιπλέον προϋποθέσεις (11). Το γεγονός ότι δεν
αναθεωρήθηκε ο κανόνας, αλλά προσαρτήθηκε ερµηνεία για τις
συνεταιριστικές εταιρείες, ενισχύει την άποψη ότι η µορφή αυτή
εταιρείας εκλαµβάνεται γενικά ως εξαίρεση σε σχέση µε τις εταιρείες
κεφαλαίου. Όπως έχει ήδη αναφέρει (πρβλ. 3.1), η ΕΟΚΕ πιστεύει
ότι δεν πρέπει να θεωρείται η συνεταιριστική εταιρεία ως εξαίρεση,
αλλά αντίθετα, να προσαρµόζεται το νοµοθετικό πλαίσιο, όταν
αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες
του χώρου των συνεταιρισµών.

4.1.2.2 Συνεπώς, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη
και να εκφράσει σε συγκεκριµένες δράσεις τις συνέργειες που πρέπει
να λειτουργήσουν µεταξύ του συνεταιριστικού δικαίου, αφενός, και
των λοιπών συστατικών στοιχείων του νοµοθετικού περιβάλλοντος,
αφετέρου.

4.1.2.3 Με βάση το ίδιο σκεπτικό, η ΕΟΚΕ προτείνει οι οµάδες
εµπειρογνωµόνων, στις οποίες αναθέτει η Επιτροπή να γνωµοδοτήσουν επί σχετικών µελλοντικών νοµοθετικών κειµένων, να λαµβάνουν συστηµατικά υπόψη τα ενδογενή χαρακτηριστικά των συνεταιριστικών εταιριών, αξιοποιώντας τις ικανότητες που διαθέτουν οι
αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις (12).
(11) Τα εταιρικά µερίδια θα µπορούν να θεωρούνται ως κεφάλαιο, όταν ο
εκδότης διατηρεί το άνευ όρων δικαίωµα να αρνηθεί την εξαγορά ή
όταν η εθνική νοµοθεσία ή το καταστατικό της µονάδας θεσπίζουν ένα
όριο κάτω από το οποίο δεν µπορεί να µειωθεί το κεφάλαιο.
(12) Από την άποψη αυτή, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η οµάδα
υψηλού επιπέδου των ευρωπαίων εµπειρογνωµόνων εταιρικού δικαίου,
η οποία αναφέρεται επανειληµµένα στο έγγραφο, δεν περιλαµβάνει
κανέναν εµπειρογνώµονα του συνεταιριστικού δικαίου.
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4.2 Κανόνες ανταγωνισµού, ελευθερία εγκατάστασης και φορολογική µεταχείριση
4.2.1
Όσον αφορά το δίκαιο του ανταγωνισµού, η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει απερίφραστα ότι, όπως και οι άλλες µορφές επιχειρήσεων, οι συνεταιριστικές εταιρείες υπάγονται στα άρθρα 81, 82 και
86 έως 88 της Συνθήκης ΕΚ. Κρίνει, εντούτοις, ότι η διατύπωση
της παραγράφου της Ανακοίνωσης που αναφέρεται στο άρθρο 81
της Συνθήκης για τις συµφωνίες δεν είναι σαφής στο σηµείο όπου
η Επιτροπή τονίζει ότι «αν και η οργάνωση ως συνεταιρισµός δεν
είναι απαραίτητο να έρχεται σε αντίθεση µε το άρθρο 81 της
συνθήκης ΕΚ, η µεταγενέστερη συµπεριφορά του ή οι κανόνες του
ενδέχεται να θεωρηθούν περιοριστικοί για τον ανταγωνισµό» (13).
Η Επιτροπή ζητά, λοιπόν, την καλύτερη διάδοση των κανόνων περί
ανταγωνισµού στους διαφόρους συνεταιριστικούς κλάδους.
4.2.1.1
Με βάση την ακρόαση των εκπροσώπων των συνεταιριστικών κλάδων που διοργάνωσε στις 11 Οκτωβρίου 2004, η ΕΟΚΕ
φρονεί ότι το πρόβληµα οφείλεται λιγότερο σε ελλιπή γνώση των
κανόνων περί ανταγωνισµού και περισσότερο στο γεγονός ότι οι
κανόνες αυτοί δεν καλύπτουν πάντοτε τις ιδιαιτερότητες των συνεταιρισµών. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να απευθύνει
τη δράση της και προς τις υπηρεσίες τις επιφορτισµένες µε την
πολιτική περί ανταγωνισµού, προκειµένου να ενηµερωθούν
καλύτερα σχετικά µε τους διαφόρους τρόπους οργάνωσης των
συνεταιριστικών εταιρειών.
4.2.1.2
Η ΕΟΚΕ τονίζει, επίσης, ότι η ταυτόχρονη ύπαρξη στην
αγορά διαφόρων µορφών επιχειρηµατικής δραστηριότητας συνιστά
έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες του υγιούς ανταγωνισµού. Φρονεί, λοιπόν, ότι ένα τέτοιο διάβηµα θα µπορούσε να
αποτρέψει ενδεχόµενες διακρίσεις έναντι των συνεταιριστικών εταιρειών, οφειλόµενες στην οργάνωσή τους.
4.2.2
Ακόµη, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι, σε ορισµένες χώρες,
απαγορεύεται η εγκατάσταση υπό καθεστώς συνεταιρισµού για την
άσκηση δραστηριοτήτων σε συγκεκριµένους κλάδους (14). Πρόκειται
για καταφανές εµπόδιο στην ελευθερία εγκατάστασης. Η
κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα λυπηρή, πόσω µάλλον που ο Κανονισµός περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής συνεταιριστικής
εταιρείας επιβεβαιώνει την απαγόρευση αυτή (15). Εποµένως, η
ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει µελέτη σχετικά µε την
εµβέλεια και την επίδραση των απαγορεύσεων αυτών.
4.2.3
Όσον αφορά τη φορολογική µεταχείριση των συνεταιριστικών εταιρειών, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την αρχή σύµφωνα µε την
οποία τυχόν προνόµια που παραχωρούνται σε µία µορφή εταιρείας
πρέπει να είναι ανάλογα µε τους αντίστοιχους τυχόν νοµικούς
περιορισµούς ή µε την κοινωνική προστιθέµενη αξία τους (16). Στα
πλαίσια αυτά, η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει την Επιτροπή να καλέσει τα
κράτη µέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα χορήγησης φορολογικών
κινήτρων στις συνεταιριστικές εταιρείες, µε βάση την κοινωνική
τους προσφορά ή τη συµβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη,
και µε την επιφύλαξη αυστηρών προϋποθέσεων ελέγχου της
τήρησης των συνεταιριστικών αρχών και αξιών (17).
(13) Τελευταία παράγραφος του σηµείου 3.2.7 της Ανακοίνωσης.
(14) Για παράδειγµα, στη Γερµανία, δεν είναι δυνατή η ίδρυση συνεταιριστικής εταιρείας στον κλάδο της διανοµής φαρµάκων.
(15) Άρθρο 8, παράγραφος 2: «Εάν η εθνική νοµοθεσία προβλέπει ειδικές
διατάξεις ή/και περιορισµούς για τη φύση της δραστηριότητας µιας
SCE […], η νοµοθεσία αυτή εφαρµόζεται πλήρως στη SCE».
(16) Ανακοίνωση, § 3.2.6.
(17) Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών που αναφέρεται στην
υποσηµείωση αριθ. 3.
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4.3 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και διοίκηση επιχειρήσεων

4.3.1 Κ ο ιν ω νι κή ευ θ ύ νη τ ω ν ε πι χε ι ρ ή σ ε ω ν

4.3.1.1 Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας έχει την τάση να
αυξάνει τις απαιτήσεις για την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων,
ενίοτε εις βάρος άλλων κοινωνικών κριτηρίων. Η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, δηλαδή η «έννοια σύµφωνα µε την οποία οι
εταιρείες ενσωµατώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες
και στις επαφές τους µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη» (18), δεν
αποτελεί νεωτερισµό για τις συνεταιριστικές εταιρείες. Οι εταιρείες
αυτές, επειδή συνδυάζουν ταυτόχρονα οικονοµικούς και κοινωνικούς στόχους, και επειδή ο τρόπος λειτουργίας τους στηρίζεται
στα πρόσωπα και στις αρχές της εσωτερικής δηµοκρατίας,
υπάγονται εκ φύσεως στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ενστερνίζονται τους προβληµατισµούς της (19).

4.3.1.2 Η ΕΟΚΕ παρατηρεί µε λύπη ότι η Ανακοίνωση δεν
αναφέρεται στη διάσταση αυτή και συνιστά να αφιερωθεί σ' αυτήν
µία δράση, κυρίως προκειµένου να προωθηθούν οι σχετικές πρακτικές των συνεταιριστικών εταιρειών (20).

4.3.2 ∆ ιο ίκη ση επιχείρ ηση ς

4.3.2.1 Εδώ και πολλά χρόνια, η ΕΟΚΕ ασχολείται µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον µε τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση των επιχειρήσεων (21). Οι απόψεις όµως που εξακολουθούν να υπερισχύουν στον
τοµέα αυτόν σπάνια αναφέρονται στις συνεταιριστικές εταιρείες. Και
είναι παράδοξο αυτό, γιατί πολλές διατάξεις που συνδέονται µε την
ίδια την οργάνωση των συνεταιρισµών τους οδήγησαν να εφαρµόσουν ειδικά πρότυπα διαχείρισης (22). Οι υπηρεσίες των ενώσεων
συνεταιρισµών µε ελεγκτικές δραστηριότητες µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην επιτυχηµένη λειτουργία των συνεταιριστικών
εταιρειών. Οι ενώσεις αυτές λειτουργούν σε πολλά κράτη µέλη,
ορισµένα από τα οποία διαθέτουν αδιάλειπτη εκατονταετή
παράδοση στον τοµέα των συνεταιρισµών. Συνεπώς, είναι σηµαντικό
η κοινοτική οδηγία για τον νοµικό έλεγχο των λογαριασµών των
επιχειρήσεων να αναγνωρίζει και να περιλαµβάνει το θεσµό της
συνεταιριστικής αυτής δραστηριότητας.
(18) Πράσινο Βιβλίο: «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική
κοινωνική ευθύνη», COM(2001) 366 τελικό.
(19) Οργάνωση δικτύων δίκαιου εµπορίου, εφαρµογή συστηµάτων κοινωνικού απολογισµού, σύσταση του ευρωπαϊκού οµίλου κοινωνικού
απολογισµού…
(20) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για το Πράσινο Βιβλίο «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη», CESE 355/2002,
εισηγητές: Hornung-Draus, Engelen-Keffer, Hoffelt, ΕΕ C 125 της
27.05.2002.
(21) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εκσυγχρονισµός του εταιρικού δικαίου και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση – ένα πρόγραµµα για την επίτευξη προόδου»,
εισηγητής: G. Ravoet, CESE 1592/2003, ΕΕ C 80 της 30.03.2004.
(22) Η διάρθρωση και η οργάνωση συνεταιρισµών µε ελεγκτικές δραστηριότητες, σε ορισµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η
Γερµανία, αποτελούν σχετικό παράδειγµα.
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4.3.2.2
Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι θα ήταν χρήσιµο να
περιληφθούν οι εµπειρίες αυτές στη συζήτηση για τη διοίκηση των
επιχειρήσεων, ώστε να εµπλουτιστεί η συζήτηση αυτή µε προόδους
και συστάσεις που θα µπορούσαν να εφαρµόζονται στους διαφορετικούς τρόπους του επιχειρείν.

4.4 Όµιλοι συνεταιριστικών επιχειρήσεων
4.4.1
Η ΕΟΚΕ εφιστά επίσης την προσοχή της Επιτροπής στην
ύπαρξη οµίλων συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για
υποδείγµατα επιχειρησιακής δραστηριότητας που προκρίνουν
σαφώς τις στρατηγικές εταιρικών σχέσεων και συνεργασίας µεταξύ
συνεταιριστικών επιχειρήσεων µάλλον, παρά τις συγχωνεύσεις ή τις
εξαγορές. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις µπορούν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης και του αυξηµένου
ανταγωνισµού που αυτή δηµιουργεί, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν και
προβάλλουν τη συνεταιριστική τους ταυτότητα.
4.4.2
Με τήρηση πάντοτε των κανόνων του ανταγωνισµού, η
ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιµο να υποστηριχθεί η προώθηση και η ανάπτυξη
τέτοιου είδους οµίλων, οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα σε συνεταιρισµούς να αναπτύξουν µια κοινή µάρκα ή ένα φάσµα προϊόντων
και υπηρεσιών, πράγµα που θα µπορούσε να εδραιώσει περαιτέρω
τη συνεταιριστική παρουσία τόσο σε διεθνικό όσο και σε παγκόσµιο
επίπεδο. Προτείνει, λοιπόν, να ληφθεί περισσότερο υπόψη η
διάσταση αυτή στην Ανακοίνωση.

5. Παρατηρήσεις και συστάσεις επί των προτεινόµενων
δράσεων
5.1 Κατανόηση και προώθηση των πρακτικών των συνεταιρισµών
(Ενέργειες 1-2)
5.1.1
Η ΕΟΚΕ προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει οποιαδήποτε δράση προώθησης αποσκοπεί στη βελτίωση της κατανόησης
και του συνυπολογισµού των χαρακτηριστικών των συνεταιριστικών
εταιρειών. Πράγµατι, η ανεπαρκής γνώση των χαρακτηριστικών
αυτών είναι ο κύριος λόγος που εξηγεί το γεγονός ότι δεν αξιοποιούνται επαρκώς οι δυνατότητες που προσφέρουν. Στα πλαίσια
αυτά, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι ο εντοπισµός, η αξιολόγηση και η διάδοση
ορθών πρακτικών συνδεόµενων µε τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο επιχειρηµατικής δραστηριότητας πρέπει να υποστηριχθούν και να ενθαρρυνθούν περαιτέρω.
5.1.2
Ειδικότερα, προτείνει να εξασφαλίσει η Επιτροπή µεγαλύτερη επίσηµη αναγνώριση στη Σύσταση 193 της ∆ΟΕ, η οποία,
δεδοµένου ότι έχει υιοθετηθεί από τα 25 κράτη µέλη της ΕΕ, αντιπροσωπεύει την πρώτη ευρωπαϊκή συναίνεση σχετικά µε τα πρότυπα
και την προώθηση των συνεταιρισµών. Η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης να
χαραχθούν και να αναληφθούν συγκεκριµένες δράσεις, όπως µια
ενηµερωτική εκστρατεία σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και την
επιχειρηµατική διάσταση των συνεταιρισµών. Η εκστρατεία αυτή θα
απευθύνεται στους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους και στις
εθνικές δηµόσιες αρχές και θα µπορούσε να στηριχθεί σε διάφορα
µέσα όπως βίντεο, ιστοθέση της Γ∆ Επιχειρήσεις στο ∆ιαδίκτυο
κ.λπ.
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5.1.3 Η ΕΟΚΕ συνιστά, εξάλλου, η δράση αυτή για την
προώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών να διεξαχθεί επίσης και
στους κόλπους του συνόλου των Γενικών ∆ιευθύνσεων της Επιτροπής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, σχετικά, στις
υπηρεσίες που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες οι οποίες επηρεάζουν
άµεσα τις συνεταιριστικές εταιρείες ως προς την επιχειρηµατική και
την κοινωνική τους διάσταση (Γ∆ Εσωτερική αγορά, Γ∆ Απασχόληση και Κοινωνικές υποθέσεις, Γ∆ Ανταγωνισµός, Γ∆ Υγεία και
προστασία των Καταναλωτών…).

5.2 Στατιστικά στοιχεία (Ενέργεια 3)
5.2.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την Επιτροπή ως προς τη βούλησή
της να βελτιωθούν τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις συνεταιριστικές εταιρείες. Στα περισσότερα κράτη της Ένωσης, τα στατιστικά στοιχεία, όταν υπάρχουν, σπανίως ενηµερώνονται τακτικά.
Εξάλλου, οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την οργάνωσή τους
σπάνια είναι οµοιογενείς. Αυτό αποτελεί ουσιαστικό εµπόδιο για
την προώθηση και την βελτίωση των γνώσεων σχετικά µε τους συνεταιρισµούς.
5.2.2 Για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή, η Επιτροπή προτείνει
την προσφυγή στην τεχνική των «δορυφορικών λογαριασµών». Το
πλαίσιο εφαρµογής αυτής της τεχνικής, το οποίο δεν είναι ακόµη
καθορισµένο για τις συνεταιριστικές εταιρείες, έχει δοκιµαστεί µέχρι
στιγµής για οργανώσεις που δεν υπάγονται κατά κύριο λόγο στον
κερδοσκοπικό τοµέα ή για εκείνες που τοποθετούνται σαφώς στα
πλαίσια των µη κερδοσκοπικών οργανισµών (23). Ως εκ τούτου, η
ΕΟΚΕ τονίζει ότι οι µέθοδοι και τα µέσα που ενδέχεται να
επιλεγούν είναι αναγκαίο να µην αποκρύπτουν την οικονοµική και
εµπορική διάσταση των συνεταιρισµών. Ας σηµειωθεί ότι η δηµόσια
ακρόαση µε το ερωτηµατολόγιο αποκάλυψε πως οι συνεταιριστικές
οργανώσεις διακατέχονται από την ίδια ανησυχία.
5.2.3 Για να καλυφθούν το ταχύτερο δυνατόν οι ανάγκες
ύπαρξης στοιχείων για τις συνεταιριστικές εταιρείες, η ΕΟΚΕ
προτείνει να θεσπιστεί άµεσα, όπου αυτό είναι δυνατόν, µια συνεργασία µεταξύ της Eurostat και των εθνικών φορέων των επιφορτισµένων µε τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τις επιχειρήσεις,
ειδικότερα δε, προκειµένου να µπορέσουν να κατανεµηθούν τα
στοιχεία των επιχειρήσεων σε συνάρτηση µε τα διάφορα νοµικά
καθεστώτα στα οποία προσφεύγουν.

5.3 Κατάρτιση και επιχειρηµατικό πνεύµα (Ενέργεια 4)
5.3.1 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι είναι σηµαντικό τα προγράµµατα
εκπαίδευσης, κατάρτισης, προώθησης του επιχειρηµατικού
πνεύµατος και διαρκούς εκπαίδευσης (24) να λαµβάνουν υπόψη τη
συνεταιριστική διάσταση. Υπενθυµίζει ότι η σχετική θεµατολογία
αναπτύσσεται επίσης στη σύσταση 193 της ∆ΟΕ και εκφράζει την
ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Επιτροπή των Περιφερειών
αναφέρει επίσης το σηµείο αυτό στη γνωµοδότησή της (25). Η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει, λοιπόν, την Επιτροπή ως προς τη βούλησή της να
τεθούν σε δίκτυο και να διαδοθούν οι υφιστάµενες εµπειρίες.
(23) Βλ. Σεµινάριο της 23ης Απριλίου 2004 της Επιτροπής για την
ανάπτυξη µεθοδολογίας για τους δορυφορικούς λογαριασµούς της
κοινωνικής οικονοµίας.
(24) Για παράδειγµα τα προγράµµατα Leonardo, Socrates, Erasmus.
(25) Βλ. υποσηµείωση αριθ. 3.
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5.3.2
Η ΕΟΚΕ συνιστά, ακόµη, να διενεργηθεί απολογισµός της
σχετικής µε τους συνεταιρισµούς διδασκαλίας στα σχολεία και στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Με τις ενέργειες αυτές και µε την υποστήριξη για την εκπόνηση και τη διάδοση ειδικού παιδαγωγικού
υλικού, η Επιτροπή θα µπορούσε να επιτύχει δύο στόχους: αφενός,
να τεθούν σε δίκτυο οι υφιστάµενες εµπειρίες και, αφετέρου, να
περιληφθεί η συνεταιριστική διάσταση στα εκπαιδευτικά προγράµµατα.

5.4 Υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων (Ενέργεια 5)
5.4.1
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την επιθυµία της Επιτροπής να
προτρέψει τις υπηρεσίες παραδοσιακής υποστήριξης των επιχειρήσεων να ενσωµατώσουν περισσότερο την ιδιαίτερη διάσταση των
συνεταιρισµών, υπενθυµίζει όµως παράλληλα ότι υφίστανται ήδη
εξειδικευµένοι οργανισµοί που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες.
Οι οργανισµοί αυτοί θα µπορούσαν, µέσω δράσεων που θα
αναπτύξει η Επιτροπή, να αναπτύσσουν και να διαδίδουν ευρύτερα
την παροχή των υπηρεσιών τους.
5.4.2
Επ' αυτού, η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι το νέο πολυετές πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό πνεύµα 20062010 (26) δεν περιλαµβάνει κανέναν κατευθυντήριο άξονα ή συγκεκριµένη γραµµή για τις συνεταιριστικές εταιρείες. Υπενθυµίζει,
ακόµη, ότι το πρόγραµµα δράσης για την επιχειρηµατικότητα (27)
δεν αναφέρεται καθόλου στις επιχειρήσεις αυτές, µε την εξαίρεση
µιας και µόνον αναφοράς, και τούτης µε µια προσέγγιση «κοινωνικής οικονοµίας», για την οποία µάλιστα η διατύπωση που υιοθετεί
το έγγραφο είναι συγκεχυµένη.

5.5 Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση (Ενέργεια 6)
5.5.1
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να προβεί ταχέως στην
ανάλυση που προτίθεται να διεξάγει σχετικά µε το κατά πόσον θα
ήταν σκόπιµο να περιληφθεί στους µηχανισµούς του ευρωπαϊκού
ταµείου επενδύσεων ειδική αναφορά στις συνεταιριστικές εταιρείες.
Σχετικά µε το ζήτηµα, όµως, η ΕΟΚΕ πληροφορήθηκε πρόσφατα
ότι η αναφορά αυτή δεν έγινε δεκτή, για λόγους ίσης µεταχείρισης
µεταξύ διαφόρων νοµικών µορφών. Η ΕΟΚΕ καλεί, εποµένως, την
Επιτροπή να διευκρινίσει ποιες θα είναι οι νέες συγκεκριµένες
δράσεις που θα µπορούσαν να αναληφθούν για θέµατα χρηµατοδότησης από την Επιτροπή, δεδοµένου ότι το άλλο σκέλος της
ενέργειας αυτής, η µέριµνα δηλαδή ώστε οι συνεταιρισµοί να
συνεχίσουν να είναι επιλέξιµοι σε άλλα κοινοτικά προγράµµατα, δεν
αλλάζει καθόλου την υφιστάµενη κατάσταση. Εξάλλου, η ΕΟΚΕ θα
επιθυµούσε να µπορεί το ευρωπαϊκό ταµείο να αφιερώνει µεγαλύτερο µέρος των ενισχύσεών του στις ΜΜΕ και τις συνεταιριστικές
εταιρείες που δεν διαθέτουν σηµαντικές εγγυήσεις από χρηµατοοικονοµική άποψη.
5.5.2
Με βάση το ίδιο σκεπτικό, η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή
της Επιτροπής στο γεγονός ότι η νέα συµφωνία για τους ίδιους
(26) Κοινοτικό πρόγραµµα για την προώθηση του επιχειρηµατικού
πνεύµατος και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (2006-2011).
(27) Ανακοίνωση της Επιτροπής «Πρόγραµµα δράσης: η ευρωπαϊκή ατζέντα
για την επιχειρηµατικότητα» COM(2004) 70 τελικό. Βλ. γνωµοδότηση
CESE 1198/2004 της 15.9.2004, εισηγητής: ο κ. Butters.
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πόρους, η καλούµενη «Βασιλεία ΙΙ», θα υποχρεώσει τις τράπεζες να
λαµβάνουν περισσότερο υπόψη, στην πολιτική τους για τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, τα χαρακτηριστικά κινδύνων της κάθε
επιχείρησης, κυρίως σε συνάρτηση µε τη φερεγγυότητα και τον
τρόπο διαχείρισής της. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να καταστήσει
πιο δαπανηρή την πρόσβαση στις πιστώσεις για ορισµένες συνεταιριστικές εταιρείες (28).
5.5.3 Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του κεφαλαίου τους (οι
µετοχές τους δεν εισάγονται στο χρηµατιστήριο, εξοφλούνται στην
ονοµαστική τους αξία κ.λπ.), οι συνεταιριστικές εταιρείες αντιµετωπίζουν, πολλές φορές, δυσκολίες στην εξεύρεση χρηµατοδότησης
για την ανάπτυξή τους. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει από την άποψη αυτή
την Επιτροπή, η οποία καλεί τα κράτη µέλη που διαθέτουν ειδική
νοµοθεσία για τις συνεταιριστικές εταιρείες να περιλάβουν τη δυνατότητα να εκδίδουν οι εταιρείες αυτές µετοχές εµπορεύσιµες και
τοκοφόρες, απευθυνόµενες σε επενδυτές µη χρήστες, υπό τον όρο
ότι η συµµετοχή των µετόχων αυτών δεν θα θέτει σε κίνδυνο ούτε
τη συνεταιριστική φύση της εταιρείας ούτε τον έλεγχο εκ µέρους
των µελών της (29).

5.6 Προσφορά των συνεταιριστικών εταιρειών σε ορισµένους
ειδικούς τοµείς της πολιτικής για τις επιχειρήσεις (Ενέργεια 7)
5.6.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την άποψη της Επιτροπής ότι η
συνεταιριστική εταιρεία, λόγω των µεθόδων διοίκησής της, συνιστά
µια µορφή επιχείρησης ιδιαίτερα πρόσφορη για την ανάληψή της
από τους εργαζοµένους. Η ΕΟΚΕ προτείνει, λοιπόν, το πρότυπο
αυτό να προβληθεί περισσότερο στα προγράµµατα και δράσεις που
προτίθεται να προωθήσει η Επιτροπή στον εν λόγω τοµέα.
5.6.2 Η Επιτροπή προτείνει την εκπόνηση µελέτης σχετικά µε
τις συνεταιριστικές εταιρείες για τις οποίες ο συνυπολογισµός
αναγκών κοινωνικού χαρακτήρα αποτελεί κύριο µέληµα. Η µελέτη
αυτή θα µπορέσει να προβάλει τη συµβολή των εταιρειών αυτών
στην επίτευξη τέτοιου είδους στόχων. Η ΕΟΚΕ συνιστά, ωστόσο, η
µελέτη αυτή να προβάλει επαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
κοινωνικών συνεταιρισµών, σε αντιδιαστολή προς τις «κοινωνικές
επιχειρήσεις» (30).

5.7 Συνεκτικότητα και βελτίωση των εθνικών νοµοθεσιών,
σύνταξη υποδειγµατικών νόµων και ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (Ενέργειες 8, 9, 10, 11)
5.7.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την προτεραιότητα που αποδίδει η
Επιτροπή στο νοµικό καθεστώς που διέπει τις συνεταιριστικές εταιρείες, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, παρότι υπενθυµίζει ότι
το ρυθµιστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι εταιρείες αυτές είναι τόσο σηµαντικό όσο και οι µέθοδοι οργάνωσης
που εφαρµόζουν για την επίτευξη των στόχων τους.
(28) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Η ικανότητα προσαρµογής των ΜΜΕ και των
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας στις αλλαγές που επιβάλλονται από
τη δυναµική της οικονοµίας», ΕΕ C 120 της 20.5.2005, εισηγήτρια: η
κα Fusco.
29
( ) § 3.2.4 της Ανακοίνωσης.
(30) Υπό τον τίτλο «κοινωνικές επιχειρήσεις», η Επιτροπή αναφέρεται στο
γεγονός ότι ορισµένα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει ειδικές νοµικές µορφές
για να χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο αντικείµενο
την υλοποίηση κοινωνικών στόχων.
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5.7.2
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη διοργάνωση συναντήσεων µε τις
εθνικές διοικήσεις, µε θέµα την εφαρµογή του κανονισµού για την
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία και της σχετικής οδηγίας.
Συνιστά επίσης την τακτική παρακολούθηση των προπαρασκευαστικών αυτών εργασιών. Ας σηµειωθεί, σχετικά, ότι η Ευρωπαϊκή
Εταιρεία, που ετέθη πρόσφατα σε ισχύ, έχει εισαχθεί σε έξι µόνον
εθνικές νοµοθεσίες.
5.7.3
Σχετικά µε τη σύνταξη υποδειγµατικών νόµων, η ΕΟΚΕ
επιθυµεί να τονίσει τη διφορούµενη σύνταξη της παραγράφου
αυτής. Η Επιτροπή, ενώ δεν προτείνει την εναρµόνιση του δικαίου
των συνεταιριστικών εταιρειών, προβάλλει ωστόσο τα συµπεράσµατα της οµάδας υψηλού επιπέδου των ευρωπαίων εµπειρογνωµόνων εταιρικού δικαίου, τα οποία προσβλέπουν ακριβώς στην
εναρµόνιση των καθεστώτων των συνεταιρισµών.
5.7.4
Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του ότι ορισµένα άρθρα του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας παραπέµπουν
στις εθνικές νοµοθεσίες. Πέντε χρόνια µετά την έναρξη της ισχύος
του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας, θα
πραγµατοποιηθεί έκθεση για την εφαρµογή του. Εποµένως, η ΕΟΚΕ
πιστεύει ότι, εάν πρέπει να θεσπιστούν υποδειγµατικοί νόµοι για
την προσέγγιση των συνεταιριστικών νοµοθεσιών ή/και να
υποδειχθεί η υιοθέτηση κοινών κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι
σχετικοί προβληµατισµοί και εργασίες απαιτείται να διεξαχθούν εξ
αρχής µε τη συµµετοχή των αντιπροσωπευτικών επαγγελµατικών
οργανώσεων των συνεταιριστικών εταιρειών.
5.7.5
Σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, η ΕΟΚΕ επιθυµεί ωστόσο να
τονίσει πως η δηµόσια ακρόαση κατέστησε γνωστό ότι πολλές συνεταιριστικές οργανώσεις επιθυµούν µάλλον την εδραίωση και
ενίσχυση της υφιστάµενης εθνικής νοµοθεσίας για τους συνεταιρισµούς, παρά µια αναθεώρηση µε στόχο την εναρµόνιση (31). Κατά
την άποψή τους, εξάλλου, µια τέτοια προσέγγιση θα µπορούσε να
προσφέρει καλύτερες λύσεις για το πρόβληµα της «αποαµοιβαιοποίησης» (32), το οποίο αντιµετωπίζουν ορισµένοι συνεταιρισµοί.
5.7.6
Σύµφωνα µε την ίδια προσέγγιση, η ΕΟΚΕ προτείνει
επίσης στην Επιτροπή να εκπονήσει συγκριτική µελέτη σχετικά µε
την επίδραση και την έκταση της ενσωµάτωσης ορισµένων διατάξεων που έως τώρα ίσχυαν µόνο για τις εταιρείες κεφαλαίου, σε
ορισµένες εθνικές νοµοθεσίες για τους συνεταιρισµούς (33).
5.8 Κοινοτικοί στόχοι (Ενέργεια 12)
5.8.1
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αξιοποιήσει τη συµβολή των συνεταιριστικών εταιριών στους κοινοτικούς στόχους, µέσω κοινοτικών προγραµµάτων. Εκφράζει,
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ωστόσο, την απορία της ως προς τους τρόπους επίτευξης,
δεδοµένου ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν προβλέπονται προς
το σκοπό αυτό κονδύλια του προϋπολογισµού.
5.8.2 Η Ανακοίνωση επιµένει ιδιαίτερα στον τοµέα της γεωργικής πολιτικής σε συνάρτηση µε τη διεύρυνση και αφιερώνει µία
δράση στο θέµα αυτό. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη διάσταση αυτή,
αλλά κρίνει ότι θα ήταν επίσης σκόπιµο να εκφραστούν σε δράσεις
και τα όσα αφορούν τους άλλους αναφερόµενους τοµείς, και
συγκεκριµένα την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη καθώς και
τη δηµιουργία απασχόλησης.
5.8.3 Γενικότερα, η ΕΟΚΕ κρίνει σκοπιµότερο, από άποψη καθορισµού των δράσεων υποστήριξης και προώθησης, να υιοθετηθεί η
έννοια του πόλου συνεταιριστικής ανάπτυξης. Η έννοια αυτή
παρέχει τη δυνατότητα, ξεκινώντας από ένα συγκεκριµένο πεδίο, να
επεκτείνεται η πρακτική των συνεταιρισµών και σε άλλους τοµείς
δραστηριότητας.
6. Συµπεράσµατα
6.1 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκδοση της
υπό εξέταση Ανακοίνωσης για την προώθηση των συνεταιριστικών
εταιρειών στην Ευρώπη. ∆ίδοντας συνέχεια στην υιοθέτηση του
κανονισµού για το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής
Εταιρείας, η Ανακοίνωση αυτή µαρτυρεί το ενδιαφέρον της Επιτροπής για τη συνεταιριστική εταιρεία, τονίζοντας την οικονοµική
και κοινωνική διάσταση αυτής της µορφής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, καθώς και το δυναµικό που διαθέτει για την υλοποίηση
της στρατηγικής της Λισσαβώνας.
6.2 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ιδιαιτέρως την προτεραιότητα που
δίδεται στην προώθηση του επιχειρηµατικού συνεταιριστικού
πνεύµατος. Η ελλιπής γνώση αυτής της µορφής επιχειρηµατικής
δραστηριότητας αποτελεί πράγµατι µείζον εµπόδιο για την
ανάπτυξη των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη.
6.3 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει µεν τις κύριες κατευθυντήριες γραµµές
της Ανακοίνωσης, κρίνει όµως ότι καλό θα ήταν ορισµένες δράσεις
να εκφραστούν µε πιο συγκεκριµένο τρόπο και να συνδεθούν µε εκ
των προτέρων καθορισµένο χρονοδιάγραµµα. Ως εκ τούτου, η
ΕΟΚΕ συνιστά να καθοριστεί το ταχύτερο δυνατόν διαδικασία παρακολούθησης των προβλεπόµενων δράσεων, χωρίς να αναµενόταν,
όπως προτείνει η Επιτροπή, οι αξιολογήσεις της Ανακοίνωσης µετά
από το 2008. Σε µια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να συµµετάσχουν
ενεργά οι ενδιαφερόµενες επαγγελµατικές οργανώσεις των συνεταιρισµών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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

(31) Ορισµένες, µάλιστα, συνεταιριστικές οργανώσεις τάσσονται σαφώς
εναντίον.
(32) Γίνεται λόγος για «αποαµοιβαιοποίηση» όταν ο συνεταιρισµός χάνει την
ιδιότητά του να αποτελεί επιχείρηση υπό την συλλογική κυριότητα ενός
συλλόγου φυσικών προσώπων, υπέρ εξωτερικών επενδυτών. Αυτό
γίνεται, κυρίως, µέσω της µετατροπής του συνεταιρισµού σε εταιρεία
κεφαλαίου.
(33) Παράδειγµα: στην Ιταλία, πρόσφατος νόµος παρέχει τη δυνατότητα στις
συνεταιριστικές εταιρείες να εκδίδουν οµόλογα.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγιών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 σχετικά µε την ανάληψη και την
άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και της οδηγίας του Συµβουλίου 93/6/ΕΟΚ της 15ης
Μαρτίου 1993 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
και των πιστωτικών ιδρυµάτων»
COM(2004)486 τελικό — 2004/0155 και 2004/0159 (COD)
(2005/C 234/02)
Στις 13 Σεπτεµβρίου 2004, το Συµβούλιο αποφάσισε σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για
την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 14 Φεβρουαρίου 2005 (εισηγητής: ο κ.
RAVOET).
Κατά την 415η σύνοδο ολοµέλειας στις 9 και 10 Μαρτίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 124 ψήφους υπέρ και 1 κατά την ακόλουθη γνωµοδότηση:

1. Περιεχόµενο και εµβέλεια της πρότασης

1.1 Στις 14 Ιουλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε
την πρόταση οδηγίας (1) για την τροποποίηση της οδηγίας για την
κεφαλαιακή επάρκεια (93/6/ΕΟΚ)και την ενοποιηµένη οδηγία για
τα τραπεζικά ιδρύµατα (2000/12/ΕΚ). Με την οδηγία αυτή θα
εφαρµοστεί το νέο πλαίσιο της Βασιλείας (∆ιεθνής σύγκλιση µετρήσεων ιδίων κεφαλαίων και προτύπων) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο
παρόν έγγραφο, η τροποποιηµένη οδηγία θα αποκαλείται στο εξής
οδηγία κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΟΚΑ).

1.4 Η συµφωνία της Βασιλείας για τα ίδια κεφάλαια (Βασιλεία I)
δηµοσιεύτηκε το 1998 και το 1999 άρχισαν οι εργασίες για να
εναρµονιστεί µε την ταχεία ανάπτυξη των στρατηγικών για τη
διαχείριση κινδύνων στη δεκαετία του 90. Το αποτέλεσµα της
προσπάθειας αυτής ήταν η ∆ιεθνής Σύγκλιση των Μετρήσεων Ιδίων
Κεφαλαίων και των Προτύπων (2) που δηµοσιεύτηκε τον Ιούνιο του
2004 (το επονοµαζόµενο νέο πλαίσιο της Βασιλείας).

1.2 Η ΟΚΑ θα εφαρµόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα και
τις επενδυτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της είναι να δηµιουργηθεί στην Ευρώπη
ένα τραπεζικό πλαίσιο εξαιρετικά ευαίσθητο στους κινδύνους. Η
ΟΚΑ θα ενθαρρύνει τον τραπεζικό τοµέα να συγκλίνει µακροπρόθεσµα σε τεχνικές µέτρησης που θα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες
στους κινδύνους, χάρη στις προόδους που έχουν σηµειωθεί στην
τεχνολογία και στις επενδύσεις για την επιµόρφωση του προσωπικού. Θα αυξήσει την προστασία των καταναλωτών, θα ενισχύσει
τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και θα προάγει την παγκόσµια
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας µε τη δηµιουργία
µιας υγιούς βάσης για τις επιχειρήσεις που επεκτείνονται και καινοτοµούν µέσω της ανακατανοµής κεφαλαίων.

1.5 Το νέο πλαίσιο της Βασιλείας χωρίζεται σε τρία σκέλη, τα
οποία αναφέρονται συνήθως ως οι τρεις πυλώνες. Στον πρώτο
πυλώνα ορίζονται οι βασικές ρυθµιστικές χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις για τους πιστωτικούς, αγοραστικούς και λειτουργικούς
κινδύνους. Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έχουν στη διαθεσή τους
µια σειρά από επιλογές που διαφέρουν ως προς τον βαθµό εξειδίκευσής τους. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την εποπτική διαδικασία
αξιολόγησης η οποία διενεργείται µέσω ενός γόνιµου διαλόγου
µεταξύ του ιδρύµατος και της αρχής που το εποπτεύει, προκειµένου
να εξασφαλιστεί ότι εφαρµόζονται οι εσωτερικές διαδικασίες που
είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των χρηµατοπιστωτικών απαιτήσεων που σχετίζονται µε το είδος του κινδύνου που αντιµετωπίζει
ο εκάστοτε όµιλος. Ο τρίτος πυλώνας υποχρεώνει τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να δηµοσιοποιούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
τους στην αγορά. Συχνά, αποκαλείται πυλώνας της αγοραστικής
πειθαρχίας, επειδή θεωρείται ότι η δηµοσιοποίηση προσφέρει
κίνητρα για την εφαρµογή των καλύτερων πρακτικών και αυξάνει
την εµπιστοσύνη των επενδυτών.

1.3 Η ΟΚΑ είναι το νοµοθετικό µέσο που χρησιµοποιείται για
να εφαρµοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο πλαίσιο το οποίο
αναπτύχθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας για την εποπτεία των
τραπεζικών ιδρυµάτων. Η Επιτροπή αυτή συστάθηκε το 1974 από
τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών G10. Οι
συµφωνίες που δηµοσιεύονται από την Επιτροπή της Βασιλείας δεν
έχουν νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα, αλλά προορίζονται να
προσφέρουν ένα κοινό εποπτικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση της
σύγκλισης µε την εφαρµογή κοινών προσεγγίσεων και να διευκολύνουν τη δηµιουργία συγκρίσιµων συνθηκών στο διεθνές πεδίο
δράσεως των τραπεζικών ιδρυµάτων.

1.6 Οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύµατα έχουν στη διάθεσή
τους διάφορες επιλογές για τον υπολογισµό του πιστωτικού και
λειτουργικού κινδύνου καθώς και για τον περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου. Σκοπός όλων αυτών είναι να εξασφαλιστεί το
ανάλογο πλαίσιο και να δοθούν κίνητρα στα µικρότερα ιδρύµατα
να υιοθετήσουν περισσότερο εξελιγµένες µεθόδους. Οι εξελιγµένες
µέθοδοι είναι περισσότερο πολυδάπανες όσον αφορά στην
εφαρµογή τους και βασίζονται σε εσωτερικά µοντέλα που καταρτίζονται από τα ίδια τα ιδρύµατα. Ωστόσο, είναι λιγότερο ευαίσθητες
στους κινδύνους και, κατά συνέπεια, περιορίζουν τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις.

(1) http://europa.eu.int/comm/internal_market/regcapital/index_fr.htm

(2) http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf
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Πιστωτικός
κίνδυνος
Εσωτερικά
µοντέλα

Πρώτος πυλώνας

Τυποποιηµένες
προσεγγίσεις

Εξελιγµένη µέθοδος
εσωτερικής
στάθµισης
(AIRBA)
Θεµελιώδης
µέθοδος εσωτερικής
στάθµισης
(FIRBA)
Τυποποιηµένη
µέθοδος
(STA)
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Λειτουργικός
κίνδυνος

Εξελιγµένη µέθοδος
µείωσης πιστωτικών
κινδύνων

Τυποποιηµένη
µέθοδος περιορισµού του πιστωτικού κινδύνου

2. Γενικές παρατηρήσεις

2.1 Η ΟΚΑ είναι το νοµοθετικό µέσο µε το οποίο εφαρµόζεται
το νέο πλαίσιο της Βασιλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή
κατάρτισε µια οδηγία η οποία ευθυγραµµίζεται εν γένει µε τους
κανόνες της Βασιλείας, συνεκτιµώντας τις ιδιαιτερότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει εξαιρετική σηµασία να επιτευχθεί ένα υψηλό
επίπεδο παραλληλισµού µεταξύ του πλαισίου της Βασιλείας και των
κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι
οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα δρουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες µε
τους ανταγωνιστές τους όταν ασκούν άλλες αρµοδιότητες, εφαρµόζοντας το πλαίσιο.

2.2 Μια βασική διαφορά ανάµεσα στην ΟΚΑ και το πλαίσιο της
Βασιλείας είναι ότι οι κανόνες θα εφαρµόζονται πλέον σε όλα τα
πιστωτικά ιδρύµατα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πλαίσιο της Βασιλείας έχει σχεδιαστεί για να
εφαρµόζεται στην περίπτωση τραπεζών που δραστηριοποιούνται
στο διεθνή χώρο. Η διεύρυνση του πλαισίου εφαρµογής από την
Επιτροπή ενδιαφέρει τόσο τους καταθέτες όσο και τους δανειστές
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σύστηµα που χαρακτηρίζεται από
χρηστή διαχείριση και επάρκεια κεφαλαίων θα επιτρέψει στις
τράπεζες να συνεχίσουν το δανεισµό καθ'όλη τη διάρκεια του οικονοµικού κύκλου. Το γεγονός αυτό θα αυξήσει τη σταθερότητα του
τραπεζικού κλάδου.

2.3 Τα οφέλη για τον τραπεζικό κλάδο, τις επιχειρήσεις και τους
καταναλωτές στην Ευρώπη θα είναι διαρκή µόνο εφόσον η οδηγία
προσφέρει αρκετά περιθώρια ευελιξίας για την παρακολούθηση των
εξελίξεων που παρατηρούνται στις πρακτικές που εφαρµόζονται
στον κλάδο, στις αγορές και στις εποπτικές ανάγκες. Αυτό είναι
απαραίτητο για την προστασία των συµφερόντων των καταθετών
και των δανειστών και για να µπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να
προστατεύσει τη φήµη της ως αγορά στην οποία εφαρµόζονται οι
καλύτερες πρακτικές.

2.4 Η προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή ορίζοντας τις
σταθερές αρχές και τους στόχους στα άρθρα της τροποποιηµένης

Εξελιγµένη µέθοδος
υπολογισµού
(AMA)

Τυποποιηµένη
µέθοδος
(STA)

∆εύτερος
πυλώνας

Τρίτος πυλώνας

Μέθοδος βασικών
συντελεστών
(BIA)

οδηγίας, καθώς και τεχνικά µέτρα στα παραρτήµατα, που
υπόκεινται σε τροποποιήσεις µε βάση τη διαδικασία της επιτροπολογίας, είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για να εξασφαλιστεί η
απαραίτητη ευελιξία.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
Η ΕΟΚΕ συγχαίρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υψηλή
ποιότητα της πρότασης οδηγίας που υπέβαλε και θεωρεί ότι
υπάρχουν ακόµη λίγα θέµατα τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Η
ποιότητα της νοµοθετικής πρότασης αντανακλά ένα άνευ προηγουµένου υψηλό επίπεδο διαβουλεύσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η συµµετοχή στις µελέτες αντίκτυπου της Επιτροπής
της Βασιλείας, που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη µετατροπή των κανόνων
της Βασιλείας σε κοινοτική νοµοθεσία. Ως το όργανο που εκπροσωπεί την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την εξέλιξη αυτή και καλεί επειγόντως
τους νοµοθέτες να συνεχίσουν να ενσωµατώνουν στη νοµοθετική
διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις απόψεις των παραγόντων
της αγοράς.

3.1 Ο αντίκτυπος στα µικρότερα πιστωτικά ιδρύµατα στην ΕΕ
3.1.1 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, όσον αφορά το όφελος όλων των
καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
εµβέλεια της προτάσεως οδηγίας που υπέβαλε η Επιτροπή είναι
ορθή. Επιπλέον, κρίνει ότι το αναθεωρηµένο καθεστώς για την
επάρκεια κεφαλαίων θα αποβεί προς όφελος όλων των πιστωτικών
ιδρυµάτων, ανεξαρτήτως µεγέθους. Το κείµενο της Επιτροπής
επιτυγχάνει µια ευαίσθητη ισορροπία προσφέροντας στα µικρότερα
πιστωτικά ιδρύµατα κίνητρα για να προωθήσουν εν καιρώ περισσότερο εξελιγµένες µεθόδους και παρέχοντας ένα αναλογικό πλαίσιο
το οποίο συνεκτιµά τους περιορισµένους πόρους που έχουν στη
διαθεσή τους τα ιδρύµατα αυτά.
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3.1.2
Στο κείµενο της Επιτροπής ενσωµατώνονται επίσης
διάφορα µέτρα που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας
για να µειωθούν τα ρυθµιστικά εµπόδια στα οποία προσκρούει η
χορήγηση δανείων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι αλλαγές
αυτές (οι οποίες περιγράφονται εµπεριστατωµένα στη συνέχεια υπό
τον τίτλο «Ο αντίκτυπος για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις») καθησυχάζουν την ΕΟΚΕ, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα ανησυχούσε ότι το νέο πλαίσιο θα οδηγούσε σε αύξηση των συγχωνεύσεων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και στον περιορισµό της
επιλογής των καταναλωτών. Από την άποψη αυτή, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε εφησυχασµό ότι στη µελέτη αντικτύπου της PWC, τον
Απρίλιο του 2004 (3) διαπιστώνεται ότι, αν η οδηγία εφαρµοστεί
µε συνέπεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται απίθανο να
επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στον κλάδο.
3.2 Ο αντίκτυπος για τους καταναλωτές
Η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και η µεγαλύτερη ευαισθησία
στους κινδύνους που προσφέρουν οι νέοι κανόνες θα ωφελήσουν
τους καταναλωτές, αυξάνοντας την εµπιστοσύνη στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και µε το σηµαντικό περιορισµό των συστηµικών
κινδύνων. Σύµφωνα µε την µελέτη αντίκτυπου της εταιρείας PWC,
η θέσπιση ενός καθεστώτος που είναι περισσότερο ευαίσθητο στους
κινδύνους θα έχει ως αποτέλεσµα να µειωθούν τα αποθεµατικά
κεφάλαια που διατηρούνται στις τράπεζες, πράγµα το οποίο µε τη
σειρά του θα οδηγήσει σε ελαφρά αύξηση του ΑΕγχΠ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καλύτερη τοποθέτηση κεφαλαίων στην οικονοµία θα συµβάλει στην υλοποίηση των ευρύτερων οικονοµικών και
κοινωνικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.3 Ο αντίκτυπος για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
3.3.1
Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει τόσο τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει
στο πλαίσιο προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο αντίκτυπος του
δανεισµού στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, όσο και το γεγονός ότι η
Επιτροπή ενσωµάτωσε τις αλλαγές αυτές στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ιδιαιτέρως παρατηρεί ότι:
— Έχει επέλθει µείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το
δανεισµό µικρών επιχειρήσεων µε την εξοµάλυνση της καµπύλης
λιανικής·
— Ορισµένες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν τα ανοίγµατα έναντι
µικροµεσαίων επιχειρήσεων ως καταναλωτικά ανοίγµατα τα
οποία µπορούν πλέον να διαχειρίζονται σε κοινή βάση ως
τµήµα του χαρτοφυλακίου λιανικής·
— Η Επιτροπή της Βασιλείας κατάργησε τις απαιτήσεις της σταθµισµένης διασποράς για τη χορήγηση δανείων σε µικρές
επιχειρήσεις, επιτρέποντας έτσι σε περισσότερες τράπεζες να
χαίρουν και αυτές της προτιµησιακής µεταχείρισης·
— Στο νέο πλαίσιο περιλαµβάνεται µια ευρύτερη αναγνώριση των
εξασφαλίσεων και εγγυήσεων.
3.3.2
Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει τα αποτελέσµατα της τρίτης µελέτης
ποσοτικού αντικτύπου (QIS3) για το θέµα αυτό. Τα αποτελέσµατα
της QIS3 κατέδειξαν ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών
επί των δανείων που χορηγούνται σε ΜΜΕ και περιλαµβάνονται στο
εταιρικό χαρτοφυλάκιο θα παραµείνουν κατά κανόνα σταθερές µε
την εφαρµογή της τυποποιηµένης προσέγγισης των πιστωτικών
(3) Η PriceWaterhouse Coopers ανέλαβε να διενεργήσει µελέτη µε αντικείµενο τις χρηµατοπιστωτικές και µακροοικονοµικές συνέπειες της
πρότασης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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κινδύνων και θα µειωθούν από 3 % έως και 11 % στις τράπεζες
που εφαρµόζουν τις µεθόδους εσωτερικής διαβάθµισης (IRB). Οι
κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα ανοίγµατα έναντι ΜΜΕ που πληρούν
τις προϋποθέσεις των λιανικών πωλήσεων θα µειωθούν κατά µέσο
όρο από 12 % έως 13 % µε βάση την τυποποιηµένη µέθοδο
(STA)και έως 31 % σύµφωνα µε την εξελιγµένη µέθοδο εσωτερικής
διαβάθµισης (AIRBA).

3.4 Περιορισµός των διακριτικών ευχερειών των κρατών µελών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η συνεπής εφαρµογή αναλογικών κανόνων εποπτείας από τα κράτη
µέλη θα συµβάλει στην εξασφάλιση της κατάλληλης προληπτικής
εποπτείας αλλά και την υλοποίηση των στόχων της ενιαίας αγοράς.
Το µέγεθος και η εµβέλεια των διακριτικών ευχερειών των κρατών
µελών στην προτεινόµενη οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις θα
υπονοµεύσει τη συνεπή εφαρµογή της. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ακράδαντα
ότι οι διακριτικές ευχέρειες των κρατών µελών θα πρέπει εν γένει να
καταργηθούν µέσα σε µια ορισµένη προθεσµία, και από την άποψη
αυτή χαιρετίζει το έργο που επιτελείται από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS). Υπάρχουν ορισµένες
διακριτικές ευχέρειες που διαθέτουν τα κράτη µέλη οι οποίες θα
µπορούσαν να επιφέρουν σηµαντικές στρεβλώσεις στην ενιαία
αγορά στην περίπτωση των διασυνοριακών τραπεζικών οµίλων και
που θα είχαν ως αποτέλεσµα την πρόκληση αστάθειας στο τραπεζικό σύστηµα. Αυτό, κατά συνέπεια, θα περιόριζε τα οφέλη που
προσφέρει το γενικό πλαίσιο στους καταθέτες και τους δανειστές
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνοντας το κόστος των πιστώσεων και
περιορίζοντας την επιλογή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων.

3.4.1 Επίπεδο εφα ρµο γ ής κεφα λα ια κώ ν απαιτ ή σεω ν
3.4.1.1 Το άρθρο 68 της οδηγίας υποχρεώνει κάθε ένα από τα
πιστωτικά ιδρύµατα να συµµορφούται µε τις προϋποθέσεις που
ισχύουν για τα ίδια κεφάλαια εντός του συγκροτήµατος. Το άρθρο
69, παρ. 1, εξακολουθεί να αναγνωρίζει στα κράτη µέλη τη διακριτική ευχέρεια να αντιπαρέρχονται την απαίτηση αυτή και να εφαρµόζουν τους κανόνες σε ενοποιηµένη βάση για τα πιστωτικά
ιδρύµατα και τις θυγατρικές τους που λειτουργούν στο ίδιο κράτος
µέλος, εφόσον ο όµιλος πληροί ορισµένες αυστηρές προϋποθέσεις.
Αυτή η διακριτική ευχέρεια θα µπορούσε να δηµιουργήσει µια
ανισοδύναµη κατάσταση όσον αφορά στις συνθήκες που ισχύουν
στα διάφορα κράτη µέλη για τραπεζικούς οµίλους που δραστηριοποιούνται στο διεθνή χώρο. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή
δεν είναι συµβατή µε την ενιαία αγορά.
3.4.1.2 Επιπλέον, όταν ένα κράτος µέλος επιλέγει να ορίσει
προϋποθέσεις σε επίπεδο µεµονωµένων πιστωτικών ιδρυµάτων,
υπονοµεύεται η ικανότητα των εποπτών να κατανοήσουν το προφίλ
του κινδύνου που αναλαµβάνει ένας τραπεζικός όµιλος. Ο περιορισµός της ενοποιηµένης εποπτείας στις θυγατρικές που υπάρχουν
στο ίδιο κράτος µέλος µε το µητρικό ίδρυµα θα έχει το ίδιο αποτέλεσµα. Κατά συνέπεια, η εποπτεία θα πρέπει κατά κανόνα να
ασκείται σε ενοποιηµένο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τον
όρο ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πληρούν προϋποθέσεις µε τις
οποίες εξασφαλίζεται ότι τα ίδια κεφάλαια κατανέµονται µε τον
κατάλληλο τρόπο µεταξύ της µητρικής επιχείρησης και των θυγατρικών της.
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3.4.2 Ανοίγµατ α στο εσωτερικό ενός ο µίλου
3.4.2.1
Τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να θέτουν τα όρια
διαβάθµισης του κινδύνου που προκύπτει από ανοίγµατα στο
εσωτερικό ενός οµίλου. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στα κράτη µέλη
να εφαρµόζουν ένα µηδενικό συντελεστή στάθµισης κινδύνου για
τα ανοίγµατα µεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύµατος και της µητρικής
του επιχειρήσεως και µεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύµατος και µιας
θυγατρικής του ή µεταξύ µιας θυγατρικής και της µητρικής της
επιχειρήσεως. Για να είναι επιλέξιµη για το µηδενικό συντελεστή
κινδύνου, µια συγκεκριµένη επιχείρηση πρέπει να εδρεύει στο ίδιο
κράτος µέλος µε το πιστωτικό ίδρυµα. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η
µηδενική στάθµιση κινδύνου είναι ορθή στην περίπτωση που αφορά
ανοίγµατα εντός ενός οµίλου. Η διακριτική προσέγγιση θα
µπορούσε σε ορισµένα κράτη µέλη να έχει ως αποτέλεσµα να υποχρεούνται τα πιστωτικά ιδρύµατα να διατηρούν κεφάλαια για την
κάλυψη ανοιγµάτων στο εσωτερικό ενός οµίλου, χωρίς να
υπάρχουν προληπτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την ενέργεια
αυτή.
3.4.2.2
Ο περιορισµός του συντελεστή στάθµισης του 0 % στα
συµβαλλόµενα µέρη εντός ενός και του αυτού κράτους µέλους θα
ήταν ασύµβατος µε την ενιαία αγορά. Τα ανοίγµατα στο εσωτερικό
ενός οµίλου µε αντισυµβαλλόµενους σε ένα άλλο κράτος µέλος
φέρουν το ίδιο προφίλ κινδύνου όπως τα ανοίγµατα µε αντισυµβαλλόµενους εντός ενός και του αυτού κράτους µέλους. Κατά κανόνα,
ο µηδενικός συντελεστής διαβάθµισης κινδύνου θα πρέπει να εφαρµόζεται για όλα τα ανοίγµατα στο εσωτερικό ενός οµίλου στην
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.4.3 Εξελιγµένη µέθ ο δος µετρήσεως του λειτουργικού
κινδύνο υ ( A M A )
3.4.3.1
Η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία
ορίζει την έννοια του λειτουργικού κινδύνου ως «κίνδυνο άµεσης ή
έµµεσης ζηµίας που είναι αποτέλεσµα ανεπαρκών ή ανεπιτυχών
εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπινων σφαλµάτων, συστηµάτων ή
εξωτερικών συµβάντων». Στο νέο πλαίσιο της Βασιλείας καθιερώνεται για πρώτη φορά η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη
του λειτουργικού κινδύνου και, ως αποτέλεσµα, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να αναπτύξουν εντελώς νέα συστήµατα
για τη µέτρηση του λειτουργικού κινδύνου. Όπως αναλύεται
ανωτέρω, υπάρχει µία σειρά από επιλογές για τη µέτρηση του
λειτουργικού κινδύνου. Η εξελιγµένη µέθοδος µετρήσεως (ΠΜΜ)υποχρεώνει τις τράπεζες να αναπτύξουν εσωτερικά πρότυπα µετρήσεως τα οποία πρέπει να επικυρώνονται από τις αρµόδιες αρχές. Τα
ευρωπαϊκά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έχουν πραγµατοποιήσει
πολύ σηµαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των συστηµάτων
αυτών σε επίπεδο κλάδου, προκειµένου να ευθυγραµµίσουν τον
υπολογισµό του λειτουργικού κινδύνου µε τους τοµείς στους
οποίους επιχειρούν.
3.4.3.2
Σύµφωνα µε το άρθρο 105(4), τα κράτη µέλη έχουν τη
διακριτική ευχέρεια να επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύµατα να
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας για την εφαρµογή της
εξελιγµένης µεθόδου µετρήσεως στο ανώτατο επίπεδο εντός του
οµίλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρµογή της ΠΜΜ σε
ενοποιηµένη βάση σε επίπεδο οµίλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
συνάδει µε τη µέθοδο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου µε βάση
τον τοµέα δραστηριότητας, η οποία έχει καθιερωθεί από τον τραπε-

C 234/11

ζικό κλάδο στην Ευρώπη. Εάν οι τράπεζες δεν ήταν σε θέση να
ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις που ισχύουν σε επίπεδο οµίλου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν αδύνατο να προκύψει µία σαφής
εικόνα του προφίλ του λειτουργικού κινδύνου που αναλαµβάνει ο
όµιλος. Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τη µητρική
επιχείρηση και τις θυγατρικές της εκλαµβανόµενες ως σύνολο,
εφόσον ο όµιλος µπορεί να αποδείξει επαρκή διασπορά κεφαλαίων
για την κάλυψη του λειτουργικού κινδύνου στους κόλπους του.

3.4.4 Ανοίγµατ α έναντ ι ιδρ υµάτ ων σύµφωνα µε τ ην
Τ υπο πο ιηµ έν η πρ ο σέγ γ ιση πιστ ω τ ικο ύ κιν δύ νο υ
Παράλληλα µε το νέο πλαίσιο της Βασιλείας, τα κράτη µέλη έχουν
την ευχέρεια να εφαρµόζουν µία µεταξύ δύο µεθόδων για τον καθορισµό του συντελεστή κινδύνου για τα ανοίγµατα έναντι ιδρυµάτων
(παράρτηµα VI, παράγραφοι 26-27 και 28-31). Η µέθοδος που
εφαρµόζεται για ένα συγκεκριµένο πιστωτικό ίδρυµα εξαρτάται από
την εθνικότητά του και όχι από προληπτικά µέτρα. Υπάρχει το ενδεχόµενο πιστωτικά ιδρύµατα που επιχειρούν σε διασυνοριακή
κλίµακα να τυγχάνουν ουσιαστικά διαφορετικής µεταχείρισης σε
σύγκριση µε ανταγωνιστές τους που επιχειρούν στην ίδια αγορά.
Αυτό θα ήταν αντίθετο προς τους στόχους της ενιαίας αγοράς.
Κατά συνέπεια, πρέπει να εφαρµοστεί µία ενιαία προσέγγιση σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3.4.5 Προσαρµογή της προθεσµίας
Παράλληλα µε το νέο πλαίσιο της Βασιλείας, τα κράτη µέλη έχουν
την ευχέρεια να εφαρµόζουν τον τύπο της πραγµατικής προθεσµίας
(παράγραφος 12, µέρος 2, παράρτηµα VII) που ισχύει για
πιστωτικά ιδρύµατα µε την Εξελιγµένη µέθοδο εσωτερικής
στάθµισης και στα πιστωτικά ιδρύµατα µε τη Θεµελιώδη µέθοδο. Ο
τύπος της πραγµατικής προθεσµίας ευθυγραµµίζει καλύτερα τη
µέτρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα βραχυπρόθεσµα
προϊόντα µε το πραγµατικό προφίλ κινδύνου που παρουσιάζουν.
Υπάρχει το ενδεχόµενο πιστωτικά ιδρύµατα που επιχειρούν σε
διασυνοριακή κλίµακα να τυγχάνουν ουσιαστικά διαφορετικής µεταχείρισης σε σύγκριση µε ανταγωνιστές τους που επιχειρούν στην
ίδια αγορά. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι και αυτό θα ήταν αντίθετο προς
τους στόχους της ενιαίας αγοράς. Πρέπει να καταργηθεί η διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι
όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα (που κρίνονται) µε βάση τη Θεµελιώδη
ΜΕΣ χαίρουν της ίδιας µεταχείρισης.

3.5 Εποπτική συνεργασία, 2ος και 3ος πυλώνας
3.5.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η αύξηση των διασυνοριακών συναλλαγών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και η συγκέντρωση της διαχείρισης κινδύνου σε
διασυνοριακούς οµίλους αυξάνουν την ανάγκη για τη βελτίωση του
συντονισµού και της συνεργασίας µεταξύ των εθνικών εποπτικών
αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ανάπτυξη ενός συγκεκριµένου ρόλου για την ενοποιηµένη εποπτεία, η πρόταση οδηγίας
σέβεται τον ρόλο των αρµόδιων εθνικών αρχών, προσφέροντας
παράλληλα ένα ενιαίο σηµείο εφαρµογής για τα πιστωτικά ιδρύµατα
(π.χ. για την έγκριση της Μεθόδου µε βάση την εσωτερική στάθµιση
για τον πιστωτικό κίνδυνο και της Εξελιγµένης µεθόδου µετρήσεως
για το λειτουργικό κίνδυνο).
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3.5.2
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι το ενοποιηµένο πρότυπο εποπτείας
πρέπει να επεκταθεί τόσο στη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης
σύµφωνα µε το 2ο πυλώνα, όσο και στις προϋποθέσεις διαφάνειας,
σύµφωνα µε τον 3ο πυλώνα. Και οι δύο πυλώνες πρέπει να εφαρµόζονται στο ανώτατο ενοποιηµένο επίπεδο σε κάθε όµιλο στην ΕΕ.
Αν οι πυλώνες 2 και 3 εφαρµοστούν µεµονωµένα, δεν θα αντανακλούν το προφίλ κινδύνου του οµίλου ως σύνολο. Στην
περίπτωση της διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης σύµφωνα µε το
2ο πυλώνα, το αποτέλεσµα θα ήταν οι θυγατρικές ενός οµίλου να
υπόκεινται σε διαφορετική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
πράγµα το οποίο θα δυσχέραινε την κατανόηση του προφίλ
κινδύνου του οµίλου ως σύνολο. Αυτό δεν θα συνέφερε ούτε τους
καταθέτες, ούτε τους δανειστές. Σε περίπτωση που ο τρίτος
πυλώνας δεν εφαρµοστεί σε επίπεδο οµίλου, οι επενδυτές δεν θα
επωφεληθούν από τη δηµοσιοποίηση στοιχείων για να κατανοήσουν
την οικονοµική κατάσταση του οµίλου ως σύνολο.
3.6 Η µεταχείριση επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τη συµπερίληψη των επιχειρήσεων παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό έχει ιδιαίτερη
σηµασία για τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, το οποίο εξαρτάται σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό
από την απόδοση των χρηµατοοικονοµικών αγορών. Η ΕΟΚΕ
πιστεύει ότι, στο µέτρο του δυνατού, όταν τα πιστωτικά ιδρύµατα
και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εκτίθενται στον
ίδιο κίνδυνο, πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες.
3.7 Εποπτική διαφάνεια
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την καθιέρωση καθεστώτος
εποπτικής διαφάνειας στην πρόταση οδηγίας. Η εποπτική διαφάνεια
θα ενθαρρύνει τη σύγκλιση στην ενιαία αγορά και θα τροφοδοτήσει
τη συζήτηση σχετικά µε τις αλλαγές που είναι απαραίτητο να
επέλθουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επάρκεια
κεφαλαίων. Επίσης, θα βοηθήσει στον εντοπισµό εµπράγµατων
αποκλίσεων από την εφαρµογή της οδηγίας. Η δηµιουργία µιας
συγκρίσιµης κατάστασης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συµφέρει
τόσο τις τράπεζες όσο και τους καταναλωτές.
3.8 Η αξιολόγηση του εµπορικού χαρτοφυλακίου
Η Επιτροπή της Βασιλείας έχει αναλάβει από κοινού µε το ∆ιεθνή
Οργανισµό Επιτροπών Κινητών Αξιών (IOSCO), το διεθνή φορέα
συνεργασίας για τη ρύθµιση των χρηµαταγορών, µια προσπάθεια
αξιολόγησης των θεµάτων που σχετίζονται µε τον κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου και το Εµπορικό Χαρτοφυλάκιο (4). Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει
ιδιαιτέρως τη δέσµευση που αναλαµβάνει η Επιτροπή να µεριµνήσει,
ώστε τα πορίσµατα της αξιολόγησης του Εµπορικού Χαρτοφυλακίου να συνεκτιµηθούν στην οδηγία, πριν αυτή τεθεί σε
εφαρµογή. Επίσης, συµφωνεί ότι οι εργασίες σχετικά µε την
αµοιβαία αθέτηση και τον κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου πρέπει να
ολοκληρωθούν ταχέως και να ενσωµατωθούν στην οδηγία µε τη
(4) Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα διαθέτουν δύο κύρια µέσα για την
καταχώρηση των περιουσιακών τους στοιχείων , το «επενδυτικό χαρτοφυλάκιο» και το «εµπορικό χαρτοφυλάκιο». Οι περισσότερες µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συναλλαγές καταχωρούνται µέσω του «επενδυτικού χαρτοφυλακίου» (δάνεια, καταθέσεις, κτλ.), ενώ το εµπορικό
χαρτοφυλάκιο αντιστοιχεί σε ένα ιδιοκτησιακό χαρτοφυλάκιο για τα
βραχυπρόθεσµα µέσα που διαθέτει ένα πιστωτικό ίδρυµα υπό την
εµπορική του ιδιότητα. Οι τράπεζες επενδύσεων εντάσσουν σχεδόν όλα
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαθέτουν στο βιβλίο συναλλαγών. Τα
όρια διάκρισης του επενδυτικού από το εµπορικό χαρτοφυλάκιο δεν
έχουν προσδιοριστεί ποτέ επισήµως.
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χρήση των νοµοθετικών µέσων που διαθέτει η Επιτροπή. Ωστόσο, η
διάκριση µεταξύ εµπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου έχει
άκρως τεχνικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να γίνει µε βιασύνη. Η µη
ολοκληρωµένη εξέταση αυτού του καθοριστικής σηµασίας
ζητήµατος µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους ευρωπαίους
επενδυτές στο µέλλον. Η ΕΟΚΕ θα επιδοκίµαζε µια πιο εµπεριστατωµένη αξιολόγηση του θέµατος αυτού και, σε µεταγενέστερο
στάδιο, την ενσωµάτωση των πορισµάτων στη νοµοθεσία της ΕΕ.

3.9 Ηµεροµηνίες εφαρµογής

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι ηµεροµηνίες εφαρµογής της οδηγίας πρέπει
να είναι η 1η Ιανουαρίου 2007, αντί της 31ης ∆εκεµβρίου 2006,
για την τυποποιηµένη προσέγγιση (STA), και η 1η Ιανουαρίου
2008, αντί της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, για τις εξελιγµένες µεθόδους. Η αξίωση εφαρµογής της οδηγίας στις 31 ∆εκεµβρίου, θα
έχει ως αποτέλεσµα την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων.

3.10 Κυκλικότητα

Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι το νέο πλαίσιο θα µπορούσε να
έχει προ-κυκλικές επιπτώσεις και να ωθήσει τις τράπεζες να περιορίσουν τη χορήγηση δανείων σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, λόγω
της αυξηµένης ποσότητας κεφαλαίων που απαιτούνται σε ένα
ολοένα και πιο ριψοκίνδυνο περιβάλλον. Παρόλο που οι περιορισµοί της διαθεσιµότητας πιστώσεων σε περιόδους που οι
συνθήκες που επικρατούν είναι πιεστικές είναι αναπόφευκτες, η
αύξηση των περιορισµών αυτών θα µπορούσε να εντείνει τις
υφεσιακές τάσεις της οικονοµίας. Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει απερίφραστα την αξίωση που περιλαµβάνεται στην ΟΚΑ για τη διενέργεια προσοµοιώσεων καταστάσεων κρίσης καθ'όλη τη διάρκεια του
οικονοµικού κύκλου. Η πρόθεση να διατηρηθεί υπό αξιολόγηση ο
προ-κυκλικός αντίκτυπος του πλαισίου µε την ανά διετία υποβολή
εκθέσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο αποτελεί στοιχειώδες µέτρο που πρέπει να ληφθεί
όσον αφορά την προ-κυκλικότητα.

3.11 Ο αντίκτυπος των IFRS (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) επί του αποθεµατικού για την
κάλυψη κινδύνων

3.11.1 Οι λογαριασµοί µε βάση τα IFRS προσφέρουν δεδοµένα
υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι εν γένει αξιόπιστα. Για το λόγο
αυτό, πρέπει να εκλαµβάνονται ως σηµείο αφετηρίας για τον ορισµό
του αποθεµατικού για την κάλυψη κινδύνων. Η χρήση των IFRS για
την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας συµβάλλει επίσης στη
δηµιουργία ισοδύναµης κατάστασης µεταξύ των πιστωτικών
ιδρυµάτων και αυξάνει τη δυνατότητα σύγκρισης. Επιπλέον, η
επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου συνοχής µεταξύ των IFRS και των
κανόνων για την κεφαλαιακή επάρκεια θεωρείται µάλλον ότι θα
συµβάλει στην αποφυγή συγχύσεως µεταξύ των παραγόντων της
αγοράς και θα διευκολύνει τις εσωτερικές διαδικασίες, αυξάνοντας
την αποδοτικότητα του κόστους τους.
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3.11.2 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι, στην ιδανική περίπτωση, η σύγκριση
µεταξύ των δύο κατηγοριών κανόνων πρέπει να επιτρέπει στις
τράπεζες να διατηρούν ένα ενιαίο σύνολο στοιχείων και µία βάση
για να καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις τους που έχουν σχέση µε
την υποβολή εκθέσεων για χρηµατοπιστωτικά και ρυθµιστικά
θέµατα. Όµως, οι ρυθµιστικές αρχές µπορεί να έχουν διαφορετικές
απόψεις κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, ιδιαιτέρως στην
περίπτωση που τα λογιστικά πρότυπα δεν αντανακλούν επαρκώς
τους κινδύνους από ανοίγµατα. Κατά συνέπεια, οι ρυθµιστικές
αρχές θα χρειαστεί να κάνουν ορισµένες προσαρµογές στα λογιστικά αποτελέσµατα. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από
τους στόχους του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια
υπονοµεύεται από τη µέθοδο που ορίζουν οι υπεύθυνοι για τα
λογιστικά πρότυπα, θα χρειαστούν πλέγµατα προστασίας για τον
υπολογισµό της απαιτούµενης κεφαλαιακής επάρκειας. Για λειτουργικούς λόγους, οι προσαρµογές αυτές, οι επονοµαζόµενες
αποδεκτές από τους ρυθµιστικούς φορείς λογιστικές αρχές, πρέπει
να περιορίζονται στα ουσιαστικής σηµασίας στοιχεία.
3.11.3 Ενόψει όλων αυτών, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι
στο άρθρο 64, παρ. 4 της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής έχει
συµπεριληφθεί ένα «προστατευτικό πλέγµα» σε συµφωνία µε τις
απόψεις της Επιτροπής της Βασιλείας. Επίσης, χαιρετίζει το τρέχον
έργο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας
(CEBS) για την ανάπτυξη προληπτικών πλεγµάτων προστασίας.
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4. Συµπέρασµα

4.1 Η πρόταση οδηγίας συζητείται σήµερα σε πρώτη ανάγνωση
στο Συµβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η
ΕΟΚΕ πιστεύει ότι τώρα πρέπει να δοθεί έµφαση στην επίτευξη
συµφωνίας επί µιας ευέλικτης οδηγίας που συνάδει µε το πλαίσιο
της Βασιλείας και ενθαρρύνει τη συγκλίνουσα εφαρµογή των
διατάξεών της σε όλη την ΕΕ.

4.2 Για να αξιοποιηθούν τα οφέλη που προκύπτουν από τις
επενδύσεις 20 έως το ανώτατο όριο των 30 δις ευρώ που πραγµατοποίησε ο κλάδος για το βελτιωµένο σύστηµα διαχείρισης
κινδύνων, η οδηγία πρέπει να εγκριθεί σε σχετικά σύντοµο χρονικό
διάστηµα. Η καθυστερηµένη εφαρµογή της θα υπονόµευε την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου στη διεθνή
αγορά. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλιστεί η ποιότητα της νοµοθεσίας
και οι νοµοθετικές αρχές πρέπει να συνεκτιµήσουν τις απόψεις όλων
των ενδιαφερόµενων.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 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 απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2000/819/EK του
Συµβουλίου σχετικά µε ένα πολυετές πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα, ιδίως
για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (2001-2005)»
COM(2004) 781 τελικό — 2004/0272 (COD)
(2005/C 234/03)
Στις 11 Ιανουαρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 95 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 «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του, στις 14 Φεβρουαρίου 2005, µε βάση την έκθεση
του εισηγητή κ. PEZZINI.
Κατά τη 415η σύνοδο ολοµέλειάς της, συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου 2005, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Πρόλογος
1.1 Πολλοί σύµβουλοι των νέων κρατών µελών που
προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 δεν είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την πολιτική για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα
δε για τις ΜΜΕ, η οποία έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε
κοινοτικό επίπεδο. Η παρούσα γνωµοδότηση, πολύ απλή αφ' εαυτής
αλλά αξιοπρόσεκτη λόγω της σηµασίας των όσων προτείνει η
Επιτροπή, προβαίνει σε σύντοµη αναφορά ορισµένων φάσεων αυτής
της πολιτικής.

2. Ιστορική αναδροµή
2.1 Από το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του '80, η πολιτική
για τις επιχειρήσεις αντιµετωπίστηκε, στην Επιτροπή, ουσιαστικά
από δύο Γενικές ∆ιευθύνσεις, δηλαδή τη Γ∆ Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανίας και τη Γ∆ XXIII, η οποία ασχολείτο ειδικότερα µε τη
βιοτεχνία και τις ΜΜΕ. Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '90
η Γ∆ XXIII, σε στενή συνεργασία µε τις αντίστοιχες οργανώσεις των
κρατών µελών, διοργάνωνε κάθε χρόνο δεκάδες συναντήσεων για
τον καθορισµό των αναγκών των πολύ µικρών και των µικρών
επιχειρήσεων.
2.2 Το 1994, και µε την παρότρυνση της Γ∆ XXIII, η Επιτροπή
προέβη στη δηµιουργία του ΕΤΕ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων),
που είχε δύο στόχους:
1) τη χρηµατοδότηση των δικτύων, που είναι απαραίτητα για την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων,
2) την υποστήριξη των πιστώσεων, κυρίως των ΜΜΕ, µέσω εγγυήσεων.
Προς το παρόν, το ΕΤΕ επικεντρώνει τις παρεµβάσεις του µόνο
στον δεύτερο στόχο.
2.3 Οι ενδείξεις που προέκυψαν από τις ανωτέρω πολυάριθµες
συναντήσεις αποτέλεσαν αντικείµενο προβληµατισµού σε ευρωπαϊκό
επίπεδο σε τρεις συνελεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν αντίστοιχα
στην Αβινιόν το 1990, στο Βερολίνο το 1994, και στο Μιλάνο το
1997. Σε κάθε µία από αυτές τις συνελεύσεις ήταν παρόντες
χιλιάδες επιχειρηµατιών των κρατών µελών.

2.4 Τα χρόνια εκείνα, τα προγράµµατα για τις επιχειρήσεις
προτείνονταν συνεπώς είτε από τη Γ∆ Επιχειρήσεων είτε από τη Γ∆
XXIII: στις περιπτώσεις που η πρωτοβουλία ανήκε στη Γ∆ XXIII, τα
προγράµµατα απευθύνονταν κυρίως στη βιοτεχνία και στις ΜΜΕ.
2.5 Το 1997 εγκρίθηκε το 3ο Πολυετές Πρόγραµµα για τις
ΜΜΕ (1997-2000), το οποίο είχε προηγουµένως συζητηθεί µε τις
ενδιαφερόµενες οργανώσεις και κατόπιν αποφασίστηκε από τη
Γ∆ XXIII.
2.6 Στις 20 και 21 Νοεµβρίου 1997 το έκτακτο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Λουξεµβούργου, µε ένα µόνο θέµα στην ηµερήσια
διάταξη, δηλαδή την απασχόληση, αποφάσισε µεταξύ άλλων τρεις
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες προκειµένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να παραµείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά, και ζήτησε από
την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση του επιχειρηµατικού κόσµου και την αύξηση της απασχόλησης. Αυτές οι
τρεις πρωτοβουλίες ήταν: ο ΕΜΤ-Εκκίνηση (Ευρωπαϊκός Μηχανισµός για τις Τεχνολογίες), ο µηχανισµός Joint European Venture
(JEV) και ο µηχανισµός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ.
2.7 Το 1998 η Επιτροπή, µε την άµεση συµµετοχή της ΕΤΕ και
του ΕΤΕ, εκπόνησε το πρόγραµµα «Πρωτοβουλίες υπέρ της
ανάπτυξης και της απασχόλησης (1998-2000)», στη βάση των
δράσεων που αποφασίστηκαν στο Λουξεµβούργο.
2.8 Το 1999, στη συνέχεια των όσων αποφασίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Cardiff, που είχε πραγµατοποιηθεί το 1998,
το Συµβούλιο παρουσίασε µία έκθεση στην οποία πρότεινε στις
πολιτικές για τις επιχειρήσεις να ενσωµατωθεί και η έννοια της
αειφόρου ανάπτυξης.
2.9 Το 2000, όταν είχε ήδη προχωρήσει η επεξεργασία του 4ου
Πολυετούς Προγράµµατος, υιοθετήθηκαν δύο θεµελιώδη κείµενα
για τις ΜΜΕ:
1) ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Μικρές Επιχειρήσεις, που
αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα,
2) ο Χάρτης για τις πολιτικές που αφορούν τις ΜΜΕ, που
προώθησαν και υιοθέτησαν οι υπουργοί βιοµηχανίας του
ΟΟΣΑ.
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Τα µέσα εφαρµογής είναι:

2.10 Πάντα το 2000 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας
εκπόνησε τη γνωστή και συνώνυµη διαδικασία, στη βάση της
κοινωνίας και της οικονοµίας της γνώσης, µε στόχο τη µακρόχρονη
συµµετοχή της Επιτροπής και των κρατών µελών.

3.4

2.11 Το 4ο πολυετές πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και την
επιχειρηµατικότητα (2001-2005), που εκπονήθηκε το 2000,
αποτελεί τη σύνθεση των προηγούµενων προγραµµάτων και των
πολιτιστικών εξελίξεων που ωρίµασαν κατά τη δεκαετία του '90.

— ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης που παρέχουν
υπηρεσίες και συµβουλές σχετικά µε ευρωπαϊκά ζητήµατα σε
επιχειρήσεις σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης·

3. Εισαγωγή

3.3 Ενόψει του νέου προγράµµατος 2006/2010 η Επιτροπή
προέβη σε τακτικές αξιολογήσεις είτε εσωτερικές είτε µέσω
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων. Προκειµένου να συλλέξει όσο το
δυνατό περισσότερες συστάσεις, η Επιτροπή συνέταξε ένα έγγραφο
στο οποίο προβάλλονται τα σηµεία στα οποία πρέπει να βασιστεί το
νέο πρόγραµµα.

3.1 Το τέταρτο πολυετές πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και
την επιχειρηµατικότητα, ιδίως για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) (2001-2005), που αποκαλείται επίσης ΠΠ, (ή MAP
σύµφωνα µε το αγγλικό ακρωνύµιο Multi annual programm)
θεσπίστηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 2000 και εφαρµόζεται από την 1η
Ιανουαρίου 2001 ως την 31η ∆εκεµβρίου 2005, µε προϋπολογισµό 450 εκατ. ευρώ.
3.2 Στόχος του προγράµµατος είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα
συντονίζει η Γ∆ Επιχειρήσεων και οι δράσεις που προβλέπονται σε
αυτό χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
— στις πολιτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Οι δράσεις
επικεντρώνονται σε µελέτες και συστάσεις της Επιτροπής και
των κρατών µελών µε στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος
λειτουργίας των επιχειρήσεων,
— στα δίκτυα Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης (EIC), µε έργο
την υποστήριξη και τη βοήθεια των διαφόρων κέντρων πληροφοριών που είναι διάσπαρτα σε όλες τις περιφέρειες της
Ευρώπης, προκειµένου οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στα
κοινοτικά προγράµµατα και δίκτυα ενίσχυσης και υποστήριξης,
— στα χρηµατοδοτικά µέσα που στοχεύουν στη βελτίωση του
χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, και ειδικότερα των ΜΜΕ.
3.3

Οι στόχοι του προγράµµατος είναι οι εξής:

— ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων σε µια διεθνοποιηµένη οικονοµία που βασίζεται
στη γνώση,
— προώθηση της επιχειρηµατικότητας,
— απλούστευση και βελτίωση του διοικητικού και κανονιστικού
περιβάλλοντος των επιχειρήσεων,
— βελτίωση του χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, και ειδικότερα των ΜΜΕ,
— διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις κοινοτικές
υπηρεσίες υποστήριξης και στα κοινοτικά προγράµµατα και
δίκτυα, καθώς και βελτίωση του συντονισµού των εν λόγω
µέσων και
— υποστήριξη της εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις
Μικρές Επιχειρήσεις σε επίπεδο Κοινότητας.

— ανταλλαγή εµπειριών και προσδιορισµός των ορθών πρακτικών
µεταξύ των κρατών µελών·

— παροχή, µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ),
ορισµένων κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων για τις ΜΜΕ.

4. Τα κύρια σηµεία της πρότασης της Επιτροπής
4.1 Σε ένα µόνο άρθρο προτείνεται η παράταση της περιόδου
ισχύος, του τρέχοντος προγράµµατος, της απόφασης
2000/819/ΕΚ (1) του Συµβουλίου, κατά ένα έτος µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου του 2006 και η αύξηση του χρηµατοδοτικού πλαισίου
κατά 81,5 εκατ. Ευρώ ούτως ώστε η χρηµατοδότηση από 450
εκατ. ευρώ να ανέλθει σε 531,5 εκατ. ευρώ.

5. Τα κίνητρα της Επιτροπής
5.1 Από τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης και από
τις συστάσεις της έκθεσης των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων
προέκυψε ότι υπάρχει σαφής προσανατολισµός για µια ευρύτερη
βάση αναλύσεων, για ανάπτυξη και συντονισµό πολιτικών καθώς
και για ειδικά µέτρα που θα βοηθούν τις επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές και καινοτόµες.
5.2 Μόνο κατά τα έτη 2003 και 2004 µπόρεσε το υφιστάµενο
πολυετές πρόγραµµα (ΠΠ) να εντάξει, µε αρκετή σαφήνεια, στα
ετήσια προγράµµατα εργασίας του τις γραµµές παρέµβασης που
προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις.
Πρέπει όµως να γίνουν πολλά ακόµη για να υλοποιηθούν οι
συστάσεις του Χάρτη.
5.3 Στο πολυετές πρόγραµµα προβλέπονται διάφορες δράσεις
για την υποστήριξη της πολιτικής για τις επιχειρήσεις, αλλά λείπει
η ώθηση για την καινοτοµία και τη συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων.
5.4 Οι δράσεις που προβλέπονται στο ΠΠ ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις και στις ανάγκες της Ευρώπης των 15 αλλά αποδεικνύονται ανεπαρκείς για τις ανάγκες των επιχειρήσεων των νέων
κρατών µελών.
(1) ΕΕ L 333 της 29/12/2000. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα
µε την απόφαση αριθ. 593/2004/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 268, 16.8 2004).
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6. Οι παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ
6.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί πλήρως µε την πρόταση και κρίνει
σκόπιµο η Επιτροπή, ακόµη και µέσα από τις ενδεχόµενες συστάσεις
της ΕΟΚΕ και άλλων φορέων της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών, να προβεί στην επεξεργασία ενός σχεδίου που να παρουσιάσει ως πρόγραµµα πλαίσιο προκειµένου να συµπεριλάβει:
— την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια για την
οικονοµία που βασίζεται στη γνώση,
— τη νέα ώθηση υπέρ της καινοτοµίας των επιχειρήσεων που απαιτείται για την ανταγωνιστικότητα,
— το πλαίσιο των νέων δηµοσιονοµικών προοπτικών 2007-2013,
— τις πραγµατικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των
πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων) των νέων
κρατών µελών της ΕΕ,
— τις απαραίτητες και χρήσιµες συνεργίες σύµφωνα µε τις
γραµµές δράσης των νέων διαρθρωτικών ταµείων και του
ταµείου συνοχής,
— τις προσδοκίες, κυρίως των νέων κρατών µελών, από το ΕIC
(Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών).
6.2 Υπάρχει µεγάλος προβληµατισµός για το VI πρόγραµµα
πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία, το οποίο εκπνέει τέλη
του 2006. Το υφιστάµενο πολυετές πρόγραµµα επικεντρώνεται στο
θέµα της έρευνας — θέµα ιδιαίτερα σηµαντικό το δίχως άλλο για
τις µεγάλες επιχειρήσεις- αλλά όχι τόσο σηµαντικό για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα — νευραλγικά σηµεία- των ΜΜΕ.
Νέες και δυναµικές συνεργίες µπορούν να προγραµµατιστούν, χάρη
σε µεγαλύτερη περίοδο µελέτης, µεταξύ του επόµενου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτοµία και του µελλοντικού προγράµµατος πλαισίου για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα.
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7.2 Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και του επόµενου
που σύµφωνα µε την παράταση λήγει το πρόγραµµα (δηλαδή τα
έτη 2005 και 2006), η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι ενδείκνυται η Γ∆ Επιχειρήσεων να προωθήσει στα νέα κράτη µέλη µία σειρά συναντήσεων µε
τους εκπροσώπους των οργανώσεων των ΜΜΕ όλων των κρατών µε
σκοπό το διάλογο για τις βέλτιστες πρακτικές και τον προσδιορισµό των ειδικών προβληµάτων των νέων κρατών. Τούτο θα
συµβάλλει τα µάλα στην προβολή των πτυχών που πρέπει να
αναπτυχθούν αργότερα στο νέο πρόγραµµα πλαίσιο.
7.3 Κατά τη διάρκεια του 2006, χάρη και στα στοιχεία που
έχουν συλλεχθεί κατά τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις, η ΕΟΚΕ
εκτιµά ότι θα µπορούσε να διοργανωθεί σε ένα από τα νέα κράτη
µέλη η «4η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη των πολύ µικρών, µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων» µε στόχο την παρουσίαση, σε ένα νέο σφαιρικό πλαίσιο, των κατευθύνσεων για την επίλυση των προβληµάτων
που θα θέσουν, µε µεγαλύτερη σαφήνεια, τα νέα κράτη µέλη
σχετικά µε την πολιτική για τις επιχειρήσεις.
7.4 Ενδείκνυται η Επιτροπή να συζητήσει πρώτα µε την ΕΟΚΕ
τα στοιχεία που προέκυψαν από την εξωτερική αξιολόγηση που η
ίδια πραγµατοποίησε και να αναλύσει τα αποτελέσµατα του υφιστάµενου πολυετούς προγράµµατος. Εξάλλου, η ΕΟΚΕ θα µπορούσε
από τώρα να δώσει, µε τη σαφήνεια και τη δέσµευση που
χαρακτηρίζουν τις εργασίες της, χρήσιµα στοιχεία, χάρη στην
παρουσία, στους κόλπους της, µεγάλου αριθµού συµβούλων που
προέρχονται από τον επιχειρηµατικό κόσµο.

7. Συµπεράσµατα και προτάσεις

7.5 Κατά τη διάρκεια των πολυετών µελετών της, χάρη, µεταξύ
άλλων, και στην αντιπαράθεση που δηµιουργείται στο εσωτερικό
της κατά την επεξεργασία των γνωµοδοτήσεων, η ΕΟΚΕ είναι
πεπεισµένη για το εξής: για να δοθεί αξία και να υλοποιηθούν οι
αναπτυξιακές πολιτικές απαιτείται, αφενός, η διοργάνωση και η
εντατικοποίηση του διαλόγου µε τους φορείς που αντιµετωπίζουν
άµεσα τα προβλήµατα των επιχειρήσεων (επιχειρηµατίες και εργαζόµενοι) και, αφετέρου, να αναγνωριστεί ότι τα προβλήµατα των πολύ
µικρών και των µικρών επιχειρήσεων ή διαφέρουν από τα προβλήµατα των µεγάλων επιχειρήσεων ή, εάν είναι ίδια, παρουσιάζουν
ωστόσο διαφορετικά χαρακτηριστικά διότι αποτελούν αντικείµενο
διαχείρισης µε µέσα, όργανα και ενισχύσεις που δεν συγκρίνονται
µε τα µέσα των µεγάλων επιχειρήσεων. Κατά την αναζήτηση νέων
µέσων και εργαλείων ανάπτυξης που πρέπει να χρησιµοποιηθούν
είναι βασικό να λαµβάνονται πάντα υπόψη αυτές οι παρατηρήσεις.

7.1 Τα κράτη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 δεν είχαν την
ευκαιρία, την οποία είχαν αντιθέτως τα παλιά κράτη µέλη, να
συνδιαλεχθούν µεταξύ τους και να επεξεργαστούν µία πολιτική για
τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα που θα είχε µια κοινή
σταθερή βάση.

7.6 Συνεπώς η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της προτεινόµενης
παράτασης, αλλά καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες που προτείνονται στην παρούσα γνωµοδότηση και να
υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και
στην ΕΟΚΕ.

6.3 Ορισµένα µέσα που περιλαµβάνονται στο παρόν πολυετές
πρόγραµµα δεν έδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα (2): πιθανόν
επειδή προέκυψαν από πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν µετά τη
Λισσαβώνα αλλά που δεν αντιµετώπισαν µε συγκεκριµένο τρόπο τις
απαιτήσεις των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.

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

(2) Πρβ εν προκειµένω το αρνητικό αποτέλεσµα του προγράµµατος JEV και
τα όσα αναφέρονται ως συµπεράσµατα στο έγγραφο SEC(2004) 1460,
της 15.11.2004.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας»
COM (2004) 473 τελικό — 2004/0146 (COD)
(2005/C 234/04)
Στις 22 Σεπτεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 80, παράγραφος 2, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω γνωµοδότηση.
Το τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 21 Φεβρουαρίου 2005 µε εισηγητή τον
κ. McDonogh.
Κατά την 415η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 9ης και 10ης Μαρτίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου 2005),
η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, µε 126 ψήφους υπέρ και 1 αποχή, την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Ο ευρωπαϊκός αεροπορικός χώρος παραµένει ένα από τα
µεταφορικά περιβάλλοντα του κόσµου που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη συµφόρηση. Ο κατακερµατισµός του συστήµατος αεροπορικής διαχείρισης σε εθνικές νησίδες κανόνων, διαδικασιών, αγορών
και επιδόσεων, προσδιορίστηκε από την οµάδα υψηλού επιπέδου
για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό ως το κύριο εµπόδιο για την
πραγµατοποίηση σηµαντικής προόδου στον κλάδο αυτό. Η δέσµη
ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός πραγµατεύεται τις διάφορες αυτές
µορφές κατακερµατισµού µέσω ορισµένων πρωτοβουλιών.

συµπεριλαµβανοµένων των γλωσσικών προσόντων και των αξιολογήσεων όσον αφορά την εκπαίδευση των υποψηφίων και τα
πρότυπα ικανότητας·

γ) πρέπει να γίνεται διαπίστευση όλων των εγκαταστάσεων και να
καθορίζονται επακριβώς οι απαιτήσεις προσόντων των εκπαιδευτών, όσον αφορά την αναγνώριση των εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων και των εκπαιδευτικών µονάδων.

Η άδεια συµβάλλει στην ισορροπία µεταξύ των διαφόρων στοιχείων
της δέσµης του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν αντιµετωπίζονται µόνο οι θεσµικές, οικονοµικές ή
τεχνικές πτυχές, αλλά και οι κοινωνικές.

2.3 Η προπαρασκευαστική µελέτη αποκάλυψε ότι, παρά τους
ισχύοντες κανονισµούς, οι εθνικές παραδόσεις είναι ισχυρές και
οδηγούν σε διαφορετικά επίπεδα ποιότητας και απόκτησης
ικανοτήτων που είναι δύσκολο να συγκριθούν. Ο κατακερµατισµός
αυτός δεν είναι πλέον αποδεκτός σε ένα κοινοτικό πλαίσιο,
δεδοµένου ότι οδηγεί σε αύξηση των κινδύνων ασφάλειας στον
αεροπορικό χώρο της Ευρώπης µε την τόσο µεγάλη συµφόρηση. Η
εναρµόνιση των αδειών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας θα
βοηθήσει την ασφάλεια δεδοµένου ότι τα επίπεδα ικανοτήτων θα
εναρµονιστούν εντός και µεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών
συντελώντας, έτσι, στην αποτελεσµατικότερη και ασφαλέστερη
διεπαφή τους. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει αποδοτικότερη
οργάνωση της αγοράς εργασίας για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, αφού θα αυξήσει τη διαθεσιµότητά τους και θα διευκολύνει
τη δηµιουργία λειτουργικών τµηµάτων εναέριου χώρου. Η άδεια θα
καταστήσει αποτελεσµατικότερη την ελεύθερη κυκλοφορία µε την
εξάλειψη της σηµερινής διακριτικής ευχέρειας που ασκούν ορισµένα
κράτη µέλη όσον αφορά την αµοιβαία αναγνώριση των αδειών των
άλλων κρατών µελών.

2.2 Προκειµένου να προετοιµαστεί αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία, η Επιτροπή διενήργησε µελέτη που παρουσιάζει τη
σηµερινή κατάσταση αδειοδότησης στα διάφορα κράτη µέλη. Η
µελέτη αποκαλύπτει ότι, παρά τους διεθνείς κανονισµούς που
καταρτίζονται από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας ή
το Eurocontrol, η αδειοδότηση παραµένει ιδιαίτερα κατακερµατισµένη στα κράτη µέλη της ΕΕ. Η µελέτη υποδεικνύει ότι η
κοινοτική νοµοθεσία θα πρέπει να καλύπτει τους ακόλουθους
τοµείς:

2.4 ∆εδοµένου ότι τα περισσότερα κράτη µέλη διαθέτουν ήδη
νοµοθεσία, βασισµένη στις αρχές του ICAO, και ότι εφαρµόζουν
σήµερα τη νοµοθεσία για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και την
ESARR5, είναι θέµα πρωταρχικής σηµασίας να διασφαλιστεί πλήρη
συνέπεια µε την παρούσα οδηγία.

2. Ιστορικό
2.1 Η υιοθέτηση των τεσσάρων κανονισµών που συγκροτούν τη
δέσµη «ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός» θα αλλάξουν ριζικά το τοπίο
της διαχείρισης των αεροπορικών µεταφορών. Η συµπληρωµατική
αυτή πρόταση για κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας
είναι σηµαντική για πολλούς λόγους.

α) πρέπει να προβλέπονται όρια ηλικίας, διάρκεια ισχύος των καταχωρήσεων ειδικότητας και των καταχωρήσεων µονάδας, όσον
αφορά τους όρους απόκτησης και διατήρησης της άδειας·
β) πρέπει να περιγράφεται ο έλεγχος ικανότητας των ελεγκτών, η
διαδικασία εκπαίδευσης και οι απαιτήσεις για τις εξετάσεις

2.5 Μόνο οι πιστοποιηµένοι εκπαιδευτικοί φορείς θα είναι σε
θέση να υποβάλλουν προς έγκριση στις εθνικές εποπτικές αρχές
προγράµµατα µαθηµάτων και εκπαίδευσης.
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2.6 Η οδηγία ξεπερνά το υφιστάµενο πλαίσιο των αδειών
χειριστών της πολιτικής αεροπορίας (91/670/ΕΟΚ). Μπορεί να
συγκριθεί µε τις άδειες στον ναυτιλιακό και σιδηροδροµικό τοµέα
(πρόταση που περιλαµβάνεται στο έγγραφο COM(2004)142) όπου
οι κανόνες για τις ικανότητες καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και δεν επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών. Είναι
σαφές ότι η παρούσα οδηγία για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα έχει επίσης κύρος και πέραν των κοινοτικών συνόρων.

2.7 Το κόστος θα εξαρτηθεί από το σηµερινό επίπεδο ποιότητας
του εκπαιδευτικού συστήµατος. Με την οδηγία, η ποιότητα του
αποτελέσµατος του εκπαιδευτικού συστήµατος ανέρχεται στο απαιτούµενο επίπεδο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας
που είναι επιβεβληµένες λόγω του πυκνού και πολύπλοκου κυκλοφοριακού συστήµατος της Ευρώπης.

2.8 Με τον καθορισµό υψηλών προτύπων για την αρχική εκπαίδευση, και µε την επιβολή περισσότερων εγγυήσεων ουδετερότητας
και αντικειµενικότητας για τους εκπαιδευτές κατά την εκπαίδευση
µονάδων, αναµένεται να αυξηθεί το ποσοστό επιτυχίας της εκπαίδευσης.

2.9 Ενδέχεται να αυξηθεί λίγο το κόστος για την παρακολούθηση των διαφόρων στοιχείων της αλυσίδας αδειοδότησης, εν
µέρει λόγω της τήρησης αρχείων για σκοπούς ελέγχου.

2.10 Συνολικά, η ενδεχόµενη αύξηση των δαπανών βραχυπρόθεσµα αναµένεται να αντισταθµιστεί από εξοικονόµηση δαπανών
µέσω της ορθολογικότερης χρήσης του ανθρώπινου δυναµικού
µακροπρόθεσµα. Τελευταίο, αλλά όχι ήσσονος σηµασίας, θέµα είναι
ότι η οδηγία θα αυξήσει την ασφάλεια του επιβατικού κοινού των
αεροπορικών µεταφορών.

2.11 Η παρούσα πρόταση δεν συµπεριλαµβάνει δηµοσιονοµικό
δελτίο.

2.12 Η εφαρµογή της νοµοθεσίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό
ουρανό απαιτεί τη θέσπιση λεπτοµερέστερων νοµοθετικών διατάξεων, ιδίως σχετικά µε ρυθµίσεις που αφορούν την αδειοδότηση
ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, προκειµένου να βελτιωθεί η διαθεσιµότητά τους και να προαχθεί η αµοιβαία αναγνώριση των αδειών,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισµού ΕΚ αριθ. 550/
2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
10ης Μαρτίου 2004 σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού (κανονισµός
για την παροχή υπηρεσιών) (1).

2.13 Η εισαγωγή της εν λόγω κοινοτικής άδειας αποτελεί µέσο
αναγνώρισης του ειδικού ρόλου που διαδραµατίζουν οι ελεγκτές
εναέριας κυκλοφορίας στην ασφαλή παροχή υπηρεσιών ελέγχου της
εναέριας κυκλοφορίας. Η καθιέρωση κοινοτικών προτύπων
ικανότητας θα µειώσει επίσης τον κατακερµατισµό στο πεδίο αυτό
και θα συντελέσει στην αποδοτικότερη οργάνωση της εργασίας στο
πλαίσιο της αυξανόµενης περιφερειακής συνεργασίας µεταξύ
(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά µε την παροχή
υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού
(«κανονισµός για την παροχή υπηρεσιών») (ΕΕ αριθ. L 96 , 31/03/2004,
σελ. 10.) – Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ : ΕΕ αριθ. C 241, 7.10.2002, σελ. 24.
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φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Η παρούσα οδηγία
αποτελεί, εποµένως, ουσιώδες µέρος της νοµοθεσίας για τον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ουρανό.

2.14 Η παρούσα οδηγία έχει ως αντικείµενο την ενίσχυση των
προτύπων ασφαλείας και τη βελτίωση των λειτουργιών του κοινοτικού συστήµατος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, µέσω της
έκδοσης κοινοτικής άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

2.15 Ο κάτοχος ειδικότητας ο οποίος δεν έχει παράσχει
υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, βάσει οιασδήποτε
καταχώρισης συνδεόµενης µε την εν λόγω ειδικότητα, επί οιοδήποτε
χρονικό διάστηµα πέντε ετών, δεν δύναται να ασκεί τα δικαιώµατα
της εν λόγω ειδικότητας, χωρίς να πληροί τις απαιτήσεις αξιολόγησης και εκπαίδευσης.

2.16 Προκειµένου να εξασφαλίζονται τα επίπεδα ικανότητας
που είναι απαραίτητα για να εκτελούν τα καθήκοντά τους οι
ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σύµφωνα µε υψηλά πρότυπα ασφαλείας, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την επιτήρηση και την παρακολούθηση της εκπαίδευσής τους από τις εθνικές εποπτικές αρχές.

2.17 Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει την άδεια, όπως και τις
σχετικές ειδικότητες και καταχωρίσεις, η οποία εκδίδεται από την
εθνική εποπτική αρχή άλλου κράτους µέλους σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

3. Παρατηρήσεις

3.1 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εκφράζει
την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής να καθιερώσει
νέους κανονισµούς που θα διέπουν τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Οι κανονισµοί αυτοί είναι αναγκαίοι και έγκαιροι λόγω της
προβλεπόµενης µεγάλης αύξησης της εναέριας κυκλοφορίας τα
επόµενα δέκα χρόνια. Πρέπει, επίσης, να υπάρχουν ίδιες προδιαγραφές και πρότυπα σε όλη την ΕΕ προκειµένου να διασφαλιστεί η
ασφάλεια του µεταφερόµενου κοινού. Με την αύξηση της εναέριας
κυκλοφορίας, θα υπάρξει αύξηση της ζήτησης ελεγκτών εναέριας
κυκλοφορίας, ιδίως στα µικρότερα αεροδρόµια.

3.2 Η ΕΟΚΕ διερωτάται κατά πόσον το χρονικό διάστηµα των
τεσσάρων ετών επαρκεί για την εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού.

3.3 Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι η οδηγία δεν θα
οδηγήσει σε µια µονοπωλιακή κατάσταση όσον αφορά την παροχή
κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο.

3.4 Στις καταχωρίσεις των αδειών πρέπει να συµπεριλαµβάνονται
και οι γλωσσικές ικανότητες, π.χ., ΑΓΓΛΙΚΑ επίπεδο 4.

3.5 Πρέπει να απαιτείται όλα τα αρχικά προγράµµατα εκπαίδευσης να συµµορφώνονται κατ' ελάχιστο όριο προς τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας όσον αφορά το κοινό βασικό περιεχόµενο της εκπαίδευσης.
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3.6 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την καθιέρωση τυχαίων ελέγχων κατανάλωσης οινοπνεύµατος και ψυχοτρόπων ουσιών και φαρµάκων για
όλους τους εν ενεργεία ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας η οποία και
ανταποκρίνεται στις ρυθµιστικές απαιτήσεις ασφαλείας αριθ. 5 του
Eurocontrol καθώς και την υποβολή όλων των σπουδαστών
σχολών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σε ψυχολογικές δοκιµασίες.
3.7 Το θέµα της ηλικίας εξακολουθεί να αποτελεί πηγή
ανησυχίας. Από τα στατιστικά δεδοµένα φαίνεται ότι µε την ηλικία
συνδέεται ένας µεγαλύτερος κίνδυνος σοβαρών ασθενειών ή αιφνίδιου θανάτου. Τα εθνικά σύνορα δεν φαίνεται να αντιτίθενται στην
απαίτηση για ένα όριο ηλικίας όσον αφορά τους κυβερνήτες.

3.8
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Ειδικότερα σε σχέση µε το άρθρο 4, η ΕΟΚΕ προτείνει:

— στην παράγραφο 5 να προβλέπεται µια αποτελεσµατική διαδικασία προσφυγής η οποία να επιτρέπει την επανάκτηση των
αδειών οι οποίες έχουν ανασταλεί, και

— στην παράγραφο 7 να προβλέπεται µια αποτελεσµατική διαδικασία προσφυγής η οποία να επιτρέπει την αναστολή άδειας σε
περίπτωση δυσµενών ιατρικών πορισµάτων.

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

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την χορήγηση χρηµατοδοτικής συνδροµής µε
σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήµατος εµπορευµατικών µεταφορών
(Marco Polo II)»
COM(2004) 478 τελικό -2004/0151 (COD)
(2005/C 234/05)
Στις 15 Φεβρουαρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 71 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 «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές και κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 21 Φεβρουαρίου 2005 µε
εισηγητή τον κ. LEVAUX.
Κατά την 415η σύνοδο ολοµέλειας της 9ης και 10ης Μαρτίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 129 ψήφους υπέρ και 3 αποχές, την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή: Κύρια σηµεία της αιτιολογικής έκθεσης της
Επιτροπής

1.1 Η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κανονισµού για το
πρόγραµµα «Marco Polo II» και υπενθύµισε τους λόγους που
επιβάλλουν την ανάπτυξη των υποδοµών στις µεταφορές εµπορευµάτων:

1.2 Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι «η εντατικότερη χρήση της
διατροπικότητας είναι απαραίτητη» διότι επιτρέπει την καλύτερη
αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών και την ταυτόχρονη ένταξη
των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων, των σιδηροδροµικών µεταφορών και της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην αλυσίδα
του εφοδιασµού. Η πολιτική για τις συνδυασµένες µεταφορές
αποτέλεσε ήδη αντικείµενο του προγράµµατος «Marco Polo I»
(2003/2006), στόχος του οποίου ήταν να στραφεί η ετήσια αύξηση
των διεθνών εµπορευµατικών µεταφορών από το οδικό δίκτυο προς
τα τρία άλλα µέσα µεταφορών που προαναφέρθηκαν.

— διπλασιασµός των µεταφορών έως το 2020 και ανεπάρκειες
των υφιστάµενων δικτύων οι οποίες αντικατοπτρίζονται σε
φαινόµενα όπως: συµφόρηση των οδικών δικτύων µεταφορών,
υποβάθµιση του περιβάλλοντος, ατυχήµατα, απώλεια ανταγωνιστικότητας·

1.3 Η Επιτροπή προτείνει το πρόγραµµα «Marco Polo II»
προκειµένου να συνεχιστεί η πολιτική αυτή και κατά την περίοδο
2007/2013, διευρύνοντας το πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος
προς όλους τους γείτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσθέτοντας δύο νέους τύπους δράσης:

— συνεκτίµηση της βιώσιµης ανάπτυξης που προϋποθέτει την
ύπαρξη συστήµατος µεταφορών πιο οικονοµικού όσον αφορά
την κατανάλωση ενέργειας.

— τις θαλάσσιες αρτηρίες
— δράσεις για την αποφυγή κυκλοφορίας.
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1.4 Η Επιτροπή ελπίζει ότι ο προτεινόµενος συνολικός προϋπολογισµός των 740 δισ. € για την περίοδο 2007/2013, θα
επιτρέψει:

διάρκειας του προγράµµατος «Marco Polo» να γίνουν οι
κατάλληλες προσαρµογές.

— τη µετατόπιση 140 δισ. τονοχιλιοµέτρων εµπορευµάτων από τις
οδικές µεταφορές (δηλ. 7 εκατ. διαδροµές των 1.000 χλµ. ανά
όχηµα) προς άλλα µεταφορικά µέσα,

— Πρόβλεψη της δυνατότητας να λαµβάνονται υπόψη στα
επιλέξιµα έργα του προγράµµατος «Marco Polo» δράσεις που
συµπεριλαµβάνουν επικουρικά αεροπορικές µεταφορές και τις
µεταφορές µέσω σωληναγωγού, αν συνδέονται µε άλλους
τρόπους µεταφοράς.

— τη µείωση των εκποµπών σε CO2 κατά 8 400 εκατ. κιλά,
— την επίτευξη συνολικού κέρδους, τόσο κοινωνικού όσο και
περιβαλλοντικού, ύψους περίπου 5 δις ευρώ (εκτίµηση οµάδας
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων που επισυνάπτεται στην
πρόταση της Επιτροπής και συµπεριλαµβάνει αξιολόγηση των
αρνητικών συνεπειών της ρύπανσης για την υγεία).

— Καθιέρωση της δυνατότητας χρηµατοδότησης έργων που περιλαµβάνουν τοπικές δράσεις ακόµη και στην επικράτεια ενός
µόνο κράτους µέλους, εφόσον ο αντίκτυπός τους θα είναι
επωφελής σε όλους τους χρήστες διεθνών µεταφορών που
διέρχονται από την περιοχή αυτή.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Υπενθύµιση των συµπερασµάτων της ΕΟΚΕ στη γνωµοδότηση
για το πρόγραµµα «Marco Polo I»
2.1.1
Η ΕΟΚΕ έχει δηλώσει επανειληµµένα την υποστήριξή της
όσον αφορά την πολιτική που έχει χαράξει η Επιτροπή προκειµένου
να καταστεί δυνατή η µετατόπιση της αναπόφευκτης και προβλέψιµης αύξησης των οδικών µεταφορών εµπορευµάτων, από το
οδικό δίκτυο προς άλλα µέσα µεταφορών, τονίζοντας ταυτόχρονα
την έλλειψη, ορισµένες φορές, φιλόδοξων σχεδίων ή την ανεπάρκεια
των διαθέσιµων πόρων.
2.1.2
Στη γνωµοδότηση 842/2002 της 17ης και 18ης Ιουλίου
2002 για την πρόταση κανονισµού «Marco Polo I», η ΕΟΚΕ
έκρινε ότι το πρόγραµµα αυτό από µόνο του δεν θα επιτρέψει να
επιτευχθεί ο στόχος της στροφής προς άλλα µέσα µεταφοράς που
έχει ορίσει η Επιτροπή και πρότεινε να συµπληρωθεί το πρόγραµµα
µε δέκα πολύ συγκεκριµένα µέτρα:
— Ενίσχυση των ελέγχων και των κυρώσεων σε περίπτωση
παράβασης της κοινωνικής νοµοθεσίας.
— Χρηµατοδότηση µε δηµόσιους πόρους των υποδοµών για τη
στροφή προς άλλα µέσα µεταφοράς (τερµατικοί σταθµοί,
προσβάσεις κλπ.).
— Απαίτηση από τους µεταφορείς να δεσµευτούν για τη συνεχή
παροχή νέων υπηρεσιών κοινής ωφελείας, ώστε να διασφαλιστεί
η στροφή προς άλλα µέσα µεταφορών, διαφορετικά οι πελάτες
δεν θα αλλάξουν τη συµπεριφορά τους.
— Πρόβλεψη από τώρα των διαδικασιών παράτασης του προγράµµατος «Marco Polo» κατά 2 ή 3 έτη, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχειά του έως το 2010 (ώστε να αποφευχθεί η
διακοπή που διαπιστώθηκε µεταξύ των PACT και «Marco
Polo»).
— Μέγιστη αξιοποίηση της πείρας από το πρόγραµµα PACT µε
ολοκλήρωση της εξωτερικής αξιολόγησής τους, δεδοµένου ότι
τα θετικά αποτελέσµατα εξακολουθούν να µην έχουν αξιολογηθεί πλήρως.
— Θέσπιση χρονοδιαγράµµατος λήψεως µέτρων για την εφαρµογή
των δράσεων που προωθούνται από το πρόγραµµα «Marco
Polo».
— Ανάθεση σε µία διαχειριστική επιτροπή της συνεχούς παρακολούθησης των ανειληµµένων δράσεων, ώστε στο ενδιάµεσο της

— Κατάρτιση για όλους τους χρήστες ενός «ευρωπαϊκού
οδηγού» όλων των πολυτροπικών σταθµών της ΕΕ µε τα
χαρακτηριστικά τους και καθορισµός ελάχιστων σχετικών
κανόνων.

2.1.3 Η ΕΟΚΕ τόνισε στην ίδια γνωµοδότηση 842/2002 ότι οι
στόχοι αυτοί µπορούν να ικανοποιηθούν µόνο µε µία σφαιρική
πολιτική που θα τροποποιεί ορισµένες οικονοµικές πρακτικές και
θα ορίζει σταθερές δεσµεύσεις για την υλοποίηση των υποδοµών
στον τοµέα των µεταφορών.

2.1.4 Η ΕΟΚΕ πρότεινε στην Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες προοδευτικής προσαρµογής από την πρακτική του «µηδενικού αποθέµατος», στην πρακτική του «κυκλοφορούντος
αποθέµατος», ιδιαίτερα όσον αφορά τους µεγάλους όγκους εµπορευµάτων, η παράδοση των οποίων δεν είναι επείγουσα αλλά έχει
συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αφενός θα περιοριστεί ο αριθµός των επειγουσών παραδόσεων και αφετέρου θα
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των µη οδικών µεταφορών όσον
αφορά το κόστος και τις προθεσµίες, µε εγγυηµένη ηµεροµηνία
παράδοσης. Είναι σαφές ότι οι λόγοι που ενθάρρυναν την εφαρµογή
της πρακτικής του «µηδενικού αποθέµατος», πρακτική που
περιορίζει στο ελάχιστο τις προθεσµίες παράδοσης, µε αποτέλεσµα
να γενικευτεί η επείγουσα παράδοση, είναι µόνο οικονοµικού
χαρακτήρα. Η συνεκτίµηση της αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η πρακτική αυτή και οι συνέπειές της
προκαλούν υψηλό κόστος λόγω της µόλυνσης του περιβάλλοντος
και της υπερκατανάλωσης ενέργειας, γεγονός το οποίο πρέπει να
µελετηθεί. Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει το αίτηµά της προς την
Επιτροπή να διασφαλισθεί η συµµετοχή της σε αυτή τη µελέτη.
Μολονότι οι οδικές µεταφορές δεν µπορούν να αντικατασταθούν
από άλλα µέσα όσον αφορά τις µεταφορές µικρών αποστάσεων,
ιδιαίτερα στις τερµατικές διαδροµές, η υπερβολική πρακτική του
«µηδενικού αποθέµατος» καθώς και η καθιέρωση της επείγουσας
παράδοσης ως απόλυτη αρχή, δυσχεραίνουν τον προσανατολισµό
µέρους των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών προς άλλα µέσα,
πιο συµβατά µε τους στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης.

2.1.5 Χωρίς να θέλει να προδικάσει τα αποτελέσµατα παρόµοιας
µελέτης, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι, προκειµένου να επιτευχθεί η αλλαγή
της συµπεριφοράς των οικονοµικών παραγόντων, θα ήταν σκόπιµο
να αναθεωρηθούν προηγουµένως οι πρακτικές, που αν και ήταν
αποτελεσµατικές κατά το παρελθόν, δεν ανταποκρίνονται πλέον
στους επιδιωκόµενους στόχους.
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2.1.6
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι µόνο ένα µικρό µέρος των
µέτρων που πρότεινε λήφθηκαν υπόψη. Θεωρώντας ότι ουσιαστικά
η κατάσταση δεν είναι διαφορετική το 2004 σε σχέση µε το 2002,
η ΕΟΚΕ διατυπώνει στη γνωµοδότηση αυτή τις ίδιες προτάσεις τις
οποίες συµπληρώνει σε ορισµένα σηµεία.

2.2 Αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσµάτων του προγράµµατος
«Marco Polo I» 2003/2006
2.2.1
Η Επιτροπή εκτιµά ότι το πρόγραµµα «Marco Polo I», για
το οποίο είχε διατεθεί προϋπολογισµός ύψους 100 δισ. € ήδη
παρουσιάζει τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Η ΕΟΚΕ
σηµειώνει ότι η πρώτη επιλογή των προγραµµάτων άρχισε τον
Οκτώβριο 2003, δηλαδή µόλις πριν ένα έτος και ότι συνεπώς προς
το παρόν δεν υπάρχει ακόµα η απαραίτητη απόσταση που θα
επέτρεπε την αντικειµενική αξιολόγηση της πραγµατικής αποτελεσµατικότητας των δράσεων που εφαρµόσθηκαν στον τοµέα των
συνδυασµένων µεταφορών. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ σηµειώνει τα εξής:
— η Λευκή Βίβλος της 12ης Σεπτεµβρίου 2001 για την
«Ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η
ώρα των επιλογών», προέβλεπε για το πρόγραµµα «Marco Polo
I» 120 δισ. € για 4 έτη, δηλαδή 30 δισ. € το έτος·
— στα πλαίσια κανονισµού του προγράµµατος «Marco Polo I»,
αρχές 2002, η Επιτροπή προέβλεπε προϋπολογισµό 115 δισ. €
για 5 έτη, δηλαδή 23 δισ. € το έτος·
— τελικά διατέθηκε προϋπολογισµός 100 δισ. € για το πρόγραµµα «Marco Polo I» µόνο για 5 έτη, δηλαδή 20 δισ. € το
έτος.
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λόγηση της ανανέωσης της ισχύος του προγράµµατος Marco Polo
για την περίοδο 2007 — 2013. Το έγγραφο αυτό αποτελείται από
19 σελίδες, έχει συνταχθεί στα αγγλικά και δεν έχει µεταφραστεί σε
καµία άλλη γλώσσα. Το κεφάλαιο ΙΙΙ περιλαµβάνει στο σηµείο 13
περίληψη του εγγράφου αυτού σε 15 σειρές, στην οποία συνοψίζονται τα συµπεράσµατα που εξάγει η Επιτροπή από την αξιολόγηση των εµπειρογνωµόνων.

2.3.2 Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι, προκειµένου να έχουν όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη πρόσβαση στα έγγραφα, αυτά πρέπει να
µεταφράζονται. Αν δεν υπάρχει πλήρης µετάφραση της έκθεσης των
εµπειρογνωµόνων, θα πρέπει να συντάσσεται µια σύνοψη της
έκθεσής τους, η µετάφραση της οποίας θα επιτρέπει σε όλους τους
ενδιαφερόµενους να εξετάσουν άµεσα τα ουσιαστικότερα σηµεία
της και τα κυριότερα επιχειρήµατα στα οποία στηρίζονται.

2.3.3 Επιπλέον, η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι στη γνωµοδότησή της
842/2002 (στο σηµείο 2.5) σχετικά µε την πρόταση κανονισµού
για το πρόγραµµα «Marco Polo I» είχε εκφράσει «την ικανοποίησή
της για τη µέριµνα της Επιτροπής να συγκεντρώσει τις απόψεις
των ενδιαφερόµενων µερών πριν παρουσιάσει τις προτάσεις της».
Ωστόσο, συγχρόνως είχε εκφράσει τη λύπη της «που η ίδια συµµετείχε καθυστερηµένα σ' αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης.»

2.3.4 Συνεπώς, η ΕΟΚΕ δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει τα
συµπεράσµατα αυτής της αξιολόγησης και περιορίζεται στην
παρατήρηση ότι η Επιτροπή προσδοκεί σηµαντική αύξηση του
προϋπολογισµού που προτείνεται και θεωρεί την αύξηση αυτή
καθοριστική προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα του
προγράµµατος.

— ωστόσο, για το πρώτο έτος εφαρµογής του προγράµµατος
«Marco Polo I», η Επιτροπή διέθεσε τον προϋπολογισµό των
µόλις 15 δισ. €.

2.3.5 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η Επιτροπή της διαβίβασε τρεις
εκθέσεις αξιολόγησης υλοποιηµένων σχεδίων όπως:

2.2.2
Η ΕΟΚΕ εκπλήσσεται γι' αυτές τις αλλεπάλληλες
«υποχωρήσεις» και αµφισβητεί την αξιοπιστία των προβλέψεων, στο
βαθµό που ενώ από τη µία πλευρά αυξάνονται σταθερά οι προβλέψιµες απαιτήσεις, από την άλλη πλευρά µειώνονται σταθερά οι
διαθέσιµοι πόροι.

— Η δηµιουργία διατροπικής σιδηροδροµικής υπηρεσίας µεταξύ
της Γερµανίας και της Ιταλίας µέσω της Αυστρίας που προσφέρεται από ιδιωτική επιχείρηση.

2.2.3
Υπό τους όρους αυτούς και δεδοµένου ότι δεν διαθέτει
ικανοποιητικές πληροφορίες, η ΕΟΚΕ δεν κατανοεί την παρατήρηση
της Επιτροπής σύµφωνα ότι µπορεί να καταλήξει κανείς στο συµπέρασµα ότι τα δηµοσιονοµικά µέσα δεν επαρκούν για τη χρηµατοδότηση όλων των καλών προτάσεων, καθώς και για ποιο λόγο δεν
καταναλώθηκαν τα 20 δις. € που προβλέπονταν στον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό.

— Το σχέδιο ΙΚΕΑ — σιδηρόδροµος, που άρχισε το 2002 και
αποτελείται από έναν σταθµό µεταφόρτωσης στο Duisburg,
(Γερµανία) στον οποίο φθάνουν σιδηροδροµικώς (1 044 χιλιόµετρα) από το Almhut (Σουηδία) προϊόντα που προορίζονται
για την υπόλοιπη Ευρώπη. Κατά την περίοδο 2002 και 2003
κυκλοφόρησαν περίπου 400 τρένα που µετέφεραν µόνο φορτία
για την εταιρεία ΙΚΕΑ.
— Η δηµιουργία τακτικών θαλάσσιων γραµµών µεταξύ διάφορων
λιµένων στην Ιταλία και στην Ισπανία για τη µεταφορά
φορτηγών οχηµάτων.

2.3 Η εκ των προτέρων αξιολόγηση και διαβούλευση µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη

2.3.6 Τα τρία αυτά σχέδια αντικατοπτρίζουν τις δυνατότητες
που προσφέρει το µέσο στήριξης που καθιέρωσε η ΕΕ.

2.3.1
Στο κεφάλαιο ΙΙΙ της αιτιολογικής έκθεσης, σηµείο 12,
αναφέρεται ένα δηµοσιονοµικό έγγραφο, το οποίο προφανώς είναι
σηµαντικό, εφόσον πιστοποιεί ότι η πρόταση κανονισµού λαµβάνει
πλήρως υπόψη τις εκτιµήσεις και τις συστάσεις που διατύπωσαν οι
ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες µετά την εκ των προτέρων αξιο-

2.3.7 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει, ωστόσο, ότι τα σχέδια αυτά πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Πιλοτικών ∆ράσεων για τις
Συνδυασµένες Μεταφορές (PACT), πρόγραµµα που προηγήθηκε
του «Marco Polo I».
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2.4 Το πρόγραµµα «Marco Polo II» (2007/2013)
2.4.1
Η πρόταση «Marco Polo II» διατηρεί τις 3 γενικές
κατευθύνσεις όπως εφαρµόζονται έως σήµερα:
— δράσεις στροφής (στήριξη της έναρξης νέων δροµολογίων),
— καταλυτικές δράσεις,
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— µέσω τις µεταφοράς αφυδατωµένων προϊόντων, αποφεύγεται η µεταφορά ύδατος που προστίθεται κατά την άφιξη·
— εγκατάσταση των µονάδων παραγωγής εξαρτηµάτων κοντά
στις µονάδες συναρµολόγησης ώστε να αποφεύγονται οι
µεταφορές µεγάλων αποστάσεων.
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τις πειραµατικές δοκιµές και τα σχέδια που
προσανατολίζονται προς αυτήν την κατεύθυνση.

— δράσεις κοινής διδαχής.
2.4.2
Η γεωγραφική κάλυψη της πρότασης διευρύνεται, εφόσον
λαµβάνεται υπόψη µία Ευρώπη που συµπεριλαµβάνει τα 25 κράτη
µέλη, άλλα υποψήφια κράτη µέλη αλλά και τις χώρες ΕΖΕΣ και του
ΕΟΧ. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει αυτήν την προσέγγιση και συµµερίζεται
τη διαπίστωση της Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία: «Η παραγωγή
και τα χαρακτηριστικά της αλυσίδας εφοδιασµού δεν σταµατούν
στα σύνορα της Ευρώπης των 25» και τονίζει ωστόσο ότι θα ήθελε
να προσθέσει η Επιτροπή στην πρόταση αυτή µετά τις λέξεις «η
παραγωγή» και τις λέξεις «οι συναλλαγές».

2.4.5 Η Επιτροπή επιθυµεί να επιτύχει µία καλύτερη συνέργια
στον σιδηροδροµικό τοµέα και συνιστά π.χ. να χρησιµοποιούνται
οι γραµµές για τη µεταφορά εµπορευµάτων και τις ταχυµεταφορές
αποκλειστικά από τρένα µεγάλης ταχύτητας. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει
παρόµοια σχέδια ακόµη και αν θεωρεί ότι, όσον αφορά τις ταχυµεταφορές, η µεταφορά πληροφοριών µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
ήδη επιτρέπει από σήµερα και σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό στο
µέλλον, να διεκπεραιωθεί ένα µεγάλο µέρος των ταχυδροµικών
µεταφορών.

2.4.3
Η ΕΟΚΕ προτείνει στην Επιτροπή να αναφέρει ως
παράδειγµα τον διάδροµο VII του ∆ούναβη, ο οποίος είναι
χαρακτηριστικό παράδειγµα της «πολύ µεγάλης Ευρώπης» εφόσον
έχει µία εξαιρετικά µεγάλη διάσταση και µία διατροπική υποδοµή
µεταφορών που συνδέει όλα τα µέσα µεταφοράς δηλαδή:

2.4.6 Ωστόσο, µολονότι είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν σιδηροδροµικές γραµµές µεγάλων αποστάσεων για τις µεταφορές εµπορευµάτων, είναι σκόπιµο να διασφαλισθεί οριστικά η διαλειτουργικότητα των υλικών, των εξοπλισµών και των σιδηροδροµικών κανονισµών. Επιπλέον, πριν κατασκευαστούν νέες γραµµές είναι
απαραίτητο να αξιοποιηθεί η υφιστάµενη κληρονοµικά και να
µελετηθεί η αξιοποίηση εγκαταλειµµένων γραµµών ή γραµµών που
αποσυµφορήθηκαν µετά από την µετατόπιση των µεταφορών
επιβατών προς άλλα µέσα µεταφοράς ή προς τα τρένα µεγάλης
ταχύτητας.

— τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές µέσω της συνεχούς
σύνδεσης της Βόρειας Θάλασσας µε τη Μαύρη Θάλασσα, το
κέντρο της οποίας αποτελεί ένα σηµείο που βρίσκεται στην
Αυστρία, περίπου 1 500 χλµ. από την αρχή και το τέλος της
διαδροµής·
— τις οδικές και σιδηροδροµικές µεταφορές οι οποίες µέσω
σταθµών µεταφόρτωσης εµπορευµάτων καθιστούν δυνατή τη
διοχέτευση των εµπορευµάτων σε µεγάλες εκτάσεις και από τις
δύο πλευρές του ποταµού·
— τις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές µεταφορές οι οποίες,
χάρη στη σύνδεση Ρήνου- Μάιν-∆ούναβη, επεκτείνουν τον
ποταµό προς τις νήσους της Αγγλίας και της Νορµανδίας και
της βόρειας Θάλασσας και στα ανατολικά προς τη Ρωσία
(Βόλγας), την Ουκρανία και την Τουρκία µέσω της Μαύρης
Θάλασσας.
2.4.4
Η πρόταση «Marco Polo II» προβλέπει δύο µορφές
δράσεων:
— τις θαλάσσιες αρτηρίες, σχέδιο για το οποίο η ΕΟΚΕ έχει
εκφράσει επανειληµµένα την υποστήριξή της. Η «πολλή µεγάλη
Ευρώπη» διαθέτει φυσικά χιλιάδες χιλιόµετρα ακτών,
εκατοντάδες λιµένες και εκβολές ποταµών ή ποτάµια που
αποτελούν επίσης σηµεία εισόδου στην ενδοχώρα των κρατών
µελών και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Σε όλα αυτά τα σηµεία
είναι συνεπώς σκόπιµο να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί η
εφαρµογή σχεδίων για τις µεταφορές και τη διανοµή φορτίου,
υπό την προϋπόθεση ότι θα πολλαπλασιαστεί ο αριθµός των
σταθµών πολυτροπικής µεταφόρτωσης εµπορευµάτων σε παράκτιες περιοχές ή στις εκβολές ποταµών·
— δράσεις για την αποφυγή κυκλοφορίας, που αποτελούν
αυτονόητο σχέδιο και επιτρέπουν την ορθολογικότερη
παραγωγή, διανοµή και κατανοµή καθώς και την αποφυγή
περιττών µεταφορών. Παραδειγµατικά αναφέρουµε τις
ακόλουθες δράσεις:

2.4.7 Η ΕΟΚΕ ζητά γι αυτό από την Επιτροπή να καλέσει εκ
νέου τα κράτη µέλη να προβούν στην καταγραφή όλων των δυνατοτήτων αποκατάστασης των υφιστάµενων, εγκαταλειµµένων
δικτύων ή δικτύων µε µειωµένη χρήση, ώστε να αξιοποιηθούν για
τη µεταφορά εµπορευµάτων. Το αίτηµα αυτό αφορά ιδιαίτερα το
σιδηροδροµικό δίκτυο, αλλά και το δίκτυο πλωτών µεταφορών,
ώστε να καταστεί δυνατή, στο µέτρο του δυνατού, η εφαρµογή
συντοµότερων και ευνοϊκότερων λύσεων από τις οδικές µεταφορές,
όσον αφορά τη βιώσιµη ανάπτυξη.

2.4.8 Ωστόσο, προκειµένου να αυξηθεί η αξιοπιστία των σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων καθώς και άλλων µέσων
µεταφοράς, εναλλακτικών προς τις οδικές µεταφορές, η ΕΟΚΕ
τονίζει εκ νέου ότι επείγει πλέον να µεταφραστούν οι προθέσεις σε
πράξεις και να διατεθεί ή να επιβληθεί στις σιδηροδροµικές, στις
θαλάσσιες και στις εσωτερικές πλωτές µεταφορές ένα πολύ σηµαντικότερο µέρος των πιστώσεων απ' ό,τι συµβαίνει σήµερα, κυρίως στο
πλαίσιο της χρηµατοδότησης σχεδίων για τα ∆Ε∆-Μ καθώς και στο
πλαίσιο των πιστώσεων που χορηγούνται στα νέα κράτη µέλη και
στην περιοχή των Βαλκανίων.

2.4.9 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι
η Επιτροπή υποστηρίζει το επείγον αίτηµα της βιοµηχανίας για τη
χρηµατοδότηση απαραίτητων και επαρκών υποδοµών προκειµένου
να υλοποιηθούν οι στόχοι που συνδέονται µε τις δράσεις στο
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών που επιδιώκει το πρόγραµµα
«Marco Polo I». Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση επικουρικών
υποδοµών, η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι πρόκειται για ένα αίτηµα που
είχε διατυπώσει και στη γνωµοδότησή της 842/2002 για το πρόγραµµα «Marco Polo I».
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3. Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά µε την πρόταση κανονισµού
«Marco Polo II»
3.1 Άρθρο 1: Αντικείµενο
3.1.1
H EOKE διαπιστώνει ότι η Επιτροπή παρουσιάζει το
2004 την πρόταση κανονισµού για την περίοδο 2007/2013. Αυτό
θα επιτρέψει ασφαλώς τη διασφάλιση της συνέχειας του προγράµµατος Marco Polo και την αποφυγή καθυστερήσεων που
παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο 2001/2002, κατά την έναρξη
του προγράµµατος «Marco Polo I». Επειδή η Επιτροπή δεν διαθέτει
ακόµα ικανοποιητικό αριθµό πορισµάτων σχετικά µε την εφαρµογή
του «Marco Polo I», η πρόωρη αυτή προσέγγιση της επιτρέπει να
διαθέτει «διαχειριστική επιτροπή της συνεχούς παρακολούθησης
των ανειληµµένων δράσεων ώστε στο ενδιάµεσο της διάρκειας
του προγράµµατος» Marco Polo I«, να γίνουν οι κατάλληλες
προσαρµογές» όπως ζητούσε η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότηση
842/2002.
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άρθρο 4 αλλά και διευκρινίζει, όπως διευκρίνισε και στη γνωµοδότηση 842/2002, ότι για τις εξαιρετικές περιπτώσεις που
αναφέρθηκαν στο σηµείο 4.3 όσον αφορά τις δράσεις που αναπτύσσονται σε µία µόνο χώρα, δεν ισχύει η υποχρέωση υποβολής έργων
από κοινοπραξία αποτελούµενη από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, εγκατεστηµένες σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη µέλη.

3.5 Άρθρο 5: επιλέξιµες δράσεις και δηµοσιονοµικοί όροι
3.5.1 Στη γνωµοδότηση 842/2002 για το πρόγραµµά «Marco
Polo I», στα σηµεία 3.5, 3.6 και 3.7 η ΕΟΚΕ είχε τονίσει ότι ήταν
υπερβολικά υψηλό το ελάχιστο όριο παρέµβασης για κάθε δράση.
Ζητά να προσαρµοστεί το ελάχιστο όριο παρέµβασης που προτείνει
η Επιτροπή, ως εξής:
— για τις δράσεις στις συνδυασµένες µεταφορές από 1
εκατοµµύριο ευρώ σε 500 000 ευρώ

3.2 Άρθρο 2: Ορισµοί

— για τις καταλυτικές δράσεις από 3 εκατοµµύρια ευρώ σε 1,5
ευρώ

3.2.1
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι ο ορισµός του όρου «κοινοπραξία» προϋποθέτει τη σύµπραξη τουλάχιστον δύο επιχειρήσεων.
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την πρότασή της σύµφωνα µε την οποία
«κοινοπραξία» είναι «η ρύθµιση µε την οποία τουλάχιστον δύο
επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον ίδιο όµιλο και δεν είναι θυγατρικές η µία της άλλης εκτελούν από κοινού…».

— για τις δράσεις κοινής διδαχής από 500 000 ευρώ σε 250 000
ευρώ.

3.3 Άρθρο 3: Πεδίο εφαρµογής
3.3.1
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει το αίτηµα που είχε διατυπώσει και
στη γνωµοδότηση 842/2002 και κρίνει ότι οι κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο αυτό είναι υπερβολικά περιοριστικοί από την
άποψη ότι, έτσι όπως διατυπώνονται, προϋποθέτουν ότι οι δράσεις
αφορούν τουλάχιστον δύο κράτη ή ένα κράτος και µία περιοχή
γειτονικής τρίτης χώρας. Πράγµατι, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι ενδέχεται
να υπάρξουν τοπικές δράσεις που να αφορούν ένα µόνο κράτος,
αλλά των οποίων ο αντίκτυπος θα ωφελούσε κάθε χρήστη των
σχετικών τρόπων µεταφοράς που διέρχεται από το συγκεκριµένο
κράτος. (Παράδειγµα: οι δράσεις που αφορούν τη χρήση ή την
ανάπτυξη σταθµών πολυτροπικής µεταφόρτωσης που βρίσκονται
πάνω σε κόµβο υποδοµών στο εσωτερικό µιας περιοχής).
3.3.2
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής
προς τρίτες χώρες (είτε πρόκειται για υποψήφια ή µη υποψήφια
κράτη µέλη) και παρατηρεί ότι οι δαπάνες των δράσεων που πραγµατοποιούνται πάνω στις επικράτειες αυτές δεν καλύπτονται από το
πρόγραµµα παρά µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα
σηµεία 3 και 4 του άρθρου αυτού.

3.5.2 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι και στο Marco Polo ΙΙ, η
Επιτροπή εξακολουθεί να καθορίζει υπερβολικά υψηλά ενδεικτικά
όρια των ελάχιστων επιδοτήσεων για τις δράσεις (στο παράρτηµα
που διευκρινίζει τους δηµοσιονοµικούς όρους που προβλέπονται
στο άρθρο 5 της πρότασης), µε εξαίρεση τις δράσεις κοινής διδαχής
για τις οποίες το ανώτατο όριο µειώθηκε στις 250 000 ευρώ, όπως
είχε προτείνει η ΕΟΚΕ. Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να καθοριστούν
χαµηλότερα και συνεπώς πιο ενθαρρυντικά όρια, ώστε να διευκολυνθεί η ανάδειξη σχεδίων ενδεχοµένως λιγότερο φιλόδοξων αλλά
συχνά, σε τοπικό επίπεδο, πιο αποδοτικών.
3.5.3

Συνεπώς, η ΕΟΚΕ προτείνει:

— να µειωθεί το ελάχιστο όριο των επιδοτήσεων κατά το ήµισυ,
δηλαδή:
— για τις δράσεις στις συνδυασµένες µεταφορές από 1
εκατοµµύριο ευρώ σε 500 000 ευρώ
— για τις καταλυτικές δράσεις από 3 εκατοµµύρια ευρώ σε
1,5 ευρώ
— για τις δράσεις στις θαλάσσιες αρτηρίες από 4 εκατοµµύρια
ευρώ σε 2 εκατοµµύρια ευρώ
— για τις δράσεις για την αποφυγή της κυκλοφορίας από 1
εκατοµµύριο ευρώ σε 500 000 ευρώ

3.3.3
Ωστόσο, εκφράζει την επιθυµία να διευκρινιστεί, για
λόγους συνοχής, στον κανονισµό ότι σε περίπτωση που χρηµατοδοτούνται δράσεις σε τρίτες χώρες, η χρηµατοδότηση αυτή θα πρέπει
να αφιερώνεται αποκλειστικά σε δράσεις που αποσκοπούν στην
ανάπτυξη µέσων µεταφοράς διαφορετικών από τις οδικές µεταφορές.

— γα τις δράσεις κοινής διδαχής, το ελάχιστο όριο των επιδοτήσεων διατηρηθεί στο ύψος των 250 000 ευρώ όπως προβλέπεται και στην πρόταση της Επιτροπής.

3.4 Άρθρο 4: Επιλέξιµοι υποψήφιοι και δικαιούχοι

— να δηµιουργηθεί µια ειδική κατηγορία για τις συνδυασµένες
πλωτές — θαλάσσιες µεταφορές και τις πλωτές µεταφορές µε
ελάχιστο όριο ύψους 500 000 ευρώ. ∆ιότι, αν και το ελάχιστο
όριο των 4 δις ευρώ ( που περιορίστηκαν στα 2 δις ευρώ, όπως
είχε προτείνει η ΕΟΚΕ) για τις θαλάσσιες αρτηρίες αποτελεί
αποδεκτό ποσό λαµβανοµένου υπόψη του µεγέθους των πλοίων
και του όγκου των µεταφερόµενων εµπορευµάτων στις θαλάσσιες µεταφορές, δεν αρµόζει στις εσωτερικές πλωτές µεταφορές.

3.4.1
Με την επιφύλαξη της παρατήρησης που διατυπώθηκε
σχετικά µε τη σύνθεση των κοινοπραξιών, η ΕΟΚΕ επικροτεί το
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3.5.4
Τέλος, η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι πρέπει να ορισθούν ανώτατες
προθεσµίες για την υλοποίηση των επιµέρους δράσεων, µε προβλεπόµενη ολοκλήρωση έως την ηµεροµηνία λήξης προκειµένου οι
δράσεις να είναι επιλέξιµες. Κρίνει, ωστόσο, ότι η προθεσµία των
36 µηνών είναι υπερβολικά σύντοµη για τις δράσεις στροφής προς
άλλα µεταφορικά µέσα και ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ή ίδια
προθεσµία που προβλέπεται και για άλλες δράσεις, δηλαδή 60
µήνες.

I». Και τα τρία προγράµµατα επιτρέπουν την υλοποίηση πρωτοβουλιών που οδηγούν στην προσαρµογή των συστηµάτων των
µεταφορών εµπορευµάτων µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της
επίδρασής τους στο περιβάλλον. Η αύξηση της οικονοµικής συνδροµής από 100 δις ευρώ για το «Marco Polo I» σε 740 δις ευρώ
για το «Marco Polo II», αντανακλά τη βούληση της ΕΕ να επιτύχει
σύντοµα µια καλύτερη και βιωσιµότερη διαχείριση των µεταφορών
εµπορευµάτων.

3.6 Άρθρο 11 — προϋπολογισµός

4.2 Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει χαράξει η
Επιτροπή σχετικά µε την µετατόπιση των µεταφορών εµπορευµάτων,
η ΕΟΚΕ επιθυµεί να υπενθυµίσει ορισµένα µέτρα που πρότεινε και
στη γνωµοδότηση CES 842/2002 που εξέδωσε στις 17 και 18
Ιουλίου 2002 για το πρόγραµµα «Marco Polo I»:

3.6.1
Όπως ανέφερε η ΕΟΚΕ και σε προηγούµενο σηµείο, δεν
διαθέτει ακόµα τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να µπορεί να
εκτιµήσει εάν επαρκεί το ποσό των 740 δισ. € που η Επιτροπή
επιθυµεί να διαθέσει για το πρόγραµµα «Marco Polo II». Σηµειώνει
απλώς ότι, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Επιτροπής, ο προϋπολογισµός των 740 δισ. € θα συµβάλει στην εξοικονόµηση του ποσού
των 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ που θα εκφράζεται µε περιβαλλοντικά
και κοινωνικά οφέλη που περιγράφονται στο σηµείο 1.4.
3.6.2
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να δηµοσιεύσει κατά τη
διάρκεια του 2005, στο ενδιάµεσο της εφαρµογής του προγράµµατος «Marco Polo I», έναν απολογισµό των σχεδίων που
υλοποιήθηκαν µε επιτυχία και των πόρων που εξοικονοµήθηκαν
πραγµατικά.
3.6.3
Όπως τόνισε και στη γνωµοδότηση 842/2002, η ΕΟΚΕ
κρίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος αναθεώρηση αυτού του προϋπολογισµού προς τα
άνω για να υπάρχουν συµπληρωµατικοί χρηµατοδοτικοί πόροι εάν
τα κατάλληλα σχέδια δράσεων που θα υποβληθούν είναι περισσότερα απ' όσα προβλέπονται.
3.7 Άρθρο 14: Αξιολόγηση
3.7.1
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε ικανοποίηση, διότι αυτό είναι ένα
από τα αιτήµατα που είχε διατυπώσει στη γνωµοδότηση 842/2002,
ότι η Επιτροπή θα της υποβάλλει ταυτόχρονα µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του προγράµµατος «Marco Polo I»
για την περίοδο 2003/2006, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου
2007.
3.7.2
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να διαθέτει ικανοποιητικές πληροφορίες
προκειµένου να µπορεί να καταρτίσει γνωµοδότηση και να
υποβάλλει ενδεχοµένως προτάσεις ώστε να είναι δυνατή η ενδεχοµένως απαραίτητη προσαρµογή του προγράµµατος «Marco Polo
II», το οποίο θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2007 και θα βρίσκεται
κατά την περίοδο εκείνη στην πρώτη φάση της υλοποίησής του.
4. Συµπεράσµατα
4.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το πρόγραµµα «Marco Polo II» όπως
υποστήριξε το πρόγραµµα PACT και το πρόγραµµα «Marco Polo

— Να ενισχυθούν οι έλεγχοι και καταστούν αυστηρότερες οι
κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της κοινωνικής νοµοθεσίας,
προκειµένου να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισµός µεταξύ των
διάφορων τρόπων µεταφοράς.
— Οι αρµόδιοι φορείς πρέπει να δεσµευθούν για τη συνεχή
παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφελείας ώστε να διασφαλισθεί η
µετατόπιση των µεταφορών.
— Το πρόγραµµα Marco Polo πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα
χρηµατοδότησης έργων που περιλαµβάνουν τοπικές δράσεις
ακόµη και στην επικράτεια ενός µόνο κράτους µέλους, εφόσον
ο αντίκτυπός τους θα είναι επωφελής σε όλους τους χρήστες
διεθνών µεταφορών που διέρχονται από την περιοχή αυτή.
— Κατάρτιση για όλους τους χρήστες ενός «ευρωπαϊκού
οδηγού» όλων των πολυτροπικών σταθµών της ΕΕ µε τα
χαρακτηριστικά τους.
— Πρόβλεψη της δυνατότητας να λαµβάνονται υπόψη στα
επιλέξιµα έργα του προγράµµατος «Marco Polo» δράσεις που
συµπεριλαµβάνουν τις µεταφορές ρευστών υλών µέσω σωληναγωγού ή αγωγού αερίου, προς έναν σταθµό µεταφόρτωσης που
να βρίσκεται σε σταθµό συνδυασµένων µεταφορών.
4.3 Προκειµένου να επωφεληθούν συνδυασµένες πλωτές —
θαλάσσιες µεταφορές και οι πλωτές µεταφορές από το πρόγραµµα
Marco Polo, η ΕΟΚΕ ζητά ρητά να δηµιουργηθεί µια ειδική κατηγορία µε ελάχιστο όριο ύψους 500 000 ευρώ. ∆ιότι οι εσωτερικές
πλωτές µεταφορές δεν µπορούν να συγκριθούν µε τις θαλάσσιες
µεταφορές για τις οποίες απαιτούνται επενδύσεις ύψους ανάλογου
µε το µέγεθος των πλοίων.
4.4 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να συµµετάσχει από κοινού µε την
Επιτροπή σε µια µελέτη σχετικά µε την σταδιακή εγκατάλειψη της
πρακτικής του «µηδενικού αποθέµατος» και την υιοθέτηση της
πρακτικής του «κυκλοφορούντος αποθέµατος», όταν η παράδοση
δεν είναι απολύτως επείγουσα (για ορισµένα φορτία µεγάλου
βάρους χρειάζεται να τηρείται µόνο η ηµεροµηνία παράδοσης).

Βρυξέλλες 9 Μαρτίου 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 κανονισµού
του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1868/94 για την καθιέρωση καθεστώτος
ποσοστώσεων για την παραγωγή αµύλου γεωµήλων»
COM(2004) 772 τελικό — 2004/0269 (CNS)
(2005/C 234/06)
Στις 20 Ιανουαρίου 2005, 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 για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 17 Φεβρουαρίου 2005 µε εισηγητή τον
κ. Κωνσταντινίδη.
Κατά την 415η σύνοδο ολοµέλειάς της της 9ης και 10ης Μαρτίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου 2005), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 127 ψήφους υπέρ και 7 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Κύρια σηµεία του εγγράφου της Επιτροπής
1.1 Στόχος της πρότασης κανονισµού είναι η κατανοµή των
ποσοστώσεων για τις περιόδους εµπορίας 2005/2006, και
2006/2007 µεταξύ των κρατών µελών που παράγουν άµυλο
γεωµήλων µε βάση την έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο
που αφορά το καθεστώς των ποσοστώσεων για την παραγωγή
αµύλου γεωµήλων, πράγµα που συνεπάγεται την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1868/94.
1.2 Προτείνεται οι σηµερινές ποσοστώσεις να διατηρηθούν κατά
τα επόµενα δύο χρόνια.
1.3 Ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή προτείνει τη διατήρηση
των ποσοστώσεων αµύλου γεωµήλων τα επόµενα δύο έτη είναι ότι
είναι ακόµη νωρίς να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις της µεταρρύθµισης
της ΚΓΠ (π.χ., της αποσύνδεσης) και της διεύρυνσης της ΕΕ στον
τοµέα του αµύλου γεωµήλων. Πράγµατι, σε ορισµένα κράτη µέλη
παραγωγής αµύλου γεωµήλων, η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ θα εφαρµοστεί µόνο το 2006 (δηλαδή το έτος εµπορίας 2006-2007).
1.4 Συνεπώς, η Επιτροπή θα υποβάλει νέα έκθεση συνοδευόµενη
από νέα πρόταση στις 30 Σεπτεµβρίου 2006.
2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής, η κοινοτική
παραγωγή αµύλου γεωµήλων διατηρήθηκε στα επίπεδα των καθορισµένων ποσοστώσεων και οι συνολικές εξαγωγές αµύλου σιτηρών

και αµύλου γεωµήλων παρέµειναν σχετικά σταθερές. Το µερίδιο
αµύλου γεωµήλων στο σύνολο της παραγωγής αµύλου έχει τάση
να µειωθεί περί το 20 %. Όπως προαναφέρθηκε, η Επιτροπή
προτείνει ανανέωση των ποσοστώσεων που είχαν οριστεί για την
περίοδο 2004/005. Η πλειονότητα των ευρωπαίων παραγωγών
αµύλου γεωµήλων (εκτός των πολωνών, λιθουανών και τσέχων
γεωργών) υποστηρίζουν την πρόταση της Επιτροπής, µολονότι θα
προτιµούσαν τη συνήθη περίοδο παράτασης του συστήµατος
ποσοστώσεων (τρία έτη).
2.2 Η ΕΟΚΕ, µολονότι επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής,
εντούτοις συµµερίζεται τις ανησυχίες των παραγωγών αµύλου
γεωµήλων ότι το χρονικό περιθώριο για τη συζήτηση και υιοθέτηση
της πρότασης της Επιτροπής ήταν κάπως στενά, ιδιαίτερα εάν
ληφθεί υπόψη ότι οι γεωργοί θα αρχίσουν να φυτεύουν τα γεώµηλα
σποράς τον Μάρτιο του 2005. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ καλεί το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να λάβουν υπόψη
αυτούς τους χρονικούς περιορισµούς κατά τη µελέτη της
πρότασης.
3. Συµπεράσµατα
3.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για παράταση
των σηµερινών ποσοστώσεων για τα έτη εµπορίας 2005/2006 και
2006/2007 και προτείνει αυστηρή τήρηση της προθεσµίας για την
εκτίµηση των επιπτώσεων στο πλαίσιο των µελλοντικών προτάσεων.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 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 την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 999/2001 για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών
COM(2004) 775 τελικό 2004/0270 (COD)
(2005/C 234/07)
Το Συµβούλιο, στις 16 ∆εκεµβρίου 2004, αποφάσισε, σύµφωνα µε το άρθρο 152 της ΣΕΚ, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 17 Φεβρουαρίου 2005, µε εισηγητή τον κ. Franco
CHIRIACO.
Κατά την 415η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 9ης και 10ης Μαρτίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου 2005) η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 130 ψήφους υπέρ, 0
κατά και 3 αποχές:
1. Κύρια σηµεία της πρότασης της Επιτροπής
1.1 Οι κυριότερες τροποποιήσεις του κανονισµού για την
πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη ορισµένων ΜΣΕ,
συνίστανται:
— στην παράταση για δύο ακόµη έτη των µέτρων πρόληψης που
είχαν ήδη παραταθεί το 2003 (1)·
— στην ενίσχυση ορισµένων µέτρων πρόληψης (συµπερίληψη
των ελαφιδών, ενθάρρυνση της επιλογής προβάτων ανθεκτικών
στις ΜΣΕ µέσω ενός εναρµονισµένου προγράµµατος εκτροφής,
συµµόρφωση µε τον κανονισµό 1774/2002 για τον καθορισµό
υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα,
απαγόρευση έγχυσης αερίου στην κρανιακή κοιλότητα ως
µεθόδου σφαγής·
— στην επέκταση και στα αιγοπρόβατα των κανόνων που περιορίζουν την µεταφορά ζώων·
— στον περιορισµό διάθεσης στην αγορά πρώτων υλών για την
παρασκευή όξινου φωσφορικού ασβεστίου και αντιθέτως
συµπερίληψη του γάλακτος που δεν προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο στις παρεκκλίσεις που ισχύουν για το
γάλα που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·
— στην παγίωση της νοµικής βάσης για τους ελέγχους σε τρίτες
χώρες.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Αν και στο παρελθόν έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη διαδικασία των επαναλαµβανόµενων παρατάσεων (2), η ΕΟΚΕ λαµβάνει
γνώση της αναγκαιότητας εναρµόνισης των κανόνων σε διεθνές
επίπεδο στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Οργάνωσης για την Υγεία των
Ζώων (UIE), σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχει καθορίσει η ίδια η
Επιτροπή για την αξιολόγηση των κινδύνων.
(1) Γνωµοδότηση CESE, εισηγητής ο κ.Leif Nielsen, Ε.Ε. C 208 της
3.9.2003.
(2) Οµοίως.

2.2 Πράγµατι, η πρακτική που εφαρµόζεται σε ευρωπαϊκό έδειξε
ότι η υφιστάµενη ταξινόµηση σε πέντε κατηγορίες, που βασίζεται
περισσότερο σε µεµονωµένες περιπτώσεις παρά σε κινδύνους, πριµοδοτεί τις χώρες που πραγµατοποιούν χαλαρούς ελέγχους και
τιµωρεί τις χώρες που πραγµατοποιώντας αποτελεσµατικούς
ελέγχους προλαµβάνουν κρούσµατα της ασθένειας. Τα πρόσφατα
κρούσµατα που εντοπίστηκαν στην Ιαπωνία, στον Καναδά και στις
Ηνωµένες Πολιτείες φαίνεται ότι θα επιταχύνουν την επίτευξη
συµφωνίας για την υιοθέτηση κοινής µεθοδολογίας στο πλαίσιο της
Παγκόσµιας Οργάνωσης για την Υγεία των Ζώων, πιθανόν τον
Μάιο του 2005.
2.3 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί ωστόσο να επαναλάβει προηγούµενη
σύστασή της: όταν καθίσταται αδύνατη η επίτευξη συµφωνίας, σε
διεθνές επίπεδο, για κοινούς κανόνες σχετικά µε το χειρισµό του
κινδύνου, η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει τις συνέπειες και να θεσπίσει
η ίδια την απαραίτητη νοµοθεσία ανεξαρτήτως των δυσκολιών που
θα δηµιουργηθούν σε επίπεδο ΠΟΕ για τις εµπορικές συναλλαγές
µε τις τρίτες ώρες. Η έλλειψη διεθνούς αποδοχής και οι χρονοβόρες διαπραγµατεύσεις δεν πρέπει να καθυστερήσουν την
εφαρµογή των µέτρων που χρειάζονται για τη συνεργασία στην ΕΕ.
2.4 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της που η Επιτροπή, µε
την ευκαιρία της παράτασης, εισάγει τροποποιήσεις µε στόχο την
ενίσχυση των µέτρων πρόληψης, την ενθάρρυνση προγραµµάτων
επιλογής και την επέκταση των περιορισµών µεταφοράς και
ελέγχων, κυρίως όσον αφορά τις τρίτες χώρες.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Η συµπερίληψη των «ελαφιδών» ενδείκνυται σήµερα περισσότερο από ποτέ.
3.2 Η παγίωση της νοµικής βάσης για το εναρµονισµένο πρόγραµµα εκτροφής, που ήδη λειτουργεί µε θετικά αποτελέσµατα, θα
συµβάλει στην επέκταση της επιλογής ανθεκτικών προβάτων.
3.3 Η συµµόρφωση µε τον κανονισµό 1774/2002 είναι µια
οφειλόµενη πράξη, νοµοθετικής συνοχής.
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3.4 Η έγχυση αερίου στην κρανιακή κοιλότητα, που ήδη απαγορεύεται για τα εισαγόµενα ζώα, απαγορεύεται ρητά κατά τη σφαγή
στο εσωτερικό της ΕΕ, µε σαφές όφελος την ασφάλεια από τη
µόλυνση.
3.5 Οι κανόνες για τον περιορισµό των µετακινήσεων των
βοοειδών επεκτείνονται και στα ζώα που πάσχουν από τροµώδη
νόσο.
3.6 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την επέκταση και σε άλλα είδη του
πεδίου εφαρµογής των διατάξεων που διέπουν τη διάθεση στην
αγορά και τις εξαγωγές βοοειδών, αιγοπροβάτων, του σπέρµατός
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τους, των εµβρύων και των ωαρίων τους, καθώς και τους περιορισµούς σχετικά µε τη διάθεση πρώτων υλών για την παρασκευή
όξινου φωσφορικού ασβεστίου, σύµφωνα µε τη γνώµη της επιστηµονικής συντονιστικής επιτροπής.
3.7 Η ΕΟΚΕ θεωρεί καθοριστικής σηµασίας να παγιωθεί νοµικά
η δυνατότητα ελέγχων σε τρίτες χώρες, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί
η εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτόν τον
τοµέα, αλλά συνιστά επίσης τη διάθεση επαρκών οικονοµικών και
ανθρώπινων πόρων για τον σκοπό αυτό.

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

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την «Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο»
COM (2004) 493 τελικό
(2005/C 234/08)
Στις 18 Νοεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να
γνωµοδοτήσει για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 18 Φεβρουαρίου 2005, µε βάση
την εισηγητική έκθεση της κυρίας Engelen-Kefer.
Κατά την 415η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 9ης και 10ης Μαρτίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή

να φτάνει τα 336,1 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο
ένα τρίο του κοινοτικού προϋπολογισµού, η µελλοντική χρηµατοδότηση της αναδιάρθρωσης

1.1 Στις 14 Ιουλίου 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τις
προτάσεις της σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της πολιτικής συνοχής
της ΕΕ για τη χρονική περίοδο 2007 — 2013. Οι προτάσεις αυτές
θα αντικαταστήσουν τους κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία
που ισχύουν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του 2006. Στην αιτιολογική
έκθεση της πρότασης κανονισµού, η Επιτροπή υπογραµµίζει τις
εκτεταµένες ανισότητες που εντοπίζονται στην διευρυµένη Ένωση,
καθώς και τις προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει λόγω της
παγκοσµιοποίησης, της οικονοµικής αναδιάρθρωσης και της δηµογραφικής εξέλιξης.

— θα είναι προσανατολισµένη σε συγκεκριµένους στρατηγικούς
στόχους της ΕΕ (στόχοι της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ,
στρατηγική της ΕΕ για την απασχόληση),

1.2 Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αύξηση
των πιστώσεων των διαρθρωτικών ταµείων και ταυτοχρόνως εστίαση
των δράσεων σε στόχους προτεραιότητας. Με το σύνολο των πόρων

— θα επικεντρώνεται στις οικονοµικά ασθενέστερες περιφέρειες,

— θα διέπεται από µεγαλύτερη αποκέντρωση, ενώ στόχο αποτελεί
η απλούστερη, πιο διαφανής και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή
της.

1.3 Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω ανακαθορισµού των
στόχων, δηλαδή σύγκλιση, περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και
απασχόληση, καθώς και εδαφική συνεργασία.
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Η πρόταση κανονισµού περιλαµβάνει:
— ένα γενικό κανονισµό µε κοινές διατάξεις για τα τρία χρηµατοδοτικά µέσα (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταµείο Συνοχής)·
— επιµέρους ειδικούς κανονισµούς: για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής·
— έναν νέο κανονισµό για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ).
1.4 Αντικείµενο της παρούσας γνωµοδότησης αποτελεί κυρίως
ο ρόλος του ΕΚΤ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αναδιάρθρωσης.
Ωστόσο, ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις βασικές αρχές για τη
λειτουργία και τον προσανατολισµό των δράσεων ενίσχυσης του
ΕΚΤ, δεδοµένου ότι αυτές καθορίζονται στον γενικό κανονισµό.

2. Οι νέοι στόχοι των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ
2.1 Σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, η αναδιάρθρωση
της ΕΕ µετά το 2007 θα εστιασθεί σε τρεις στόχους: σύγκλιση,
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση και ευρωπαϊκή
εδαφική συνεργασία.
2.2 Σύγκλιση
2.2.1
Ο στόχος αυτός ταυτίζεται σχεδόν µε τον τρέχοντα Στόχο
1 και αποσκοπεί στη στήριξη της οικονοµικής σύγκλισης των λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών και µάλιστα µέσω της ενθάρρυνσης
επενδύσεων σε κεφάλαιο και σε ανθρώπινους πόρους, της
προώθησης της καινοτοµίας και της ανάπτυξης της κοινωνίας της
γνώσης, της προαγωγής της αναδιάρθρωσης, της προστασίας και
βελτίωσης του περιβάλλοντος, καθώς και µέσω µιας αποτελεσµατικότερης διοίκησης. Με προϋπολογισµό 264 δισεκατοµµυρίων ευρώ
(περίπου 78,5 % των συνολικών πόρων) η νέα περιφερειακή
ενίσχυση συνιστά τον βασικό κορµό της αναδιάρθρωσης της ΕΕ. Για
την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να συµβάλουν το ΕΤΠΑ, το
ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής.
2.3 Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση
2.3.1
Ο στόχος αυτός συνοψίζει τους τρέχοντες Στόχους 2 και
3. Είναι προσανατολισµένος προς την στήριξη της περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, εκτός των περιφερειών και
κρατών µελών που παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες ανάγκες
ενίσχυσης. Η προσέγγιση που υιοθετείται είναι διττή: αφενός, αξιοποίηση των περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την
προσαρµογή των βιοµηχανικών, αστικών και αγροτικών περιοχών,
που πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της αναδιάρθρωσης,
µέσω της προώθησης της καινοτοµίας, της κοινωνίας της γνώσης,
της επιχειρηµατικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Αφετέρου, προώθηση της εφαρµογής εθνικών και περιφερειακών
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, για την ένταξη
στην αγορά εργασίας των εργαζοµένων, γυναικών και αντρών, που
πλήττονται από την αναδιάρθρωση, και γενικότερα την προώθηση
της απασχολησιµότητας, µέσω της κατάρτισης και ανάληψης
δράσεων υπέρ της ένταξης στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις αυτές
αποσκοπούν στην επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, της
βελτίωσης της ποιότητας και παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς
και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και γενικότερα στην
εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Οι
προβλεπόµενες πιστώσεις ανέρχονται σε 57,9 δισεκατοµµύρια ευρώ
(περίπου 17,2 % του συνόλου των πόρων) και κατανέµονται εξίσου
µεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ.
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2.4 Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία
2.4.1 Ο εν λόγω στόχος βασίζεται στην αποκτηθείσα πείρα από
την τρέχουσα κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG και αποσκοπεί
στην ενθάρρυνση της συνεργασίας στις µεθοριακές περιφέρειες
περιλαµβανοµένων των ενδοκοινοτικών θαλάσσιων συνόρων, καθώς
και συγκεκριµένων περιοχών των εξωτερικών συνόρων, µέσω της
εφαρµογής κοινών προγραµµάτων, τη δηµιουργία αντίστοιχων
δικτύων και ανταλλαγής εµπειριών (ΕΤΠΑ). Ο προϋπολογισµός για
το στόχο αυτό ανέρχεται σε 13,2 δισεκατοµµύρια ευρώ (περίπου
3,9 % του συνόλου των πιστώσεων).

3. Ο ιδιαίτερος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
3.1 Σύµφωνα µε την παρούσα πρόταση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ορίζεται αρµόδιο για την υλοποίηση των δύο στόχων:
«σύγκλιση» και «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση».
Ωστόσο, εξαιτίας και της προτεινόµενης κατανοµής των πιστώσεων,
η ενίσχυση των λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών συνιστά βασική
προτεραιότητα. Οι κοινοτικές οδηγίες και συστάσεις για την απασχόληση συνιστούν το πολιτικό πλαίσιο για τις παρεµβάσεις του
ΕΚΤ· οι κύριες προτεραιότητες των ενισχύσεων του ΕΚΤ πρέπει να
εστιάζονται σε τέσσερα βασικά πεδία:
— ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των
επιχειρήσεων·
— βελτιωµένη πρόσβαση στην απασχόληση, πρόληψη της
ανεργίας, παράταση της ενεργού ζωής και αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας·
— κοινωνική ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας οµάδων µε µειονεκτήµατα και καταπολέµηση των διακρίσεων·
— προώθηση των εταιρικών σχέσεων για τη µεταρρύθµιση στους
τοµείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης.
3.2 Ειδικά στις πλέον µειονεκτούσες περιφέρειες, οι οποίες
εντάσσονται στο στόχο «σύγκλιση», το ΕΚΤ πρέπει να στηρίξει και
δράσεις υπέρ της βελτίωσης των συστηµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, της ανάπτυξης των θεσµικών ικανοτήτων
και της ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων διοικήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε στόχο την
εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου. Οι καινοτόµες δράσεις και η
διεθνική συνεργασία που εντάσσονταν µέχρι σήµερα στο πλαίσιο
της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL θα πρέπει να ενσωµατωθούν
στις περιφερειακές ενισχύσεις. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί
στην προώθηση της ισότητας κατά την έννοια της ενσωµάτωσης
της διάστασης του φύλου, µε την ανάληψη ειδικών δράσεων για
την τόνωση της συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση και
βελτίωση των δυνατοτήτων επαγγελµατικής εξέλιξης.
3.3 Το ΕΚΤ αποτελεί το χρηµατοδοτικό µέσο για την εφαρµογή
των κοινοτικών οδηγιών για την απασχόληση, δηλαδή στηρίζει την
ανάληψη πολιτικών υπέρ της απασχόλησης και της κοινωνικής
ένταξης, ειδικότερα µέσω της στοχοθετηµένης ένταξης στην αγορά
εργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας και οργάνωσης της εργασίας,
καθώς και την ανάληψη δράσεων κατάρτισης για την προώθηση της
απασχολησιµότητας.
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3.3.1
Στο τοµέα παρέµβασης «αύξηση της προσαρµοστικότητας
εργαζοµένων και επιχειρήσεων» το ΕΚΤ υποστηρίζει δράσεις για την
— αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους µέσω της
ανάπτυξης και εφαρµογής συστηµάτων και στρατηγικών της δια
βίου µάθησης, ειδικά για εργαζοµένους µε περιορισµένη
ειδίκευση·
— θετική διαχείριση της οικονοµικής αναδιάρθρωσης µέσω της
εφαρµογής καινοτόµων µορφών οργάνωσης της εργασίας,
καθώς και τον προσδιορισµό των µελλοντικών απαιτήσεων όσον
αφορά την κατάρτιση.
3.3.2
Στον τοµέα παρέµβασης «τόνωση της πρόσβασης στην
αγορά εργασίας και προληπτική πολιτική απασχόλησης» το ΕΚΤ
στηρίζει την ανάληψη
— δράσεων εκσυγχρονισµού και ενίσχυσης των υπηρεσιών απασχόλησης·
— εφαρµογή δραστικών και προληπτικών µέτρων για την ένταξη
των εργαζοµένων και προώθηση της εξατοµικευµένης υποστήριξής τους·
— λήψη ειδικών µέτρων για την συνεχή αύξηση του ποσοστού της
απασχόλησης των γυναικών, τη µείωση των διακρίσεων στην
αγορά εργασίας µε βάση το φύλο και την καλύτερη εναρµόνιση
επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής·
— προώθηση ειδικών µέτρων για την κοινωνική ενσωµάτωση των
µεταναστών.
3.3.3
Στο πλαίσιο του τοµέα παρέµβασης «ένταξη στην αγορά
εργασίας οµάδων ατόµων µε µειονεκτήµατα και καταπολέµηση των
διακρίσεων», µείζονα προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσουν η
προώθηση της απασχολησιµότητας για άτοµα µε µειονεκτήµατα και
άτοµα που αντιµετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισµό, µέσω της εφαρµογής κατάλληλων µέτρων ενσωµάτωσης, ειδικά µε τη σύσταση
υπηρεσιών στήριξης και πρόνοιας, καθώς και η ευαισθητοποίηση
έναντι των διακρίσεων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά
εργασίας.
3.3.4
Εκτός από αυτά, το ΕΚΤ στηρίζει στο πλαίσιο του στόχου
«σύγκλιση» την εφαρµογή µέτρων για την
— µεταρρύθµιση της γενικής παιδείας και της επαγγελµατικής
κατάρτισης µε γνώµονα τις απαιτήσεις µιας της κοινωνίας βασιζόµενης στη γνώση και βελτίωση της ανταπόκρισής τους στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας,
— προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης κυρίως για την µείωση των
ποσοστών των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο
και την βελτίωση της πρόσβασης στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση,
— ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της έρευνας
και της καινοτοµίας, καθώς
— ενίσχυση των θεσµικών δυνατοτήτων και της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων διοικήσεων και των δηµοσίων υπηρεσιών
όσον αφορά την οικονοµία, την απασχόληση, τον κοινωνικό
τοµέα, το περιβάλλον και τη νοµοθεσία.
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3.4 Σε ό,τι αφορά τον προγραµµατισµό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προτείνει ορισµένες τροποποιήσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις
γενικές διατάξεις για Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Η νέα µορφή
προγραµµατισµού, στην οποία εντάσσονται οι παρεµβάσεις του
ΕΚΤ, πρέπει να περιέχει κατά κύριο λόγο:
— τη θέσπιση στρατηγικών κατευθυντηρίων γραµµών για την
πολιτική συνοχής µε τον καθορισµό στρατηγικών στόχων για τα
επιµέρους ταµεία από το Συµβούλιο, µε την συνεκτίµηση των
βασικών αρχών της κοινοτικής οικονοµικής πολιτικής και των
κατευθυντηρίων γραµµών της ΕΕ για την απασχόληση·
— τη θέσπιση εθνικού στρατηγικού πλαισίου κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο να αποτελεί το
βασικό πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση λειτουργικών
προγραµµάτων των επιµέρους Ταµείων, βάσει των στόχων της
«σύγκλισης» και της «περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και
απασχόλησης»·
— την υποβολή ετήσιων εκθέσεων εφαρµογής, τόσο για το
εκάστοτε εθνικό στρατηγικό πλαίσιο, όσο και για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα, το οποίο θα πρέπει να έχει λάβει την έγκριση
της Επιτροπής.

4. Αξιολόγηση

4.1 Η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί για την Ένωση µια µεγάλη
οικονοµική και κοινωνική πρόκληση, η οποία ωστόσο δεν πρέπει να
αντιµετωπιστεί απλώς µέσω της κοινοτικής διαρθρωτικής πολιτικής.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε τη
συγκέντρωση των πιστώσεων στις οικονοµικά ασθενέστερες περιφέρειες, η οποία θα πρέπει να αποφέρει οφέλη πρωτίστως για νέα
κράτη µέλη, όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη συγκέντρωση λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών. Η ΕΟΚΕ θεωρεί επαρκή την προτεινόµενη αύξηση των πιστώσεων των διαρθρωτικών ταµείων από
περίπου 276 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 336,1 δις ευρώ για τη
χρονική περίοδο 2007-2013 που αντιστοιχεί σε 0,41 % του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ένωσης, λαµβανοµένου
υπόψη ότι το ποσό αυτό πρέπει να κατανεµηθεί πλέον σε 25 κράτη
µέλη. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι οι διαρθρωτικές παρεµβάσεις θα
πρέπει να συνεχισθούν, αν και σε µικρότερο βαθµό, στα παλαιά
κράτη µέλη, τουλάχιστον στους τοµείς οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις βιοµηχανικές αναδιαρθρώσεις και στους οποίους
παρατηρείται το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Ταυτόχρονα πρέπει
να διασφαλιστεί η θέσπιση δίκαιων µεταβατικών κανόνων για τις
πλέον µη επιλέξιµες περιοχές του Στόχου 1 που επηρεάζονται από
τη λεγόµενη «στατιστική επίπτωση». Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την
πρόθεση της Επιτροπής να ενσωµατώσει την κοινοτική πρωτοβουλία
EQUAL στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα αδιαµφισβήτητα πλεονεκτήµατα που διαθέτει,
κυρίως δε ο καινοτόµος χαρακτήρας των σχεδίων της, η υποστήριξη
της ανταλλαγής εµπειριών και υποδειγµάτων ορθών πρακτικών
εντός της ΕΕ καθώς και η προώθηση της συµµετοχής όλων των
ενδιαφερόµενων µέσω της εταιρικής σχέσης µεταξύ των διαφόρων
φορέων. Μετά την ενσωµάτωση της πρωτοβουλίας EQUAL, ενδείκνυται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλέσει τα κράτη µέλη να ενσωµατώσουν µέτρα παρεµφερή µε την EQUAL στα εθνικά τους επιχειρησιακά προγράµµατα
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4.2 Η ΕΟΚΕ θεωρεί σκόπιµη την αναδιάρθρωση των στόχων, και
ειδικά την ενσωµάτωση των στόχων της διαρθρωτικής πολιτικής και
της πολιτικής απασχόλησης στο νέο στόχο «ανταγωνιστικότητα και
απασχόληση», στόχοι που πρέπει να επιδιωχθούν ισότιµα. Ειδικά
στις περιοχές που έχουν πληγεί από την βιοµηχανική αναδιάρθρωση, είναι επιτακτική ανάγκη η ανάληψη συντονισµένων δράσεων
για την προώθηση επενδύσεων και καινοτοµιών (ΕΤΠΑ), καθώς και
για την αντιµετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της κοινωνικής
αναδιάρθρωσης (ΕΚΤ). Η νέα διάρθρωση των στόχων µπορεί να
αποφέρει οφέλη, εφόσον διασφαλιστεί και ένας ολοκληρωµένος
σχεδιασµός των προγραµµάτων. Αφενός έχει προβλεφθεί η ενσωµάτωση των µέτρων από τα επιµέρους εθνικά στρατηγικά πλαίσια.
Αφετέρου, όµως, ο περαιτέρω προγραµµατισµός εφαρµόζεται ξεχωριστά για το καθένα από τα Ταµεία. Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι είναι
απαραίτητο να διασφαλιστεί η σύνδεση των επιχειρησιακών προγραµµάτων που εντάσσονται στους στόχους «σύγκλιση» και «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», ώστε να εξασφαλιστεί
η συµπληρωµατικότητά τους. Πέραν τούτου, για τις παρεµβάσεις
του ΕΚΤ στην πολιτική απασχόλησης, είναι αναγκαία η διασφάλιση
της δυνατότητας καθορισµού συγκεκριµένων περιφερειακών προτεραιοτήτων ανάλογα µε την διάρθρωση της ανεργίας. Ιδιαίτερη
έµφαση πρέπει να δοθεί στις περιφέρειες µε υψηλότερη ανεργία,
ενώ κρίνεται επίσης απαραίτητη η υποστήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών και τοπικών συµφώνων για την απασχόληση.

4.3 Οι προβλεπόµενες προτεραιότητες για τους τοµείς παρέµβασης του ΕΚΤ ανταποκρίνονται κατά βάση στην στρατηγική της
ΕΕ για την απασχόληση αλλά και στις ισχύουσες κατευθυντήριες
γραµµές για την απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι
για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας είναι απαραίτητη η
εστίαση των δράσεων της πολιτικής απασχόλησης στην εφαρµογή
µέτρων για την πρόληψη της ανεργίας και την ένταξη οµάδων
ατόµων µε µειονεκτήµατα στην αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε τις
προτάσεις της οµάδας εµπειρογνωµόνων «το µέλλον της κοινωνικής
πολιτικής της ΕΕ», ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην ταχεία
και ενεργό ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, καθώς και στην
ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και στην ένταξη των
ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας στον ενεργό βίο. Για το τελευταίο
απαιτείται κατά κύριο λόγο ενεργότερη συµµετοχή σε δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και βελτίωση της ποιότητας της εργασίας
µέσω της εφαρµογής κατάλληλων µέτρων για το σχεδιασµό και την
οργάνωση της εργασίας. Στο προσκήνιο πρέπει να βρίσκεται ο
καινοτόµος χαρακτήρας των µέτρων που λαµβάνονται στο πλαίσιο
των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση. Η άποψη αυτή
υπογραµµίζεται και στη γνωµοδότηση της επιτροπή του ΕΚΤ. (1)

4.4 Το ΕΚΤ, µαζί µε άλλα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, αποτελεί
επίσης ένα µέσο για την στήριξη του οριζόντιου στόχου όσον
αφορά την καταπολέµηση των διακρίσεων, όπως αυτός υλοποιείται
µέσω των διαφόρων δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μαζί µε τους
νέους, τις γυναίκες και τους ηλικιωµένους, και τα άτοµα µε
αναπηρίες, οι µετανάστες και εθνοτικές µειονότητες κατατάσσονται
στις πλέον ευάλωτες οµάδες στην αγορά εργασίας. Πολλά άτοµα
πλήττονται επίσης από διακρίσεις σε βάρος τους λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισµού. Συνεπώς, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο
βάρος στην ένταξη αυτής της κατηγορίας ατόµων, µέσω της εφαρµογής µέτρων κοινωνικής αρωγής, κατάρτισης και οργάνωσης της
εργασίας, όπως λόγου χάρη µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας
κατάλληλων για άτοµα µε αναπηρίες. Θα πρέπει ιδιαίτερα να
ληφθούν µέτρα ενηµέρωσης των µεταναστών σχετικά µε τα
δικαιώµατά τους και κυρίως τα εργασιακά τους δικαιώµατα.
Συνεπώς, οι παρεµβάσεις του ΕΚΤ πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και
τα εθνικά σχέδια δράσης για την κοινωνική ένταξη και να
(1) Θα είναι διαθέσιµη προσεχώς στην ιστοσελίδα της επιτροπή του ΕΚΤ.

22.9.2005

προβλέπουν µέτρα για τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης
των οµάδων αυτών. Και στον τοµέα αυτό η ΕΟΚΕ επικροτεί την
άποψη της επιτροπής του ΕΚΤ. Τόσο τα κράτη µέλη όσο και οι
διοικητικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα µέτρα των
διαρθρωτικών ταµείων δεν θα δηµιουργούν ακουσίως εµπόδια όσον
αφορά την πρόσβαση αυτών των µειονεκτούντων ατόµων,

4.5 Στο πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση» το ΕΚΤ θα πρέπει να
προωθήσει επίσης µέτρα για την µεταρρύθµιση των συστηµάτων
σχολικής εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, λαµβάνοντας
υπόψη τις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης, καθώς και µέτρα
για την προσαρµογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούνται,
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίσης, θεωρείται απαραίτητη η
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, που συµβάλει στην
βελτίωση των ικανοτήτων και της αποτελεσµατικότητας των
δηµοσίων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο. Επειδή ο στόχος «σύγκλιση» αφορά τις λιγότερο
ανεπτυγµένες περιφέρειες, οι παρεµβάσεις αυτές απευθύνονται
κυρίως στα νέα κράτη µέλη. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει, ότι η διαµόρφωση
σύγχρονων συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και η
διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των διοικητικών υπηρεσιών
συνιστούν κρατική αρµοδιότητα. Από τη µια πλευρά, οι κοινοτικές
οδηγίες για την απασχόληση θέτουν στόχους για τη µεταρρύθµιση
των συστηµάτων γενικής σχολικής εκπαίδευσης και επαγγελµατικής
κατάρτισης. Από την άλλη πλευρά όµως, η εφαρµογή των στόχων
αυτών αποτελεί πρωτίστως αρµοδιότητα του εκάστοτε κράτους, ενώ
σε ορισµένα κράτη µέλη, όπως π.χ. στη Γερµανία την αρµοδιότητα
αυτή αναλαµβάνουν τα οµόσπονδα κράτη. Το ΕΚΤ αποτελεί κατά
κύριο λόγο συµπληρωµατικό µέσο για τις εθνικές πολιτικές για την
απασχόληση, µέσω καινοτόµων µέτρων π.χ. για την προώθηση της
επαγγελµατικής εξειδίκευσης, και οφείλει, κατά την άποψη της
ΕΟΚΕ, να εστιάσει τις παρεµβάσεις του σε αυτήν την ιδιότητα.

4.6 Από τις τροποποιήσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
όσον αφορά τον προγραµµατισµό, συµπεραίνουµε ότι στόχο της
αποτελεί η στρατηγική διαχείριση του προγραµµατισµού. Μέσω των
ευρωπαϊκών στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών για την
συνολική πολιτική συνοχής και της αντίστοιχης θέσπισης πλαισίων
αναφοράς σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να ενισχυθεί η σχέση µεταξύ
των γενικών πολιτικών στόχων της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ και των βασικών αρχών της οικονοµικής πολιτικής και των
κατευθυντηρίων γραµµών για την απασχόληση. Αυτή η σύνδεση
υφίσταται ήδη µεταξύ της πολιτικής της ΕΕ για την απασχόληση
και των παρεµβάσεων του ΕΚΤ, µέσω της κατάρτισης των εθνικών
σχεδίων δράσης που αξιοποιούν πρωτίστως τη συµβολή του ΕΚΤ
όσον αφορά την εφαρµογή της στρατηγικής της ΕΕ για την απασχόληση. Πέρα από αυτό, για τον τοµέα της κοινωνικής ένταξης
προβλέπεται η κατάρτιση εθνικού σχεδίου δράσης σε διετή βάση,
το οποίο θα περιλαµβάνει επίσης µέτρα για την πολιτική απασχόλησης. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ διερωτάται κατά πόσο η υποχρεωτική εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων εφαρµογής, τόσο για το
εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς όσο και για τα επιµέρους
επιχειρησιακά προγράµµατα, εφόσον αυτές εκτείνονται πέρα από
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της χρήσης των πιστώσεων που
έχουν διατεθεί, εξυπηρετεί πραγµατικά το σκόπιµο ενδιαφέρον της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο της χρήσης των πιστώσεων.
Όσον αφορά τη λειτουργία του ΕΚΤ, η ΕΟΚΕ συνιστά να εξετασθεί
µήπως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη σύνδεση του εθνικού
σχεδίου δράσης για την εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών
της ΕΕ στον τοµέα της απασχόλησης µε τις απαιτήσεις προγραµµατισµού των παρεµβάσεων του ΕΚΤ. Αυτό θα µπορούσε να συµβάλει
στην προσδοκώµενη απλούστευση του προγραµµατισµού. Ανάλογες
επιφυλάξεις εκφράζει και η επιτροπή του ΕΚΤ σε ό,τι αφορά την
ενίσχυση της γραφειοκρατίας αντί της απλούστευσης. Συνεπώς, η

22.9.2005

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΟΚΕ συνιστά να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι επιφυλάξεις αυτές,
προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων του ΕΚΤ.
4.7 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη διατήρηση των ισχυόντων αρχών της
κοινοτικής ενίσχυσης της αναδιάρθρωσης: συγκέντρωση, προγραµµατισµός, προσθετικότητα και εταιρική σχέση. Ωστόσο, θα ήταν
ευκταίο, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, να αναδειχθεί σε µεγαλύτερο
βαθµό ο ιδιαίτερος ρόλος των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο των
παρεµβάσεων του ΕΚΤ για την πολιτική απασχόλησης και να υπογραµµισθεί η ανάγκη συµµετοχής τους τόσο σε εθνικό, όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο. Οι κοινωνικοί εταίροι είναι συναρµόδιοι τόσο
κατά τη συγκρότηση των θεσµικών δοµών όσο και κατά την
εφαρµογή των πολιτικών για την απασχόληση στα κράτη µέλη. Ο
προγραµµατισµός και η εφαρµογή των πρόσθετων παρεµβάσεων
του ΕΚΤ πρέπει να συνδέονται µε τις εθνικές στρατηγικές για την
απασχόληση. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των προγραµµάτων τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η
ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση της επιτροπής του ΕΚΤ σχετικά µε τη
διάθεση συγκεκριµένου µέρους των πιστώσεων στις περιοχές
σύγκλισης, µε στόχο την υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων κατά
την εφαρµογή της στρατηγικής της ΕΕ για την απασχόληση.
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4.8 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι τα κράτη µέλη και οι
διοικητικές αρχές του εκάστοτε επιχειρησιακού προγράµµατος
οφείλουν να φροντίζουν για τη διενέργεια κατάλληλων διαβουλεύσεων µε µη κυβερνητικές οργανώσεις κατά το σχεδιασµό, την
υλοποίηση και παρακολούθηση των ενισχύσεων του ΕΚΤ. Θεωρεί γι
αυτό απαραίτητο να ορίζεται ρητώς στο άρθρο 5, παράγραφος 2
της πρότασης κανονισµού ότι η διενέργεια των διαβουλεύσεων
αυτών πρέπει να γίνεται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Επιπλέον, η ΕΟΚΕ επικροτεί την εξασφάλιση της πρόσβασης στις
χρηµατοδοτούµενες δράσεις πέρα από τους κοινωνικούς εταίρους
και στις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Στο πλαίσιο της προβλεπόµενης εταιρικής σχέσης, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί και στο
σηµαντικό ρόλο των µη κερδοσκοπικών φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ συνιστά την ενίσχυση της
συµµετοχής τους στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των δράσεων ενίσχυσης του ΕΚΤ.
4.9 Η ΕΟΚΕ συνιστά µεγαλύτερη προσφυγή στην τεχνική
βοήθεια που προβλέπεται δυνάµει του ΕΚΤ για τη χρηµατοδότηση
δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενηµέρωσης του συνόλου
των µη κρατικών φορέων που συµβάλλουν στην υλοποίηση των
στόχων του ΕΚΤ.

Βρυξέλλες 9 Μαρτίου 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 τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)»
COM(2004) 490 τελικό — 2004/0161 CNS
(2005/C 234/09)
Στις 10 Νοεµβρίου 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.
Με επιστολή του της 21ης ∆εκεµβρίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κοινοποίησε την απόφασή του της 14ης
∆εκεµβρίου 2004 να ζητήσει και αυτό τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
για την εν λόγω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 17 Φεβρουαρίου (εισηγητής: ο κ. BROS).
Κατά την 415η σύνοδο ολοµέλειάς της της 9ης και 10ης Μαρτίου 2005 (συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου 2005), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 125 ψήφους υπέρ, 6 ψήφους κατά και 8 αποχές,
την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Το Πρόγραµµα ∆ράσης 2000, που υιοθετήθηκε κατά το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου τον Μάρτιο του 1999, καθιέρωσε την πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης ως τον δεύτερο
πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Έχει ως στόχο να συνοδεύσει τις µεταρρυθµίσεις της πολιτικής για τις αγορές στο σύνολο
της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η νέα µεταρρύθµιση,
που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2003, επιβεβαίωσε τον
ρόλο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ θεσπίζοντας νέα µέτρα που
συνδέονται µε την προώθηση των προϊόντων, την ασφάλεια των
τροφίµων και τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Οι
κατευθύνσεις αυτές πρέπει να υλοποιηθούν µε χρηµατοδοτικά µέσα
τα οποία θα διατεθούν για την αγροτική ανάπτυξη.
1.2 Ακολουθώντας τα συµπεράσµατα της ∆ιάσκεψης του Σαλτσβούργου (Νοέµβριος 2003), η Επιτροπή παρουσίασε στην ανακοίνωση για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές και στην πρόταση κανονισµού που εξετάζονται στη γνωµοδότηση αυτή, τις τρεις κυριότερες κατευθύνσεις που προτίθεται να δώσει στη µελλοντική
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και συγκεκριµένα:
— βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα µέσω
της παροχής στήριξης για την αναδιάρθρωση
— βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου µέσω της
παροχής στήριξης για τη διαχείριση της γης
— βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και
ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας µε µέτρα που απευθύνονται στον γεωργικό τοµέα και
σε άλλους παράγοντες της υπαίθρου.
1.3 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή δίδει
ιδιαίτερη προσοχή στις προτάσεις αυτές. Η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας «∆εύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: οι προοπτικές προσαρµογής
της πολιτικής για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών» (1) εντάσσεται στις γενικότερες προβληµατικές οι οποίες είναι:
(1) ΕΕ C 302 της 07.12.2004, σσ. 53-59.

— η επιτυχία της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πάνω από
το ήµισυ του πληθυσµού της ΕΕ των 25 ζει σε αγροτικές
ζώνες)·
— η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας τροφίµων που
εντάσσεται στην προοπτική της βιώσιµης ανάπτυξης·
— η διατήρηση του ευρωπαϊκού γεωργικού προτύπου που δίδει
έµφαση στην πολυλειτουργικότητα της γεωργίας και διασφαλίζει την αρµονική κατανοµή της γεωργικής δραστηριότητας
στο σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.4 Προκειµένου να εξετάσει όλα αυτά τα ζητήµατα, η ΕΟΚΕ
διευκρίνισε στην προαναφερθείσα γνωµοδότησή της τις θέσεις
αρχής που θα πρέπει να καθοδηγήσουν τη µελλοντική πολιτική
ανάπτυξης της υπαίθρου:
— η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών συµβάλλει στην εδαφική
συνοχή της ΕΕ· συνεπώς, θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο
τµήµα των πρωταρχικών στόχων της περιφερειακής πολιτικής
— ο κυριότερος στόχος του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ πρέπει να
είναι η στήριξη της γεωργίας στην προσαρµογή της στις διαρθρωτικές εξελίξεις και η ανταπόκριση στις προσδοκίες των
πολιτών
— τα δηµοσιονοµικά µέσα που διατίθενται για την πολιτική αυτή
πρέπει να είναι επαρκή, διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος
αποσύνδεσης των κοινοτικών πολιτικών από τους αγροτικούς
χώρους
— µόνο οι πολυλειτουργικές πτυχές της γεωργικής παραγωγής
συµβάλλουν από πολλές απόψεις στη διατήρηση µιας ζωντανής
υπαίθρου
— αρµόδιος για τα γεωργικά ζητήµατα και την ανάπτυξη της
υπαίθρου πρέπει να είναι ένας µόνο Επίτροπος.
Ως λογική συνέχεια των εργασιών της, η ΕΟΚΕ προτίθεται να
εκφράσει τις απόψεις της στα άλλα όργανα σχετικά µε την πρόταση
της Επιτροπής εξετάζοντας ιδιαίτερα τη στήριξη της ανάπτυξης της
υπαίθρου.
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1.5 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε ευρείες διαβουλεύσεις µε
τα ενδιαφερόµενα µέρη και η ΕΟΚΕ µπόρεσε επανειληµµένα, ειδικότερα στο πλαίσιο των συµβουλευτικών επιτροπών, να διατυπώσει
διάφορες προτάσεις. Αυτές οι ευρείες διαβουλεύσεις δείχνουν το
ανοικτό πνεύµα της Επιτροπής και η ΕΟΚΕ, συνεπώς, θα επιθυµούσε να µπορέσει η Επιτροπή να απηχήσει τις προτάσεις που
διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της νοµοθετικής διαδικασίας που έχει
ξεκινήσει.
1.6 Η ΕΟΚΕ θα καταρτίσει γνωµοδότηση σχετικά µε τη νέα
νοµική βάση για τη χρηµατοδότηση των διαφόρων σχετικών µέτρων
από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤE (COM(2004) 489 τελικό —
2004/0164 (CNS) (2). Οι διοικητικές πτυχές της εφαρµογής των
προγραµµάτων ανάπτυξης της υπαίθρου θα εξεταστούν συνεπώς
στην παρούσα γνωµοδότηση.

2. Η πρόταση της Επιτροπής
2.1 Η πρόταση της Επιτροπής εντάσσεται στο στόχο µεγαλύτερης ευκρίνειας και διαφάνειας της κοινοτικής πολιτικής για την
αγροτική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, προτείνει τη δηµιουργία
ειδικού ταµείου (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
— ΕΓΤΑΑ) που θα συµβάλει στην προώθηση της βιώσιµης
ανάπτυξης της υπαίθρου στο σύνολο της Κοινότητας ολοκληρώνοντας τις πολιτικές για τις αγορές και τη στήριξη του εισοδήµατος
που εφαρµόζονται στα πλαίσια της ΚΓΠ, της πολιτικής συνοχής,
και της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
2.2 Προκειµένου να διασφαλιστεί καλύτερη συνάφεια των
στόχων που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της εφαρµογής των
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, η Επιτροπή προτείνει την
κατάρτιση κοινοτικού στρατηγικού σχεδίου για τα θέµατα της
ανάπτυξης της υπαίθρου. Στη συνέχεια, το εν λόγω σχέδιο θα
εγκριθεί από το Συµβούλιο. Τα κράτη µέλη θα έχουν την ευθύνη
κατάρτισης των εθνικών στρατηγικών σχεδίων λαµβάνοντας υπόψη
τους προσανατολισµούς αυτούς. Η κατάρτιση εθνικών στρατηγικών
σχεδίων και προγραµµάτων ανάπτυξης της υπαίθρου θα πρέπει να
υλοποιηθεί στο πλαίσιο µιας στενής συνεργασίας της Επιτροπής,
των κρατών µελών, και των αρχών που ορίζονται από τα κράτη
µέλη (περιφερειακές και τοπικές αρχές, κοινωνικοοικονοµικοί
εταίροι και οιοσδήποτε άλλος αντιπροσωπευτικός εταίρος της
κοινωνίας των πολιτών).
2.3 Ως συµπλήρωµα της παρακολούθησης του προγραµµατισµού, η Επιτροπή προτείνει να καταρτίζει κάθε κράτος µέλος
ετήσια συνθετική αξιολόγηση που θα περιλαµβάνει τα επιτεύγµατα
προγραµµάτων ανάπτυξης της υπαίθρου έναντι των δεικτών που
προσδιορίζονται στα εθνικά στρατηγικά προγράµµατα και των
αποτελεσµάτων αξιολόγησης «in itinere» που αναλαµβάνονται για
κάθε πρόγραµµα. Η Επιτροπή θα παρουσιάζει ετήσια έκθεση στο
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
2.4 Η Επιτροπή προτείνει τη συνένωση των 26 υφιστάµενων
µέτρων καθώς και των νέων προτάσεων µέτρων, όπως είναι η χρηµατοδότηση του προγράµµατος NATURA 2000, τα δασοπεριβαλλοντικά µέτρα ή η επιµόρφωση των τοπικών αιρετών παραγόντων
στην κατάρτιση χωροταξικών σχεδίων, υπό 3 άξονες που διαθέτουν
χωριστούς στόχους και συµπεριλαµβάνουν ελάχιστες τιµές χρηµατοδοτικού προγραµµατισµού ανά άξονα:
— 15 % για τους άξονες «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
γεωργίας και της δασοκοµίας» (άξονας I) και 15 % για τον
(2) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ 126/2005, εισηγητής: ο κ. Kienle
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άξονα «βελτίωση της ποιότητας ζωής και διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονοµίας» (άξονας III),
— 25 % για τον άξονα «περιβάλλον και διαχείριση του χώρου»
(άξονας II).
2.4.1 Ο άξονας I εστιάζεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοµέων γεωργίας και δασοκοµίας. Προβλέπονται
τέσσερις οµάδες µέτρων:
— βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού,
— προσαρµογή του φυσικού δυναµικού,
— βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής και των προϊόντων,
— δύο µεταβατικά µέτρα για τα νέα κράτη µέλη, συγκεκριµένα
στήριξη των εκµεταλλεύσεων ηµιαυτοσυντήρησης και στήριξη
της δηµιουργίας οµάδων παραγωγών.
2.4.2 Ο άξονας II «περιβάλλον και διαχείριση της γης» αναφέρεται στη βιώσιµη χρήση των γεωργικών και δασικών εκτάσεων. Το
µέτρο «µειονεκτικές περιοχές» επανακαθορίζεται σε ό,τι αφορά την
οριοθέτηση των ενδιάµεσων ζωνών (µε βάση αποκλειστικά φυσικά
δεδοµένα κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα). Εξάλλου, η γενική προϋπόθεση της τήρησης των κοινοτικών και εθνικών υποχρεώσεων
(προϋπόθεση για τις άµεσες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της
ΚΓΠ) για την γεωργία και τη δασοκοµία επιβάλλεται στο επίπεδο
του δικαιούχου της ενίσχυσης.
2.4.3 Ο άξονας III «βελτίωση της ποιότητας ζωής και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας» αφορά τα µέτρα που συνδέονται
µε τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας µέσω της στήριξης
της ανάπτυξης µη γεωργικών δραστηριοτήτων είτε εκ µέρους
αγροτών είτε εκ µέρους µη αγροτών, τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής στον αγροτικό χώρο (παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών στον
πληθυσµό, υποδοµές), καθώς και µέτρα που συνδέονται µε την
απόκτηση δεξιοτήτων για τους τοπικούς αιρετούς αντιπροσώπους
και το συντονισµό µε στόχο την προπαρασκευή και υλοποίηση
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.
2.5 Η προσέγγιση LEADER διευρύνεται στο σύνολο των τριών
αξόνων και θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 7 % του
συνόλου του προγραµµατισµού των ταµείων αγροτικής ανάπτυξης.
Η Επιτροπή προτείνει το αποθεµατικό επίδοσης (3 % του ΕΓΤΑΑ)
να διατεθεί για το πρόγραµµα αυτό.
2.6 Από δηµοσιονοµική άποψη, η Επιτροπή προτείνει την
χορήγηση 88,75 δις ευρώ για την πολιτική αυτή κατά την περίοδο
2007-2013. Η διαφοροποίηση θα τροφοδοτεί ετησίως το ενιαίο
ταµείο και αυτό για το σύνολο των αξόνων (περίπου 8 δις ευρώ για
την αυτή περίοδο).

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της
Επιτροπής που προβλέπει, αφενός, τη δηµιουργία ειδικού ταµείου
για την ανάπτυξη της υπαίθρου (ΕΓΤΑΑ) και, αφετέρου, ένα ταµείο
για την πολιτική των αγορών γεωργικών προϊόντων και τις άµεσες
ενισχύσεις (ΕΓΤΕ). Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει, επίσης, ότι η νοµοθετική
πρόταση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συµπερασµάτων της
διάσκεψης του Σαλτσβούργου που αφορούσαν την αγροτική
ανάπτυξη στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, επιθυµεί να
προειδοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για
τις προσαρµογές που πρέπει να γίνουν προκειµένου να τηρούνται
οι αρχές µιας πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη όπως υπενθύµιζε η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της.
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3.2 Εν πρώτοις, η πρόταση δηµιουργίας ενιαίου ταµείου υπέρ
της ανάπτυξης της υπαίθρου δεν µπορεί να γίνει χωρίς σύνδεση µε
µια από τις υφιστάµενες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα
συµπεράσµατα της ∆ιάσκεψης του Σαλτσβούργου, οι δηλώσεις του
Συµβουλίου του Λουξεµβούργου του Ιουνίου του 2003, και οι
συστάσεις της ΕΟΚΕ (3) υπογραµµίζουν ότι η πολιτική υπέρ της
αγροτικής ανάπτυξης (δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ) θα πρέπει να
συνοδεύει την προσαρµογή της γεωργίας (πρώτος πυλώνας της
ΚΓΠ). Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ εκφράζει την επιθυµία να επανεισαχθεί στο άρθρο 3 της πρότασης αναφορά στο άρθρο 33 της
συνθήκης που προσδιορίζει τους γενικούς στόχους της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής.
3.2.1 Υπόδειξη της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου: «Άρθρο
3: Αποστολές»
1.
Το Ταµείο συµβάλλει στην προαγωγή της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Κοινότητα κατά τρόπο συµπληρωµατικό και συµπληρώνει τα άλλα µέσα της κοινής γεωργικής
πολιτικής (προς τις πολιτικές για την αγορά και την εισοδηµατική
στήριξη της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής, την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αλιευτική
Πολιτική) και. Έτσι, συµβάλλει στην υλοποίηση των στόχων που
ορίζονται στο άρθρο 33 της συνθήκης.
2.
Το Ταµείο παρεµβαίνει, επίσης, σε συνδυασµό µε την
Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.
3.3 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η οικονοµική ανάπτυξη του αγροτικού
χώρου στηρίζεται επίσης στην συµπληρωµατικότητα των παραγόντων του αγροτικού και του µη αγροτικού τοµέα. Επιδοκιµάζει
τα προτεινόµενα µέτρα υπέρ της ανάπτυξης µη αγροτικών δραστηριοτήτων, καθώς και υπέρ της στήριξης των µικρών και πολύ
µικρών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις
µικρές επιχειρήσεις, των οποίων ο ρόλος στη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές πρέπει να τονιστεί.
3.4 Η διαδικασία αξιολόγησης και προσαρµογής των στόχων
του Ταµείου αυτού δεν λαµβάνει υπόψη το χρονοδιάγραµµα της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Πράγµατι, η Επιτροπή υπογράµµισε
ότι η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ, που αποφασίστηκε τον Ιούνιο του
2003, θα έχει διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα µε τις περιοχές και
ότι, αφενός, κατά την περίοδο 2008-2009 τα νέα κράτη µέλη θα
εγκαταλείψουν το απλουστευµένο καθεστώς και, αφετέρου, η
Επιτροπή θα αξιολογήσει τα διάφορα συστήµατα αποσύνδεσης που
εφαρµόζονται. Συνεπώς, η στρατηγική παρακολούθησης της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλει
να λάβει υπόψη το χρονοδιάγραµµα του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ.
3.4.1 Υπόδειξη της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου: «Άρθρο
13: Ετήσια έκθεση της Επιτροπής»
1.
Με αφετηρία το 2009 και στην αρχή κάθε έτους, η Επιτροπή
υποβάλλει ετήσια έκθεση, στην οποία συνοψίζονται οι κύριες
εξελίξεις, τάσεις και προκλήσεις που σχετίζονται µε την εφαρµογή
των εθνικών στρατηγικών σχεδίων και των κοινοτικών στρατηγικών
κατευθυντήριων γραµµών, καθώς και αυτές που σχετίζονται µε τα
αποτελέσµατα της εξέλιξης της ΚΓΠ και των κυριοτέρων τάσεων
των διεθνών αγορών γεωργικών προϊόντων στις αγροτικές περιοχές.
(3) ΕΕ C 302 της 07.12.2004, σσ. 53-59.
(4) ΕΕ C 302 της 07.12.2004, σσ. 53-59.
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3.5 Η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της 1ης Ιουλίου
2004 (4), είχε κρίνει τη δηµοσιονοµική πρόταση της Επιτροπής
περιορισµένη έναντι των δηλωθέντων στόχων. Πράγµατι, ο συνολικός προϋπολογισµός για την ανάπτυξη της υπαίθρου προβλέπεται
να αντιπροσωπεύσει περίπου 96 δις ευρώ για την ΕΕ των 25 την
περίοδο 2007-2013 έναντι 65 δις ευρώ για τη σηµερινή περίοδο
(ΕΕ των 15). Μολονότι η Επιτροπή αναγνωρίζει στο προοίµιό της
ότι πάνω από το 50 % του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει
σε αγροτικές περιοχές, ο προϋπολογισµός που διατίθεται στο
ΕΓΤΑΑ θα αντιστοιχεί στο 28 % των κονδυλίων που χορηγούνται
στην περιφερειακή πολιτική και στο 32,5 % των κονδυλίων για τον
Πρώτο πυλώνα της ΚΓΠ (συµπεριλαµβανόµενης της διαφοροποίησης). Συνεπώς, πρέπει να αποτραπεί το ενδεχόµενο οι πόροι
που διατίθενται στο ΕΓΤΑΑ να αποτελούν το µόνο δηµοσιονοµικό
µέσο υπέρ των αγροτικών περιοχών. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα
να καταστούν οι αγροτικές ζώνες ένα είδος γκέτο.

3.5.1 Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να ενισχυθεί η συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αυτής µε την περιφερειακή πολιτική και την
πολιτική ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο). Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ διερωτάται κατά πόσο είναι
αναγκαίο η χρηµατοδότηση των µικρών αγροτικών υποδοµών να
λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά από την πολιτική για την ανάπτυξη
της υπαίθρου και να εισαχθεί ένα σκέλος «απόκτηση δεξιοτήτων»
για τους τοπικούς υπεύθυνους, εφόσον αυτό άπτεται της αρµοδιότητας του ΕΚΤ.

3.5.2 Η ΕΟΚΕ δεν µπορεί παρά να εκφράσει την ικανοποίησή
της για την πρόβλεψη ενός ελάχιστου κονδυλίου αποκλειστικά για
τις ζώνες διαρθρωτικής αναπτυξιακής καθυστέρησης (31 δις ευρώ).
Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο του αντίστοιχου για τη σηµερινή
περίοδο, το οποίο είναι 21 δις ευρώ.

3.5.3 Ο προϋπολογισµός που διατίθεται στο LEADER
αυξάνεται από 2,2 δις ευρώ σε 8,8 δις ευρώ (7 % του ΕΓΤΑΑ
+ 3 % του αποθεµατικού επίδοσης), πράγµα που αντιπροσωπεύει
την πλέον σηµαντική ποσοστιαία αύξηση. Η ΕΟΚΕ εκφράζει την
ικανοποίησή της για την ενσωµάτωση του LEADER ως αυτοτελή
άξονα της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου, δεδοµένου ότι
εδραιώνει τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη
της υπαίθρου. Μολονότι η µέθοδος είναι όσο σηµαντική όσο και οι
στόχοι, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν
δίδεται µεγαλύτερη προτεραιότητα στο στόχο της εφαρµογής
καινοτόµων ή πρότυπων δράσεων. Τέλος, η ΕΟΚΕ εφιστά την
προσοχή της Επιτροπής στον πραγµατικό κίνδυνο που θα µπορούσε
να παρουσιάσει µια υπερβολικά µεγάλη δηµοσιονοµική δέσµευση.
Θα ήταν λυπηρό σε µια τεταµένη δηµοσιονοµική κατάσταση ο
άξονας LEADER να υλοποιηθεί σε χαµηλότερο επίπεδο για διοικητικούς λόγους ή λόγω ανεπάρκειας δηµοσιονοµικών πόρων σε
τοπική κλίµακα. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ προτείνει ο ελάχιστος
επιβαλλόµενος συντελεστής να είναι χαµηλότερος για το σύνολο
των κρατών µελών (ένας ελάχιστος συντελεστής 4 % είναι πιο
κατάλληλος λαµβανοµένου υπόψη του σηµερινού προγραµµατισµού). Αυτός ο ελάχιστος συντελεστής δεν προδικάζει διόλου την
επιλογή των κρατών µελών να ενθαρρύνουν περισσότερο την
προσέγγιση του LEADER.
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3.5.4
Εναποµένουν, συνεπώς, περίπου 50 δις ευρώ για τη
χρηµατοδότηση «κλασσικών δράσεων» του Ταµείου Αγροτικής
Ανάπτυξης. Το ποσό αυτό θα αυξηθεί κατά 8 δις ευρώ µόνο µε
χρηµατοδοτικές µεταφορές από τον πρώτο προς τον δεύτερο
πυλώνα της ΚΓΠ. Η ΕΟΚΕ ζητά, συνεπώς, τα ποσά που θα προέλθουν από τη διαφοροποίηση να διατεθούν αποκλειστικά στους
άξονες Ι και ΙΙ προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της υποστήριξης
των προσαρµογών της γεωργίας. Αυτή η κατανοµή δεν θα
επηρεάσει κατά κανένα τρόπο τα ποσά που το κάθε κράτος µέλος
διαθέτει για τους διάφορους άξονες κατά τη στιγµή της υιοθέτησης
των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. Εξάλλου, τα ποσά που
θα προέλθουν από τη διαφοροποίηση θα πρέπει να ανταποκρίνονται
λογικά στην αρχή των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 10
του κανονισµού 1782/2003. Έτσι, µόνο οι δράσεις που εγγράφονται στους άξονες I και II επιτρέπουν την εφαρµογή προϋποθέσεων.

Υπόδειξη της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου: «Άρθρο 70:
Πόροι και κατανοµή τους»
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— διατεθούν υπέρ του NATURA 2000 πόροι ανεξάρτητοι από
αυτούς που χορηγούνται, µε βάση τις δηµοσιονοµικές προοπτικές, υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης (δηλαδή, δίχως να ζηµιώνονται τα υπάρχοντα προγράµµατα)·
— οι εν λόγω πόροι αξιοποιηθούν για την θέση σε εφαρµογή των
µέτρων που προβλέπονται από το NATURA 2000 (δηλαδή να
αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της σηµαντικής
αυτής πολιτικής).
3.5.6.1 Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ προτείνει να διατηρηθούν τα
µέτρα που προβλέπονται από τα άρθρα 36 και 43 και στόχο έχουν
την αντιστάθµιση του διαφυγόντος εισοδήµατος που απορρέει από
τα µειονεκτήµατα των περιοχών τις οποίες αφορά το ΝATURA
2000, συνιστά εντούτοις να αποσυρθεί από το άρθρο 53 το µέρος
εκείνο που σχετίζεται µε την χρηµατοδότηση της λειτουργίας του
δικτύου NATURA 2000, η οποία πρέπει να καλύπτεται από ειδικό
πρόγραµµα.

Υπόδειξη της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου: «Άρθρο 53:
Προστασία, αναβάθµιση και διαχείριση της φυσικής κληρονοµιάς»
[…]

6.
Επιπλέον των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 5, τα
κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη για τον προγραµµατισµό τα ποσά
που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.…/…[χρηµατοδότηση της ΚΓΠ]. Τα ποσά αυτά µεταφέρονται στους άξονες I
και II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../.. [ΕΓΤΑΑ].

3.5.5
Η Επιτροπή προτείνει την εφαρµογή του συστήµατος
κυρώσεων στους καλλιεργητές βάσει των προϋποθέσεων χορήγησης
των ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ για τα µέτρα του
άξονα ΙΙ. Όµως, οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν µόνο για τους
καλλιεργητές και, για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ δεν µπορεί να
υποστηρίξει την πρόταση αυτή η οποία επιδιώκει την εισαγωγή
διάκρισης µε βάση αποκλειστικά το επαγγελµατικό καθεστώς. Η
ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι έχει ταχθεί υπέρ της αρχής της ίσης µεταχείρισης των δικαιούχων δηµοσίων ενισχύσεων.

3.5.6
Οι δηµοσιονοµικές εκτιµήσεις, που παρουσιάζονται από
την Επιτροπή, υπολογίζουν σε 6,1 δις ευρώ ετησίως το κόστος της
θέσης σε εφαρµογή του δικτύου NATURA 2000, µεγάλο µέρος
του οποίου θα χορηγήσει η ΕΕ στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότησης. Η κοινοτική συνεισφορά θα µπορούσε να καλυφθεί από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως για
παράδειγµα οι πόροι για τις αποζηµιώσεις που θα πρέπει να
χορηγηθούν στους ιδιοκτήτες και στους φορείς εκµετάλλευσης της
γης. Η ΕΟΚΕ εξέδωσε γνωµοδότηση η οποία αφορούσε αποκλειστικά την πρόταση χρηµατοδότησης του NATURA 2000 (5) που
υπέβαλε η Επιτροπή. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει στη γνωµοδότησή της ότι
η χρηµατοδότηση του εν λόγω δικτύου αποτελεί ένα νέο και
συµπληρωµατικό καθήκον, για το οποίο προβλέπεται η δηµιουργία
ενός µέσου χρηµατοδότησης, τα κονδύλια του οποίου, σε αντίθεση
µε τις πολιτικές υποσχέσεις που δόθηκαν, αυξάνονται ελάχιστα. Η
ΕΟΚΕ αναφέρει σαφώς ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι κατ'αυτήν
αποδεκτή µόνον εάν:
(5) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ 136/2005, εισηγητής: ο κ. Ribbe.

Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 49, στοιχείο α), σηµείο iv)
καλύπτει ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, και τουριστικές βελτιώσεις. και κατάρτιση σχεδίων προστασίας και διαχείρισης για τις τοποθεσίες NATURA 2000 και άλλους τόπους
υψηλής φυσικής αξίας.

3.6 Μολονότι εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι
η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη αντιστάθµισης των φυσικών
µειονεκτηµάτων των ορεινών ζωνών, η ΕΟΚΕ, ωστόσο, διατυπώνει
επιφυλάξεις για τη λύση που προτείνει η Επιτροπή σχετικά µε τις
απλές µειονεκτικές ζώνες. Αυτό αντιστοιχεί, αφενός, σε µείωση των
ζωνών και, αφετέρου, σε µείωση της έντασης της κοινοτικής
ενίσχυσης. Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι οι φυσικές
συνθήκες πρέπει να συσσωρεύονται (αγρονοµικές, κλιµατικές, υδρολογικές) κατά την ταξινόµηση των ζωνών απλού φυσικού µειονεκτήµατος. Και αυτό γιατί συχνά η συσσώρευση ελαφρών φυσικών
µειονεκτηµάτων αντιπροσωπεύει πραγµατικούς περιορισµούς στην
ανάπτυξη των αγροτικών ζωνών. Εξάλλου, για τις ζώνες που δεν
ταξινοµούνται πλέον ως ζώνες απλού φυσικού µειονεκτήµατος, η
ΕΟΚΕ προτείνει την προοδευτική µείωση της κοινοτικής ενίσχυσης,
όπως προβλέπεται και για την περιφερειακή πολιτική. Αυτό το
πρόγραµµα «σταδιακής κατάργησης» θα επιτρέψει να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

3.6.1 Υπόδειξη της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου (να
προστεθεί νέο σηµείο 5.) στο «Άρθρο 37: Ενισχύσεις για
γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα και για την καλή διαβίωση
των ζώων»

[…]

5. Προβλέπεται πενταετής περίοδος σταδιακής κατάργησης των
ενισχύσεων, µε φθίνουσα µείωση των πληρωµών στους κατόχους
γεωργικών εκµεταλλεύσεων στις ζώνες που δεν θεωρούνται πλέον
ζώνες απλού φυσικού µειονεκτήµατος (Άρθρο 47, παράγραφος 3
α), λόγω της αλλαγής της στατιστικής ονοµατολογίας.
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3.7 Η διττή βούληση της Επιτροπής να µην παγώσει τους
κανόνες εφαρµογής στο πλαίσιο του κανονισµού «αγροτική
ανάπτυξη» και να εφαρµόσει πιο ευέλικτους κανόνες δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού θα πρέπει να επιφέρουν πραγµατική
βελτίωση όσον αφορά την εφαρµογή του νέου κανονισµού
«αγροτική ανάπτυξη». Μολονότι η ΕΟΚΕ επικροτεί την αρχή του
καθορισµού ελάχιστων συντελεστών ανά άξονα, κρίνει ωστόσο ότι η
πρόταση της Επιτροπής δεν είναι συνεπής µε τους προσανατολισµούς της για το θέµα. Πράγµατι, µια µελέτη έχει καταδείξει ότι η
σηµερινή χρήση των πόρων του κανονισµού «αγροτική ανάπτυξη»
συνδέεται σε σηµαντικό βαθµό µε τις ιδιαιτερότητες του γεωργικού
τοµέα στις αγροτικές περιοχές των χωρών και των περιφερειών της
ΕΕ. Επίσης, η Επιτροπή υπογράµµισε ότι η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ
τον Ιούνιο του 2003 θα έχει διαφορετικές συνέπειες στις αγροτικές
ζώνες. Για τον λόγο αυτό, η συσσώρευση των ελάχιστων συντελεστών ανά άξονα πρέπει να είναι κατώτερη του 50 % προκειµένου
να ανταποκριθεί στην αρχή της επικουρικότητας και να προσαρµοστεί στις διάφορες συνθήκες των αγροτικών περιοχών της
Ευρώπης.

3.7.1 Υπόδειξη της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου: «Άρθρο
16: Ισορροπία µεταξύ προτεραιοτήτων»
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σηµαντικά. Αυτός ο νέος κανόνας ενισχύει τους ελέγχους και,
συνεπώς, θα επιβάλει νέα κριτήρια οικονοµικής βιωσιµότητας των
σχεδίων στη φάση του προγραµµατισµού. Τέλος, η προβλεπόµενη
διάρκεια είναι υπερβολικά µακρά, εάν ληφθούν υπόψη η φύση και
η φιλοδοξία των χρηµατοδοτούµενων σχεδίων.
3.10 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι
η κατάρτιση, η διαχείριση και η αξιολόγηση των προγραµµάτων
αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε την
αρχή της εταιρικής σχέσης (άρθρο 6), που περιλαµβάνει διαβουλεύσεις µε τους κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους. Ζητεί η διάταξη
αυτή να έχει δεσµευτικό χαρακτήρα και όλοι οι αντιπροσωπευτικοί
παράγοντες των οικονοµικών και κοινωνικών κύκλων του αγροτικού
χώρου να συµµετέχουν αυτοδικαίως στο δίκτυο αγροτικής
ανάπτυξης, στο ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Επίσης, η ΕΟΚΕ εκφράζει την επιθυµία να είναι παρούσα, ως
παρατηρητής, στην «επιτροπή αγροτικής ανάπτυξης» που προβλέπεται στο άρθρο 95 και όπως το επιτρέπει το άρθρο 7 της
απόφασης του Συµβουλίου (1999/468/ΕΚ), πράγµα που θα
παράσχει στην οργανωµένη κοινωνία των πολιτών την ευκαιρία να
συµµετέχει σε όλα τα στάδια της εφαρµογής των κοινοτικών πολιτικών.
3.10.1 Υπόδειξη της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου:
«Άρθρο 68: Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης»

Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά σε καθένα από τους τρεις
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 καλύπτει τουλάχιστον το
10 % 15 % της ολικής συνεισφοράς του Ταµείου στο πρόγραµµα
για τους άξονες προτεραιότητας Ι και ΙΙΙ, οι οποίοι αναφέρονται
στα τµήµατα Ι και ΙΙΙ αντιστοίχως του κεφαλαίου Ι του τίτλου IV,
και το 20 % 25 % της ολικής συνεισφοράς του Ταµείου στο πρόγραµµα για τον άξονα προτεραιότητας ΙΙ, ο οποίος αναφέρεται στο
τµήµα ΙΙ του κεφαλαίου Ι.

3.8 Η διαδικασία αξιολόγησης των προγραµµάτων αγροτικής
ανάπτυξης επιτρέπει να διασφαλιστεί η καλή χρήση και µία
βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών πιστώσεων. Η
ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι οι στόχοι µιας δηµόσιας πολιτικής καθορίζονται σε συνάρτηση µε τις µελλοντικές προκλήσεις και όχι αποκλειστικά σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του προγραµµατισµού
διαφόρων προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό,
η διοικητική απλούστευση που προτείνει η Επιτροπή εξουδετερώνεται από την επικάλυψη των διαδικασιών αξιολόγησης και θα έχει
ελάχιστες άµεσες συνέπειες στον τελικό δικαιούχο.

3.9 Επιπλέον, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι το θέµα της διοικητικής
απλούστευσης στην πρόταση της Επιτροπής δεν εξετάζεται ως τον
τελικό δικαιούχο. Μολονότι το ζήτηµα αυτό εξετάζεται κυρίως στη
γνωµοδότηση για την «Χρηµατοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (6), η ΕΟΚΕ εκφράζει τις ανησυχίες της για την περιορισµένη
απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν τον τελικό δικαιούχο.
Για παράδειγµα: η Επιτροπή πρότεινε την απλούστευση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισµό των εκµεταλλεύσεων στο άρθρο 25 δίχως πλέον να εξαρτά την ενίσχυση της
επένδυσης από την ύπαρξη κανονικών δυνατοτήτων διάθεσης στην
αγορά (καλυπτόµενα προϊόντα, τύπος επένδυσης και προβλεπόµενες
ικανότητες). Ωστόσο, το άρθρο 73, ορίζει σε επτά χρόνια την
προθεσµία εξόφλησης σε περίπτωση που η επένδυση τροποποιήθηκε
(6) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ 126/2005, εισηγητής: ο κ. Kienle.

Σύµφωνα µε το άρθρο 67 παράγραφος 1, δηµιουργείται Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διασύνδεση των εθνικών
δικτύων, αντιπροσωπευτικών οικονοµικών και κοινωνικών οργανισµώνώσεων και διοικητικών υπηρεσιών που έχουν δραστηριότητα
στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο και της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

3.10.2 Σύσταση της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου:
«Άρθρο 69: Εθνικό αγροτικό δίκτυο»
Κάθε κράτος µέλος δηµιουργεί ένα εθνικό αγροτικό δίκτυο, στο
οποίο συµµετέχουν όλοιες οι αντιπροσωπευτικές οικονοµικές και
κοινωνικές οργανισµοίώσεις και οι διοικητικές υπηρεσίες που εµπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη, καθώς και το όργανο που εκπροσωπεί την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών.

4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την προσπάθεια αποσαφήνισης που
αντιπροσωπεύει η συνένωση των 26 µέτρων υπέρ της αγροτικής
ανάπτυξης σε τρεις διαφορετικούς άξονες. Φαίνεται ωστόσο ότι
ορισµένα µέτρα θα ήταν πιο δικαιολογηµένο να ενταχθούν στον
άξονα III διότι η εφαρµογή τους λαµβάνει ολοένα περισσότερο
υπόψη την χωροταξία του αγροτικού χώρου σε όλες τις συνιστώσες
της. Η ΕΟΚΕ προτείνει συνεπώς τα µέτρα που περιγράφονται στο
άρθρο 28 (υποδοµή σχετική µε την ανάπτυξη και προσαρµογή της
γεωργίας και της δασοκοµίας), το άρθρο 38 (µη παραγωγικές γεωργικές επενδύσεις) και το άρθρο 46 (µη παραγωγικές δασοκοµικές
επενδύσεις) να ενταχθούν στον άξονα III.
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4.2 Η ΕΟΚΕ έχει ήδη υπογραµµίσει τη σηµασία της ενίσχυσης
της εγκατάστασης των νέων γεωργών και της σταθερότητας στη
γεωργία στην έκθεση που συνέταξε το 2001 για τους νέους
γεωργούς (7). Συνεπώς, το θέµα αυτό πρέπει να αποτελέσει µια από
τις προτεραιότητες του µελλοντικού στρατηγικού σχεδίου για την
αγροτική ανάπτυξη και οι λεπτοµέρειες που αφορούν την παροχή
των ενισχύσεων υπέρ της εγκατάστασης δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε µια εφάπαξ πριµοδότηση, όπως προτείνει η Επιτροπή στο
άρθρο 21 της πρότασης κανονισµού, και πρέπει κυρίως να δοθεί
προσοχή ώστε να µην υπάρξει µείωση των διατιθέµενων πόρων.
4.2.1 Σύσταση της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου: «Άρθρο
21: Εγκατάσταση νέων γεωργών»
2.

Η στήριξη παρέχεται µε τη µορφή:

— εφάπαξ πριµοδότησης, της οποίας το µέγιστο ποσό αναφέρεται
στο παράρτηµα Ι,
— επιδότησης των επιτοκίων των δανείων που συνάπτονται για την
κάλυψη των εξόδων που απορρέουν από την εγκατάσταση. Η
κεφαλαιοποιηµένη αξία της επιδότησης αυτής δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσό της εφάπαξ πριµοδότησης.

4.2.2 Σύσταση της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου: «Άρθρο
23: Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών»
γ) να βοηθήσει τους µελλοντικούς γεωργούς και δασοκαλλιεργητές να καλύψουν τα έξοδα που απορρέουν από την κατάρτιση του «επιχειρηµατικού προγράµµατος» για την ανάπτυξη των
γεωργικών και δασοκοµικών δραστηριοτήτων τους.
4.3 Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι σε πολλά νέα
κράτη µέλη βρίσκεται υπό εξέλιξη ένας περίπλοκος γεωργικός
µετασχηµατισµός, διαδικασία που δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Για
το λόγο αυτό, η απαίτηση δεκαετούς τουλάχιστον γεωργικής
δραστηριότητας προκειµένου να υποστηριχθεί η πρόωρη συνταξιοδότηση είναι, στις περιπτώσεις αυτές, εξαιρετικά αυστηρή. Η ΕΟΚΕ
προτείνει την καθιέρωση µεταβατικής περιόδου, κατά την οποία θα
αρκεί µικρότερη χρονική διάρκεια γεωργικής δραστηριότητας, υπό
την προϋπόθεση ότι ο αιτών γεωργός θα έχει απασχοληθεί κατά το
µεγαλύτερο µέρος του ενεργού βίου του στον τοµέα της γεωργίας.
4.3.1 Σύσταση της ΕΟΚΕ: «Αρθρο 22: Πρόωρη συνταξιοδότηση»,
σηµείο 2: «Ο αποχωρών γεωργός πρέπει», να προστεθεί νέο
εδάφιο δ)
«δ) Στην περίπτωση γεωργών από κράτη µέλη που
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση την 1η Μαΐου 2004,
ισχύει δεκαετής µεταβατική περίοδος: να έχει ασκήσει
γεωργική δραστηριότητα τα τελευταία πέντε έτη πριν την
αποχώρηση και, κατά τα προηγούµενα δεκαπέντε έτη, να
έχει απασχοληθεί κατά το ήµισυ τουλάχιστον της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ως µισθωτός σε γεωργικές
εργασίες.»
(7) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Νέα οικονοµία, κοινωνία της γνώσης
και ανάπτυξη της υπαίθρου. Προοπτικές για τους νέους γεωργούς»,
εισηγήτρια: η κα SÁNCHEZ MIGUEL, ΕΕ C 36 της 8.2.2002

C 234/37

4.4 Η Επιτροπή προτείνει η υποστήριξη των επενδύσεων να
επιτρέψει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών
δραστηριοτήτων ή τη διαφοροποίησή τους. Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να
διευκρινίσει ότι η υποστήριξη των επενδύσεων δεν θα πρέπει να
θεωρείται ότι αφορά αποκλειστικά υλικές επενδύσεις. Οι άυλες
επενδύσεις που, µέσω της διάδοσης της τεχνολογικής προόδου και
της µεταφοράς της στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, συµβάλλουν
τόσο στην βελτίωση της ποιότητας όσο και στην αξιοποίηση και/ή
την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να συµπεριληφθούν
σε καθένα από τα εν λόγω µέτρα (άρθρο 25, άρθρο 27, άρθρο 31,
άρθρο 50).

4.4.1 Ο γεωργικός τοµέας χαρακτηρίζεται από περιορισµένη
παρουσία γυναικών όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία που δηµοσιεύει
η Επιτροπή. Έτσι κύριοι αποδέκτες των άµεσων και των διαρθρωτικών ενισχύσεων είναι οι άνδρες. Αυτό καταδεικνύει ότι είναι
απαραίτητο να δίδεται µεγαλύτερη σηµασία στις γυναίκες κατά τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για τους λόγους αυτούς, είναι
αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει µέτρα µε στόχο να
δοθεί τέλος στην κατάσταση αυτή και να υποστηριχθεί η συγκρότηση εκµεταλλεύσεων υπό γυναικεία διοίκηση. Η ΕΟΚΕ συνιστά η
πτυχή αυτή να αποτελέσει, στο πλαίσιο του κοινοτικού στρατηγικού
προγράµµατος, αντικείµενο ειδικού σηµείου.

4.5 Το άρθρο 27 πραγµατεύεται τις επενδύσεις που επιτρέπουν
την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των πρωτογενών γεωργικών
και δασοκοµικών προϊόντων. Περιορίζει την επιλεξιµότητα της
ενίσχυσης σε συνάρτηση µε το µέγεθος των επιχειρήσεων. Η ΕΟΚΕ
υπογραµµίζει ότι στο πλαίσιο της παγίωσης των οικονοµικών
δραστηριοτήτων στον αγροτικό χώρο, ο προτεινόµενος περιορισµός
είναι υπέρµετρα περιοριστικός για να προσφέρει µια πραγµατική
ευκαιρία ανάπτυξης οικονοµικών δραστηριοτήτων στον αγροτικό
χώρο. Πράγµατι, οι επιχειρήσεις όπως οι γεωργικοί συνεταιρισµοί ή
οι επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων διατροφής που έχουν κύκλο
εργασιών πάνω από 10 και 50 εκατ. ευρώ και απασχολούν πάνω
από 50 άτοµα δεν έχουν αναγκαστικά πιο εύκολη πρόσβαση στις
πιστώσεις από ό,τι οι µικρές επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύουν δε µια
καθόλου αµελητέα πηγή απασχόλησης.

4.5.1 Ωστόσο, οι ενισχύσεις που χορηγούνται µε πόρους του
ΕΓΤΑΑ για την προστιθέµενη αξία της πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής, πρέπει να περιορίζονται στις µεταποιητικές δραστηριότητες που αυξάνουν πραγµατικά την προστιθέµενη αξία της
πρωτογενούς τοπικής και περιφερειακής γεωργικής παραγωγής και
αναδεικνύουν την τεχνογνωσία, τις ιδιαιτερότητες και τις παραδόσεις των περιφερειών και τις καινοτοµίες. Υπό αυτή την έννοια,
στόχος του ΕΓΤΑΑ πρέπει επίσης να είναι να διευκολύνει τη συνεργασία και τον συντονισµό των επιµέρους παραγόντων του κλάδου
παραγωγής γεωργικών τροφίµων και περιφερειακής δασοκοµίας.

4.5.2 Σύσταση της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου: «Άρθρο
27: Αύξηση της προστιθέµενης αξίας της πρωτογενούς
γεωργικής και δασοκοµικής παραγωγής»

2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 περιορίζεται στις πολύ
µικρές, και τις µικρές και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις κατά την
έννοια της σύστασης 2003/361/EΚ της Επιτροπής, καθώς και στις
συνεταιριστικές επιχειρήσεις που συστήνουν οι παραγωγοί. Στην
περίπτωση της δασοκοµικής παραγωγής, η στήριξη περιορίζεται
στις πολύ µικρές επιχειρήσεις.
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4.6 Η διατύπωση του άρθρου 28 δεν φαίνεται να καλύπτει το
σύνολο των δράσεων που είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε το σηµερινό
κανονισµό αγροτικής ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ
προτείνει να αναφερθεί ρητά ο αναδασµός στο άρθρο αυτό. Η
πρακτική του αναδασµού οφείλει να λαµβάνει υπόψη το σεβασµό
του τοπίου και να µην αφορά αποκλειστικά τις αγροτικές πτυχές.
4.6.1 Σύσταση της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου: «Άρθρο
28: Υποδοµή σχετική µε την ανάπτυξη και προσαρµογή της
γεωργίας και της δασοκοµίας»
Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο β), σηµείο iv),
µπορεί να καλύπτει ιδίως πράξεις αναδασµού ή πράξεις σχετικές µε
την πρόσβαση σε γεωργική και δασική γη, τον εφοδιασµό µε
ενέργεια και τη διαχείριση των υδάτων.
4.7 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι ο υποχρεωτικός ή µη υποχρεωτικός χαρακτήρας των µέτρων που περιέχει η νοµοθετική πρόταση
δεν καθίσταται σαφής από τη διατύπωση, κυρίως στη γαλλική
απόδοση. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ προτείνει την προσαρµογή της
διατύπωσης του άρθρου 37, που αφορά τις ενισχύσεις για γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα και για την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε
να υπενθυµίζεται ότι τα µέτρα αυτά παραµένουν υποχρεωτικά, όπως
άλλωστε είναι µε βάση τον ισχύοντα κανονισµό.
4.7.1 Σύσταση της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου:
«Άρθρο 37 — Ενισχύσεις για γεωργοπεριβαλλοντικά
µέτρα και για την καλή διαβίωση των ζώων»
1.
Τα κράτη µέλη καθιστούν διαθέσιµη οφείλουν να παρέχουν
τη στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 34, στοιχείο α), σηµείο iv)
σε ολόκληρη την επικράτειά τους, σύµφωνα µε τις ειδικές ανάγκες
τους.
4.8 Όπως υπογραµµίζεται στην παράγραφο 3.4, το ΕΓΤΑΑ δεν
πρέπει να αποτελεί ταµείο που υφίσταται επειδή τα άλλα δηµοσιονοµικά µέσα υπέρ των αγροτικών περιοχών δεν µπόρεσαν να
προσαρµοστούν. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ προτείνει να διαγραφούν στο άρθρο 57 «Απόκτηση δεξιοτήτων και συντονισµός» τα
σηµεία γ) και δ). Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο θα πρέπει να
µπορεί να παρεµβαίνει στην κατάρτιση των συντονιστών και των
τοπικών αιρετών αντιπροσώπων που έχουν επιφορτιστεί µε σχέδια
τοπικής ανάπτυξης. Εξάλλου, εάν τα σχέδια εντάσσονται σε µια
πρωτοβουλία LEADER, θα υπάρχει η δυνατότητα χρηµατοδότησης
ενός µέρους των δραστηριοτήτων συντονισµού.
4.9 Η ΕΟΚΕ τάσσεται κατά της πρότασης αποθεµατικού
επίδοσης, όπως συµβαίνει µε την περιφερειακή πολιτική, και να
διατεθεί η χρήση του στον άξονα LEADER. Πράγµατι, η εµπειρία
εφαρµογής ενός αποθεµατικού επίδοσης στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής έχει αποδείξει ότι το µέτρο αυτό θεωρείται συχνά
από τα κράτη µέλη ως περιορισµός και όχι ως «µέτρο προώθησης».
Έστω και εάν τα κριτήρια αξιολόγησης παραµένουν εκουσίως
ευρύτατα στον προσδιορισµό τους στο άρθρο 92, ωστόσο η
Επιτροπή δεν εξηγεί για ποιο λόγο αυτό το αποθεµατικό επίδοσης
συνδέεται µε τους στρατηγικούς στόχους που καταρτίζονται σε
κοινοτικό επίπεδο. Τέλος, η απόφαση διάθεσης του αποθεµατικού
µπορεί να ληφθεί σε επίπεδο των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης το
νωρίτερο το 2011. Θα αποµένουν δύο µόνο έτη προγραµµατισµού
για να αναζητηθούν νέα έργα µε καθόλου αµελητέα δηµοσιονοµικά
κονδύλια (2,6 δις ευρώ) και νέες εθνικές συγχρηµατοδοτήσεις οι
οποίες δεν θα έχουν δεσµευτεί τη στιγµή του προγραµµατισµού.
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Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ προτείνει τη διαγραφή του άρθρου 92
και ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει µεγαλύτερη προσοχή στην
προσέγγιση LEADER, στο πλαίσιο του κοινοτικού στρατηγικού
σχεδίου και της φάσης έγκρισης των προγραµµάτων αγροτικής
ανάπτυξης.
4.10 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση
της Επιτροπής να καθιερωθούν υπηρεσίες στήριξης της αντικατάστασης µιας γεωργικής εκµετάλλευσης. Το µέτρο αυτό έχει
αποδείξει στο παρελθόν ότι µπορεί να συµβάλει στην θελκτικότητα
του αγροτικού χώρου και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
Ωστόσο, το «µέγιστο διάστηµα πέντε ετών» από τη στιγµή της
δηµιουργίας των υπηρεσιών είναι υπέρµετρα µικρό για να διασφαλιστεί η συνέχιση αυτού του είδους των υπηρεσιών.
4.10.1 Σύσταση της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου:
«Άρθρο 24: ∆ηµιουργία υπηρεσιών διαχείρισης, αντικατάστασης και παροχής συµβουλών»
Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 19, στοιχείο α), σηµείο v)
παρέχεται µε σκοπό να καλύψει τα έξοδα που απορρέουν από τη
δηµιουργία υπηρεσιών διαχείρισης, αντικατάστασης και παροχής
συµβουλών. και Μειώνεται σταδιακά καλύπτοντας µέγιστο διάστηµα
5 7 ετών από τη δηµιουργία τους.
4.11 Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας και η ενίσχυση του
οικονοµικού ιστού, που αποτελούν αντικείµενο του άρθρου 49, δεν
πρέπει να περιορίζονται στη δηµιουργία και στην ανάπτυξη πολύ
µικρών επιχειρήσεων, αλλά να συµπεριλαµβάνουν επίσης την
στήριξη της ανάληψης υφιστάµενων επιχειρήσεων και να διευκολύνουν τη µεταβίβαση. Η ΕΟΚΕ, στηριζόµενη στις θέσεις που έχει
υιοθετήσει σχετικά µε την επιχειρηµατική πολιτική, ζητεί να
συµπληρωθεί το άρθρο 49 α, ii), ως εξής: «[…] στήριξη της
δηµιουργίας, ανάληψης και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων».
4.12 Το γεωργικοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα συµβάλλει στην
εµφάνιση θετικών — από περιβαλλοντική άποψη — εξωτερικών
αποτελεσµάτων (κυρίως: µείωση της διάβρωσης και της απερήµωσης, βελτίωση της ποιότητας και εξοικονόµηση ύδατος, βελτίωση
της βιοποικιλίας χάρη στην προστασία των βιότοπων που
παρέχονται στα διάφορα είδη) και για τον λόγο αυτό θεωρείται
αναγκαίο να διατηρηθούν τα µέτρα ενθάρρυνσης, αφού ληφθούν
υπόψη οι εξωτερικοί αυτοί παράγοντες.
4.12.1 Σύσταση της ΕΟΚΕ για προσαρµογή του κειµένου: Τροποποίηση της παραγράφου 4 του Άρθρου 37
«4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και καλύπτουν το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα που απορρέουν από την
αναληφθείσα δέσµευση. Αποτελούν επίσης κίνητρο προκειµένου να
αντισταθµιστούν οι γεωργικοπεριβαλλοντικές υπηρεσίες που απορρέουν από την θέση σε εφαρµογή περιβαλλοντικών µέτρων. Εεάν
χρειάζεται, µπορούν να καλύπτουν επίσης το κόστος των σχετικών
πράξεων.
Εάν ενδείκνυται, οι δικαιούχοι επιλέγονται µε βάση διαγωνισµό, µε
την εφαρµογή κριτηρίων οικονοµικής, περιβαλλοντικής και σχετικής
µε την καλή διαβίωση των ζώων αποτελεσµατικότητας.
Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που αναφέρεται στο
παράρτηµα Ι.»
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4.13 Προκειµένου να στηριχθεί και να ενθαρρυνθεί η σύσταση
και η ανάληψη µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στον αγροτικό
χώρο και σύµφωνα µε τις αιτιολογικές σκέψεις της απόφασης του
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου
2004 για το Πολυετές Πρόγραµµα, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων να θεσπίσουν νέα µέτρα µε
στόχο να διευκολυνθεί και να διευρυνθεί η χρήση των χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπως ο µηχανισµός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ,
από επιχειρήσεις που λειτουργούν στον αγροτικό χώρο. Καλεί
επίσης το ΕΤΕ και την Επιτροπή να διερευνήσουν τη δυνατότητα
µιας συµπληρωµατικότητας ή προσθετικότητας µεταξύ του ΕΓΤΑΑ,
του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, ώστε να δοθεί µεγαλύτερη ώθηση, µε
απλούστερες διαδικασίες, στις επενδύσεις των ιδρυτών ή αγοραστών
επιχειρήσεων στον αγροτικό χώρο.
4.14 Η Επιτροπή υπογραµµίζει στην πρότασή της ότι τα µέτρα
του άξονα «διαχείριση γης» πρέπει να ενθαρρύνουν ιδίως «τους
γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές να χρησιµοποιούν µεθόδους
χρήσεων γης συµβατές µε την ανάγκη να διαφυλαχθεί το φυσικό
περιβάλλον και τοπίο». Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η Επιτροπή δεν
πρότεινε την επαναξιολόγηση των ανώτατων ορίων των ενισχύσεων
για τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα σε σύγκριση µε την πρόταση
του 1999.
4.15 Κατά την ΕΟΚΕ, ο κανονισµός πρέπει να διευκρινίζει µε
σαφήνεια ότι τα µέτρα των κρατών µελών και των περιφερειών υπέρ
της διατήρησης και της αξιοποίησης των γενετικών πόρων βάσει
του προγράµµατος FEADER, ιδιαίτερα στον γεωργικό τοµέα,
µπορούν να τύχουν στήριξης.
5. Συµπεράσµατα
5.1 Η νοµοθετική πρόταση της Επιτροπής για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης εντάσσεται κατά πολύ στο πλαίσιο των συµπερασµάτων του Σαλτσβούργου. Η ΕΟΚΕ προσδίδει ιδιαίτερη
σηµασία στο θέµα αυτό και επιθυµεί να ευχαριστήσει την Επιτροπή
για το υψηλό επίπεδο των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε µε τα
µέλη της ΕΟΚΕ. Κατ'αρχάς, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι το
ΕΓΤΑΑ δεν µπορεί να ανταποκριθεί από µόνο του σε όλα τα προβλήµατα της αγροτικής ανάπτυξης. Πρέπει να εµβαθυνθεί το
ζήτηµα της συµπληρωµατικότητας του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και του ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο).
5.2 Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών εξαρτάται από την
αρχή της εδαφικής συνοχής. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι για τη
διασφάλιση της οικονοµικής και της κοινωνικής βιωσιµότητας των
εν λόγω περιοχών, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η συµβολή
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, µε τους δύο πυλώνες της, στη
διατήρηση και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στο σύνολο της
ευρωπαϊκής επικράτειας, µέσω κυρίως της ανάπτυξης γεωργικών
και/ή µη αγροτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα βασίζονται στην
καινοτοµία. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή και
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το Συµβούλιο στην ενδιάµεση αναθεώρηση της στρατηγικής της
Λισσαβώνας να συµπεριληφθούν οι νέοι προσανατολισµοί της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.
5.3 Το δηµοσιονοµικό ζήτηµα παραµένει στο επίκεντρο του
προβληµατισµού. Η ΕΟΚΕ έκρινε τις δηµοσιονοµικές προτάσεις της
Επιτροπής περιορισµένες και σταθερές (1,24 % του ΑΕγχΠ). Αυτός
είναι ο λόγος που την οδήγησε να υιοθετήσει επικριτική στάση
απέναντι στο ζήτηµα της πλήρους ενσωµάτωσης του προγράµµατος
NATURA 2000 στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, διότι αντιπροσωπεύει το
ήµισυ περίπου των δηµοσιονοµικών πόρων του ΕΓΤΑΑ. Επίσης, ο
τριπλασιασµός των πιστώσεων που χορηγούνται στην προσέγγιση
LEADER είναι παράδοξος µε βάση την εξέλιξη των εθνικών συγχρηµατοδοτήσεων. Επίσης, η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι η πρόταση χρηµατοδότησης της Επιτροπής αποτελεί την ελάχιστη βάση συζήτησης·
αλλιώς, η µελλοντική πολιτική γεωργικής ανάπτυξης δεν θα
µπορέσει να ενταχθεί ουσιαστικά ούτε στη στρατηγική βιώσιµης
ανάπτυξης ούτε στη στρατηγική της Λισσαβόνας για µια ευρωπαϊκή
οικονοµία ανταγωνιστική και πλήρους απασχόλησης.
5.4 Επιπλέον, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για τις επιπτώσεις που οι δηµοσιονοµικές συζητήσεις θα µπορούσαν να έχουν
στην εφαρµογή της µελλοντικής πολιτικής για την αγροτική
ανάπτυξη. Πράγµατι, η Επιτροπή προέβλεπε στο χρονοδιάγραµµά
της ότι τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να
υιοθετηθούν πριν τα τέλη του 2006, θα είναι ωστόσο δύσκολο για
τα κράτη µέλη να καταλήξουν γρήγορα σε διοργανική συµφωνία
σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές. Η ΕΟΚΕ εκφράζει,
συνεπώς, την επιθυµία να υποβάλει η Επιτροπή το συντοµότερο
δυνατό τα κυριότερα σηµεία που θα συγκροτήσουν το κοινοτικό
στρατηγικό σχέδιο, έστω και εάν η υιοθέτηση των κανονισµών γίνει
αργότερα.
5.5 Η ΕΟΚΕ υποβάλλει, επίσης, στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, και στο Συµβούλιο πολυάριθµες προτάσεις για την
προσαρµογή των πολιτικών προσανατολισµών που αποφάσισε η
∆ιάσκεψη του Σαλτσβούργου όπως, π.χ., διατήρηση του δεσµού
µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, αρχή της
επικουρικότητας του προγραµµατισµού των µέτρων και εµβάθυνση
της απλούστευσης των διαδικασιών που αφορούν τον τελικό
δικαιούχο. Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να δείξει
ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα αυτό, κυρίως κατά τη διάρκεια της
φάσης έγκρισης των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, ζητώντας
από τα κράτη µέλη να διευκρινίσουν µε ποιο τρόπο συµµετείχαν
στην προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών που αφορούν τον
τελικό δικαιούχο.
5.6 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί, στο µέλλον και κατά τη διάρκεια της
εφαρµογής της πολιτικής, να συµµετάσχει στενά στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων ώστε να εκφέρει τη γνώµη της σχετικά µε το
κοινοτικό στρατηγικό πρόγραµµα και να µεριµνήσει για την ικανοποιητική διαβούλευση µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών
κατά την κατάρτιση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2005.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Η ακόλουθη τροπολογία απορρίφθηκε, έλαβε ωστόσο τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εκπεφρασµένων ψήφων:
Τροπολογία 3
Να διαγραφούν οι παράγραφοι 3.5.3 και 3.5.4.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 31
Ψήφοι κατά: 69
Αποχές: 10
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Η κοινωνική διάσταση
της παγκοσµιοποίησης — Η συµβολή των πολιτικών της ΕΕ για να υπάρξουν οφέλη για όλους»
(COM (2004) 383 ΤΕΛΙΚΟ)
(2005/C 234/10)
Στις 26 Μαΐου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε
θέµα «Η κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης — Η συµβολή των πολιτικών της ΕΕ για να υπάρξουν οφέλη
για όλους»
Το ειδικευµένο τµήµα «Εξωτερικές σχέσεις», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών,
υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 15 Φεβρουαρίου 2005 µε εισηγητές τον κ. Etty και την κ. Hornung-Draus
.
Κατά την 415η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 9ης και 10ης Μαρτίου (συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 59 ψήφους υπέρ, 15 κατά και 2 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Γενικές παρατηρήσεις

— οι σταθερές θεσµικές δοµές

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή

— οι αποτελεσµατικές δηµόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής
ωφελείας

1.1 επιδοκιµάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα την
κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης. Η συµβολή των πολιτικών της ΕΕ για να υπάρξουν οφέλη για όλους (COM (2004) 383
τελικό) που έχει ως αντικείµενό της τον ιδιαίτερο ρόλο που µπορεί
να διαδραµατίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου η παγκοσµιοποίηση να εξελιχθεί σε µία δίκαιη διαδικασία για όλους·
1.2 εκτιµά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να συµβάλει
σηµαντικά στη διαµόρφωση της κοινωνικής διάστασης της παγκοσµιοποίησης χάρη στην ιστορία και την πείρα της όσον αφορά την
ουσιαστική και επιτυχή περιφερειακή ολοκλήρωση, χωρίς εντούτοις
να διατείνεται ότι αυτή αποτελεί µοντέλο που µπορεί να εφαρµοσθεί µε κάθε λεπτοµέρεια σε παγκόσµιο επίπεδο·
1.3 λαµβάνει υπόψη της τα αποτελέσµατα της ειδικής ακρόασης
που διοργανώθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 2004. Σε αυτήν
παρέστησαν εµπειρογνώµονες από τη ∆ΟΕ, την Παγκόσµια Τράπεζα
και το ∆ΝΤ, προκειµένου να αναπτύξουν τις προοπτικές όσον
αφορά το ρόλο των αντίστοιχων οργανισµών τους σχετικά µε την
κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης (1). Η ΕΟΚΕ πρόκειται
να δηµοσιοποιήσει έκθεση βασιζόµενη στην εν λόγω ειδική
ακρόαση, καθώς και τις εισηγήσεις των οµιλητών·
1.4 υπογραµµίζει τη σηµασία µίας προσέγγισης για την παγκοσµιοποίηση βασιζόµενης σε αξίες και αναφερόµενης στις ιδέες που
συγκροτούν την ουσία της κοινωνικής διάστασης της οικονοµίας
της αγοράς. Ως τέτοιες πτυχές θεωρούνται η ατοµική ευθύνη, ο
σεβασµός του δικαίου, ο σεβασµός του ατόµου και της ιδιοκτησίας,
η διαφάνεια, η ακεραιότητα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα
και η ελευθερία, τα θεµελιώδη δικαιώµατα των συνδικάτων και των
εργαζοµένων, οι ισόρροπες βιοµηχανικές σχέσεις, η καθολική
πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανεξαρτήτως φύλου και
ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Αυτές βρίσκονται στη
βάση των κεντρικών στοιχείων της προσέγγισης της ΕΕ για την
παγκοσµιοποίηση που είναι:
(1) Στην ακρόαση έλαβαν µέρος οι παρακάτω εµπειρογνώµονες:
— κ. Gerry Rodgers; ∆ιευθυντής για την ενσωµάτωση, ∆ΟΕ
— κ. Dominique Peccoud, Ειδικός Σύµβουλος, Εξωτερικές σχέσεις και
εταιρικές σχέσεις, ∆ΟΕ
— κα Haleh Bridi, Ειδική Εκπρόσωπος στα Ευρωπαϊκά Όργανα,
Γραφείο Παγκόσµιας Τράπεζας
— κ. Pierre Dhonte, Ειδικός Εκπρόσωπος στην ΕΕ, ∆ΝΤ.

— ο ενισχυµένος κοινωνικός διάλογος και ο διάλογος µε τους
πολίτες
— οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και
— η ποιότητα της απασχόλησης·
1.5 συµφωνεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η παγκόσµια οικονοµία της αγοράς απέφερε πολύ σηµαντικά οφέλη και διαθέτει
µεγάλο παραγωγικό δυναµικό όσον αφορά την οικονοµική,
πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και ότι έχει δηµιουργήσει
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, αποδεχόµενη
παράλληλα και τα πορίσµατα της Παγκόσµιας Επιτροπής για την
Κοινωνική ∆ιάσταση της Παγκοσµιοποίησης (ΠΕΚ∆Π), σύµφωνα µε
τα οποία τα µέτρα για το άνοιγµα της αγοράς και οι χρηµατοοικονοµικές θεωρήσεις κυριάρχησαν, παραβλέποντας, µέχρι στιγµής, τις
κοινωνικές συνέπειές τους, καθώς και ότι οι εν λόγω κανόνες και
πολιτικές αποτελούν προϊόν ενός συστήµατος παγκόσµιας
διακυβέρνησης που ανταποκρίνεται ανεπαρκώς στα συµφέροντα και
στις ανάγκες των λιγότερο ισχυρών παραγόντων·
1.6 παραπέµπει στην πρόσφατη µελέτη της Παγκόσµιας
Τράπεζας (2), στην οποία καταδεικνύεται ότι το άνοιγµα των
αγορών και η οικονοµική ολοκλήρωση συνέβαλαν στην ουσιαστική
οικονοµική πρόοδο των αναπτυσσόµενων χωρών που κατάφεραν να
εισχωρήσουν στις παγκόσµιες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Σε
συνδυασµό µε άλλη µελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας, η οποία
δηµοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του 2003 και η οποία συσχετίζει την
άµβλυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων και των µισθολογικών
διακρίσεων, καθώς και τη βελτιωµένη οικονοµική απόδοση µε τα
υψηλά ποσοστά συµµετοχής στα εργατικά σωµατεία και τις υγιείς
βιοµηχανικές σχέσεις (3). Η µελέτη αυτή επισηµαίνει την περίπτωση
µίας ισορροπηµένης σχέσης µεταξύ των οικονοµικών και των κοινωνικών αξιών, την οποία η ΠΕΚ∆Π συνιστά κατά την εξέταση του
προβλήµατος της ένδειας στον παγκοσµιοποιηµένο κόσµο·
(2) Globalisation, Growth and Poverty: Building an Inclusive World
Economy, World Bank, Washington, 2002.
(3) Unions and Collective Bargaining. Economic effects in a global environment, World Bank, Washington, 2003
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1.7 επισηµαίνει ότι, αν και η παγκοσµιοποίηση επέφερε πολλά
θετικά αποτελέσµατα, η φτώχεια, η οποία συνδέεται άµεσα µε την
αύξηση της παραοικονοµίας, τόσο ως αιτία όσο και ως αποτέλεσµά
της, παραµένει µια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις παγκοσµίως·
1.8 υπογραµµίζει ότι τα προβλήµατα που συνδέονται µε την
ένδεια εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα εµφανή σε χώρες που αποκλείονται από την παγκοσµιοποίηση: τα δύο δισεκατοµµύρια
άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας παγκοσµίως
κατοικούν κυρίως σε χώρες που δε συµµετέχουν ενεργά στην
παγκοσµιοποίηση και διατρέχουν τον κίνδυνο να παραµείνουν στο
περιθώριο της παγκόσµιας οικονοµίας·
1.9 επιβεβαιώνει ότι και αναπτυσσόµενες χώρες, οι οποίες
µπορούν να ταξινοµηθούν ως αναδυόµενες οικονοµίες της αγοράς,
µε υψηλή οικονοµική ανάπτυξη αντιµετωπίζουν προβλήµατα και ότι
η ένδεια µπορεί να καταπολεµηθεί µόνο εφόσον αµβλυνθούν οι
ανισότητες και εγκαθιδρυθεί µία ανταγωνιστική νόµιµη οικονοµία
και εφαρµοσθούν αποτελεσµατικές κοινωνικές πολιτικές·
1.10 συµφωνεί µε ένα από τα βασικά µηνύµατα της έκθεσης της
ΠΕΚ∆Π ότι αφετηρία των αλλαγών αποτελεί το εθνικό επίπεδο: η
κοινωνική ανάπτυξη πρέπει να επιτυγχάνεται µέσω µιας προσέγγισης
«από τη βάση προς την κορυφή» και όλα τα θεσµικά όργανα —
εθνικά και τοπικά — έχουν να επιτελέσουν εξαιρετικά σηµαντικό
έργο διευκολύνοντας την κοινωνική ένταξη και διασφαλίζοντας τη
συµµετοχή περισσότερων ανθρώπων στα οφέλη της παγκοσµιοποίησης, προστατεύοντάς τους παράλληλα από τις αρνητικές
συνέπειές της. Κεφαλαιώδη σηµασία για τη δίκαιη κατανοµή των
καρπών της παγκοσµιοποίησης έχει η ανάπτυξη, σε όλες τις χώρες
και τις περιφέρειες, κοινωνικού διαλόγου και διαλόγου µε τους
πολίτες, βασιζόµενου σε ισχυρούς, αντιπροσωπευτικούς, ανεξάρτητους και αρµόδιους φορείς.
1.11 Η χρηστή εθνική, τοπική, περιφερειακή και παγκόσµια
διακυβέρνηση, βάσει της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, καθώς και οι Θεµελιώδεις Κανόνες
Εργασίας και η ∆ιακήρυξη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ∆ΟΕ
θα ενθαρρύνουν την ελευθέρωση του εµπορίου, θα ενισχύσουν την
παγκόσµια πρόοδο και ανάπτυξη και θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες της ΕΕ για την προώθηση µίας συζήτησης, σε διεθνές επίπεδο,
σχετικά µε την εγκαθίδρυση µίας βάσης για παγκόσµιους περιβαλλοντικούς κανόνες.

2. Ειδικές παρατηρήσεις: Η συµβολή των πολιτικών της ΕΕ
2.1 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η ΕΕ µπορεί να διαδραµατίσει σηµαίνοντα ρόλο στην υποστήριξη και προώθηση της κοινωνικής
διάστασης της παγκοσµιοποίησης. Έχει τη δυνατότητα να επιδιώκει
και να ακολουθεί µία ενεργητική πολιτική, η οποία να είναι σε θέση
να πείθει τις κυβερνήσεις για την ανάγκη θέσπισης ενός δίκαιου
νοµικού και νοµοθετικού πλαισίου, σεβασµού των δικαιωµάτων
ιδιοκτησίας, αποδοτικής σε σχέση µε το κόστος διευθέτησης των
διαφορών και εκτέλεσης των συµβάσεων, πρόσβασης στην εκπαίδευση και την επιµόρφωση, κατάλληλα ρυθµισµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και πρόσβασης σε αυτά, ύπαρξης δίκαιου φορολογικού συστήµατος, καθώς και αναγνώρισης του πρωταγωνιστικού
ρόλου της ανθρώπινης ανάπτυξης. Η επιδίωξη των στόχων αυτών
δεν θα πρέπει, ωστόσο, να οδηγεί σε αύξηση του εµπορίου, χωρίς
να έχει θετικό αντίκτυπο (ή έχοντας αρνητικό αντίκτυπο) για τη
βιώσιµη ανάπτυξη, σε ελευθέρωση των οικονοµικών αγορών που
δεν συνοδεύεται από ισόρροπη φορολογική και κοινωνική ρύθµιση,
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σε άνισους όρους που διέπουν τις διαρθρωτικές προσαρµογές και
την αναδιάρθρωση στους τοµείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης
και της υγείας, καθώς και σε όξυνση των ανισοτήτων σε όλες τις
χώρες, συµπεριλαµβανοµένων και των βιοµηχανικών χωρών. Όµως
εάν η ΕΕ επιθυµεί να διαδραµατίσει αποτελεσµατικά αυτό το ρόλο,
τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξετάσουν
προσεκτικά τη συνοχή της πολιτικής τους στους σχετικούς τοµείς.
2.2 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε έναν αριθµό µέσων, τα
οποία, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, είναι κατάλληλα για την
επίτευξη προόδου όσον αφορά την κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης. Τέτοια µέσα αποτελούν οι διµερείς και περιφερειακές
συµφωνίες, η ανάπτυξη και η εξωτερική συνεργασία, η πολιτική
εµπορίου, η πρόσβαση στην αγορά για τις αναπτυσσόµενες χώρες,
η προώθηση ιδιωτικών πρωτοβουλιών για την κοινωνική ανάπτυξη
και η προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η ΕΟΚΕ παραπέµπει στις πιο πρόσφατες γνωµοδοτήσεις που έχει
καταρτίσει για όλα αυτά τα µέσα (βλέπε Παράρτηµα 2). Αν και η
ΕΟΚΕ συµµερίζεται τις απόψεις της Επιτροπής για το δυναµικό
αυτών των µέσων, επιθυµεί, εντούτοις, να εκφράσει επίσηµα την
προτίµησή της για τις πολυµερείς συµφωνίες. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει
ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει κίνητρα για την
περαιτέρω προώθηση του εµπορίου νότου-νότου.
2.3 Οι διµερείς και περιφερειακές συµφωνίες µπορούν να
συµβάλουν για την επίτευξη προόδου στους τοµείς της χρηστής
διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και του εκδηµοκρατισµού. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη διµερών/περιφερειακών συµφωνιών ανάµεσα
στην ΕΕ και τους εµπορικούς εταίρους της, υπό την προϋπόθεση
ότι αυτές βασίζονται σε πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές θεωρήσεις και οικοδοµούν ή/και συµπληρώνουν το
πολυµερές εµπορικό σύστηµα. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα
σε επιτεύξιµες συµφωνίες, οι οποίες αναµένεται να αποφέρουν
µεγάλο όγκο εµπορικών συναλλαγών και σηµαντικά οφέλη όσον
αφορά την πρόσβαση στην αγορά (αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων). Όλες αυτές οι συµφωνίες θα πρέπει να συνάδουν πλήρως µε
τους κανόνες του ΠΟΕ. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα
της συζήτησης και της παρακολούθησης των συµφωνιών αυτών
όσον αφορά τον αντίκτυπό τους επί της κοινωνικής διάστασης και
επιδοκιµάζει την ιδέα να προσκληθούν να συµµετάσχουν σε αυτή
τη διαδικασία διεθνείς οργανισµοί, όπως είναι η ∆ΟΕ.
2.3.1 Σε σχέση µε τα ανωτέρω, η ΕΟΚΕ σηµειώνει µε ενδιαφέρον
την πρόθεση της Επιτροπής να εγκαθιδρύσει νέους κοινούς µηχανισµούς στο πλαίσιο διµερών συµφωνιών για την εξέταση και την
εποπτεία σηµαντικών πτυχών όσον αφορά την κοινωνική διάσταση
της παγκοσµιοποίησης, στους οποίους θα µπορούσαν να προσκαλούνται να συµµετάσχουν και άλλοι διεθνείς οργανισµοί («Κοινά
∆ιµερή Παρατηρητήρια»). Αυτού του είδους τα όργανα µπορούν να
καταδείξουν αποτελεσµατικά τον υπεύθυνο ρόλο των ελεύθερων και
ανεξάρτητων κοινωνικών εταίρων, καθώς και άλλων σχετικών
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι οι οργανώσεις
ιδιοκτητών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι περιβαλλοντικές ενώσεις κλπ. ενώ, παράλληλα, η ΕΟΚΕ, η
οποία τις συµπεριλαµβάνει, διακρίνει σε αυτά τα όργανα ένα ρόλο
και για την ίδια βασιζόµενο στην πείρα της από τη διοργάνωση
διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων της κοινωνίας των πολιτών και σε
αναπτυσσόµενες χώρες, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της λειτουργίας των
Mercosur, ΑΚΕ και Euromed (4).
(4) Η ΕΟΚΕ διαθέτει µία διάρθρωση οµάδων παρακολούθησης της συνέχειας
που δόθηκε, Μικτών Συµβουλευτικών Επιτροπών, µίας Στρογγυλής
Τράπεζας και οµάδων επαφής µε διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες του
κόσµου.
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2.4 Η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
έµφαση στην «Eυρωπαϊκή πολιτική γειτνίασης», εκτιµώντας ότι η
προσέγγιση αυτή για την ενίσχυση των σχέσεων µε τους ανατολικούς και νότιους γείτονες της ΕΕ χώρες µπορεί να συµβάλει
σηµαντικά στην κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών, εφόσον η
περιφερειακή ανάπτυξη, η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική
αποτελούν µέρος αυτής της συνεργασίας. Βάσει των εµπειριών της
συνεργασίας µε υποψήφια κράτη µέλη κατά τις περιόδους που
προηγήθηκαν των διευρύνσεων της ΕΕ, διαπιστώνεται η ύπαρξη
ορισµένων θετικών συνεπειών για τις υπό ένταξη χώρες.
2.5 Η ενίσχυση του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
(συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων των εργοδοτών, των
εργαζοµένων και των συνδικαλιστικών ενώσεων, όπως αυτά
ορίζονται στη Σύµβαση 87 και 98 της ∆ΟΕ) και ο εκδηµοκρατισµός σε τρίτες χώρες αποτελούν θεµελιώδη ζητήµατα για την
προώθηση της ανάπτυξης και της δηµοκρατίας. Υφίσταται ισχυρός
δεσµός µεταξύ της χρηστής διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης
και της καταπολέµησης της διαφθοράς, του κράτους δικαίου, της
προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των βασικών ελευθεριών και της ποιότητας της δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, η
ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι οι Συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
αποτελούν συµφωνίες µεταξύ κρατών. Οι υποχρεώσεις που συνεπάγονται δεσµεύουν, σε πρώτο επίπεδο, τα κράτη. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να τηρούν πλήρως
αυτές τις υποχρεώσεις και να συµµετέχουν σε διεθνή διάλογο για
την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τα καθήκοντα των
κρατών, υπενθυµίζοντάς τους παράλληλα τις συναφείς ευθύνες
τους όσον αφορά την κοινωνική ανάπτυξη. Μετά από την εισαγωγή
τους στην εθνική νοµοθεσία ή σε άλλες σχετικές εθνικές ρυθµίσεις,
οι διεθνείς κανόνες καθίστανται δεσµευτικοί για τα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
2.6 Οι προτεραιότητες αυτές θα πρέπει να ισχύουν και για την
εξωτερική συνεργασία και την αναπτυξιακή βοήθεια: το γεγονός ότι
η αλλαγή έχει την αφετηρία της στο εθνικό επίπεδο αποτελεί ένα
από τα βασικά µηνύµατα της ΠΕΚ∆Π. Η ΕΟΚΕ θεωρεί σηµαντικό
να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον σε µεµονωµένα ζητήµατα στο
πλαίσιο µιας συνεκτικής και ολοκληρωµένης αναπτυξιακής πολιτικής.
2.6.1
Σε αυτά τα ζητήµατα προτεραιότητας υπάγονται η
εξασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας (5), η οποία θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωµένης πολιτικής για την απασχόληση, µε σκοπό τη δηµιουργία παραγωγικής, βιώσιµης
ανάπτυξης, την ανταπόκριση των δεξιοτήτων των ατόµων στις
τρέχουσες και νεοεµφανιζόµενες απαιτήσεις εργασίας, καθώς και τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση του βιοτικού
επιπέδου. Αυτού του είδους οι πολιτικές θα πρέπει να δηµιουργούν
παραγωγικότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης στην οικονοµία, να οδηγούν από την ανεργία στην απασχόληση και να
επικεντρώνονται σε δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς και
στην παροχή διεθνούς υποστήριξης προς τους πλέον παραγωγικούς
τοµείς.
2.6.2
Η εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί έναν άλλο τοµέα προτεραιότητας: µε την αντιστοίχιση της εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας και την προσφορά των απαιτούµενων βασικών
γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι επιχειρήσεις έχουν να διαδραµατίσουν
έναν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση,
βάσει µίας προσέγγισης µε τη συµµετοχή κοινωνικών εταίρων και
κυβερνήσεων, πολιτικών και υποδεικνύοντας τις ενδεχόµενες απαιτήσεις δεξιοτήτων της οικονοµίας σε βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βάση.
(5) Βλέπε «Αξιοπρεπής εργασία», ∆ΟΕ.
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2.6.3 Τέλος, η προστασία της κοινωνικής οικονοµίας και
οργανώσεις, όπως είναι για παράδειγµα οι συνεταιρισµοί, οι οποίες
συνδυάζουν την προσέγγιση της αγοράς µε κοινωνικές θεωρήσεις
και οι οποίες παράγουν οικονοµικό και κοινωνικό πλούτο, θα
πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα στο πλαίσιο της συνεργασίας
και της παροχής βοήθειας προς τις αναπτυσσόµενες χώρες.
2.7 Προκειµένου να ανταποκρίνονται σε µεταβαλλόµενα
πρότυπα και τις τρέχουσες πραγµατικότητες στην αγορά εργασίας,
οι πολιτικές για τη µετανάστευση πρέπει να σχεδιάζονται, εντός
ενός βασιζόµενου στα δικαιώµατα πολυµερούς πλαισίου, µε τη
συνεκτίµηση της ∆ιεθνούς Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την
προστασία των δικαιωµάτων όλων των διακινούµενων εργαζοµένων
και των µελών των οικογενειών τους, καθώς και των σχέσεων
µεταξύ των οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών και εµπορικών
πτυχών, καθώς των πτυχών που συνδέονται µε την απασχόληση, την
υγεία, τον πολιτισµό, την ασφάλεια και την εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική. Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την άποψη του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος διαβεβαίωνε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, τον Ιανουάριο του 2004, ότι «Μόνο µέσω της συνεργασίας — διµερούς, περιφερειακής και παγκόσµιας — θα µπορέσουµε να σχηµατίσουµε συµµαχίες µεταξύ των χωρών υποδοχής
και προέλευσης των µεταναστών προς όφελος όλων, να καταστήσουµε τη µετανάστευση κινητήρια δύναµη για ανάπτυξη, να
καταπολεµήσουµε αποτελεσµατικά τους διακινητές ατόµων, καθώς
και να καταλήξουµε σε κοινούς κανόνες για την αντιµετώπιση των
µεταναστών και τη διαχείριση της µετανάστευσης».
2.8 Το διεθνές εµπόριο έχει αυξανόµενη σηµασία για όλες τις
οικονοµίες και µπορεί να αποτελέσει βασικό στοιχείο για την
µείωση της φτώχειας. Το δίδαγµα που άντλησαν ορισµένες από τις
αναπτυσσόµενες χώρες που ανέπτυξαν την ανταγωνιστικότητα στο
µεταποιητικό τοµέα είναι ότι µια προ-ενεργητική εξαγώγιµη
στρατηγική, µέσω της ανάπτυξης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων
στη βάση της ποιότητας, και όχι των χαµηλών ηµεροµισθίων, είναι
ζωτική για τη δηµιουργία νέων εξαγωγικών δυνατοτήτων. Ωστόσο,
για την επίτευξη αυτού πρέπει να υφίσταται µία παράλληλη διαδικασία στρατηγικής ενσωµάτωσης στην παγκόσµια οικονοµία, συνοδευόµενη από την ενίσχυση των εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων και τοπικών αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών, οι οποίες είναι εξαιρετικά σηµαντικές και, ως εκ
τούτου, θα πρέπει να προωθούνται. Η διαδικασία αυτή οφείλει να
έχει κοινωνική διάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στις περιπτώσεις εκµετάλλευσης των (γυναικών) εργαζοµένων στην πλειονότητα των Ελεύθερων Βιοµηχανικών Ζωνών
Εξαγωγών (ΕΒΖΕ). Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν
συντονισµένες προσπάθειες από τις σχετικές διεθνείς οργανώσεις
προκειµένου να τεθεί τέρµα στις παραβιάσεις των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στις εν λόγω ΕΒΖΕ. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο
και τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίζουν ενεργά αυτές
τις προσπάθειες.
2.9. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές εµπορίου/επενδύσεων και
ανάπτυξης θα πρέπει να υποστηρίζουν πλήρως και να εντάσσονται
στους στόχους της ΕΕ για την παγκόσµια πολιτική. Η ΕΟΚΕ
τάσσεται υπέρ των στόχων του Συστήµατος Γενικευµένων Προτιµήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, αλλά διερωτάται µήπως οι διευθετήσεις
κινήτρων (περιβαλλοντικό και κοινωνικό καθεστώς, καθώς και το
καθεστώς εναντίον των ναρκωτικών) που περιλαµβάνονται σε αυτό
επιβάλλουν υπερβολική γραφειοκρατία για τον εισαγωγέα και, κατά
συνέπεια, δεν χρησιµοποιούνται πλήρως από τις φτωχές χώρες και
τις µικρές επιχειρήσεις που είναι θεωρητικά οι βασικοί δικαιούχοι.
Η ΕΟΚΕ παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρώσει το
ενδιαφέρον στην προώθηση της επικύρωσης και της νοµοθετικής
και πρακτικής εφαρµογής των θεµελιωδών κανόνων εργασίας της
∆ΟΕ από τις δικαιούχους χώρες και να συµπεριλάβει στα µέτρα της
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αναθεώρησης του 2005 µέσα για τη µεγιστοποίηση των οφελών
για τους αποδέκτες. Η αναθεώρηση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί
µε την πλήρη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και των λοιπών
συναφών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
2.10.
Αναφορικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις του ΟΟΣΑ, η ΕΟΚΕ συνιστά στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να αναλάβει εκστρατεία ευαισθητοποίησης, προκειµένου
να καταστεί αυτό το σηµαντικό και χρήσιµο µέσο γνωστότερο στις
επιχειρήσεις και στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχείρησης. Θα πρέπει
να διατηρηθεί ο µη δεσµευτικός χαρακτήρας του, αλλά και οι
κυβερνήσεις που αποτελούν µέρη του πρέπει να συνεχίσουν να
προωθούν τις κατευθυντήριες γραµµές και την αποδοχή αυτών από
πολυεθνικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες,
προκειµένου η σύνδεσή του µε εµπορικές συµφωνίες µε τρίτες
χώρες να µην ερµηνευθεί ως νέα µορφή προστατευτισµού. Η
Επιτροπή πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες του ΟΟΣΑ για την
προώθηση του σεβασµού των κατευθυντήριων γραµµών και από τις
χώρες που δεν αποτελούν µέλη του ΟΟΣΑ. Οι ίδιες θεωρήσεις
ισχύουν και για την Τριµερή ∆ήλωση Αρχών όσον αφορά της
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Πολιτική της ∆ΟΕ.
2.11.
Αναφορικά µε την προώθηση των ιδιωτικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών για την κοινωνική ανάπτυξη, η ΕΟΚΕ θεωρεί
ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να διαδραµατίσουν υποστηρικτικό ρόλο
για την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης. Η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη (CSR) ως ιδέα περιγράφει µε ποιο τρόπο οι εθνικές και
πολυεθνικές εταιρείες µεταφέρουν την ιδέα της βιωσιµότητας στις
επιχειρηµατικές πρακτικές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΟΚΕ
παραπέµπει στη γνωµοδότησή της για την Πράσινη Βίβλο «Ευρωπαϊκό πλαίσιο συνθηκών για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων» (CES 355/2002). Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν
συνδέεται µόνο µε την δηµιουργία και τη διαφύλαξη της απασχόλησης, αλλά αφορά και την ανάπτυξη καλύτερων θέσεων
εργασίας, µε την τήρηση των κατάλληλων κανόνων για την υγεία
και την ασφάλεια στη εργασία, τη συνεκτίµηση των αναγκών των
ατόµων µε αναπηρίες και την προώθηση της πρακτικής της δια βίου
µάθησης. Η κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά συνεπάγεται τη
συνεπή εφαρµογή εκ µέρους των επιχειρήσεων των υφιστάµενων
κοινωνικών κανόνων και την επιδίωξη της δηµιουργίας πνεύµατος
εταιρικής σχέσης µε τους σχετικούς ενδιαφερόµενους.
2.12.
Η βελτίωση της διακυβέρνησης σε εθνικό και σε παγκόσµιο επίπεδο αποτελεί ένα ακόµη βασικό µήνυµα της έκθεσης
ΠΕΚ∆Π. Όσον αφορά το παγκόσµιο επίπεδο, η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι
κεφαλαιώδη σηµασία έχει η ενδυνάµωση του πολυµερούς
συστήµατος διεθνών οργανισµών. Το βασικό στοιχείο της
διακυβέρνησης σε παγκόσµιο επίπεδο είναι ο βελτιωµένος συντονισµός της πολιτικής των οργανισµών. Αυτός θα πρέπει να καταστεί
περισσότερο αποτελεσµατικός, να τροφοδοτείται καλύτερα, να είναι
περισσότερο προ-ενεργητικός και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες,
προκειµένου να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και η κακοδιαχείριση. Στους κόλπους των οργάνων λήψης αποφάσεων των
διεθνών οργανισµών, τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει να εµµείνουν
στην επείγουσα προώθηση της διαδικασίας αυτής. Πρέπει να επισηµανθεί ότι, όσον αφορά τον συντονισµό και τη συνοχή, ο ρόλος
των κρατών µελών είναι εξίσου σηµαντικός µε εκείνον της Επιτροπής. Η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε τη συµπερίληψη στην Ανακοίνωση
περισσότερων συστάσεων σε σχέση µε αυτό. Πρέπει να δοθεί η
αρµόζουσα προσοχή στην αλληλενέργεια ανάµεσα στην Επιτροπή
και τα κράτη µέλη κατά την ανάπτυξη των πολιτικών στα σχετικά
διεθνή φόρουµ. Είναι κεφαλαιώδους σηµασίας, η ΕΕ να ρίξει όλο το
βάρος της στη διεθνή διακυβέρνηση. Τα κράτη µέλη οφείλουν να
ενισχύσουν τη συνεργασία, να βελτιώσουν την προετοιµασία των
προτάσεων και δραστηριοτήτων τους στα διεθνή θεσµικά όργανα
και να συντονίσουν τις θέσεις τους.
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3. Συµπεράσµατα και συστάσεις: Τα επόµενα βήµατα
3.1 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι υπάρχει µια εσωτερική και µια εξωτερική
διάσταση για την ΕΕ κατά την προώθηση της κοινωνικής διάστασης
της παγκοσµιοποίησης.
3.2 Η εσωτερική διάσταση έγκειται στην ικανότητα της ΕΕ να
αναλαµβάνει διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η
επιτυχία της στρατηγικής της Λισσαβώνας αποτελεί κλειδί για την
επιτυχία της ιδιαίτερης συµβολής της πολιτικής της ΕΕ στην
κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης. Μόνο µετά από την
επιτυχή εισαγωγή από τα κράτη µέλη των απαιτούµενων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, µε την αµοιβαία ενίσχυση της οικονοµικής
ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής αλλά
και την επίτευξη οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, µπορεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει σηµείο αναφοράς σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να ξεπεράσει τις
τάσεις προστατευτισµού που παρατηρούνται στη σηµερινή εµπορική
πολιτική της, και κυρίως, αν και όχι µόνο, στο γεωργικό τοµέα, και
ειδικότερα όσον αφορά τα µεταποιηµένα προϊόντα, και να προετοιµάσει τις συνθήκες για µία εµπορική πολιτική χωρίς εξαγωγικές
επιδοτήσεις. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της
πρέπει να λάβουν ενεργό ρόλο µε την ανάληψη αποφασιστικών
µεταρρυθµίσεων για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της δηµογραφικής γήρανσης και του επίµονα υψηλού ποσοστού ανεργίας.
Προκειµένου να τονωθεί η βιώσιµη ανάπτυξη στο επίπεδο της απασχόλησης, είναι αναγκαία η εισαγωγή µεταρρυθµίσεων στα
συστήµατα κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης, προκειµένου να
ενισχυθούν τα κίνητρα για την αναζήτηση εργασίας και τη µείωση
των µη µισθολογικών δαπανών εργασίας. Οι ευέλικτες εργασιακές
ρυθµίσεις είναι εξίσου σηµαντικές µε την ενδεδειγµένη προστασία
των ατόµων που εργάζονται υπό αυτές τις συνθήκες και τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Επίσης, κρίνεται σκόπιµη η ανάπτυξη
νέων ενεργών πολιτικών για τη µετανάστευση, όπως ζητήθηκε στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης και προτάθηκε από την
Επιτροπή και την ΕΟΚΕ. Όλες αυτές οι µεταρρυθµίσεις θα πρέπει
να προετοιµασθούν προσεκτικά και σε συνεργασία µε τους εργοδότες και τις συνδικαλιστικές ενώσεις.
3.3 Η ΕΟΚΕ παραπέµπει στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα 2003–2004 του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ, η οποία αναφέρεται στην αξιοσηµείωτη επίδοση των
σκανδιναβικών χωρών. Πρόκειται για χώρες, οι οποίες, αφενός,
έχουν ισχυρή παράδοση στην κοινωνική οικονοµία της αγοράς, ενώ,
αφετέρου, έχουν εισαγάγει επιτυχώς διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
που είναι ζωτικές για τη διατήρηση των βασικών αρχών της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς. Αυτό αποδεικνύει ότι το ευρωπαϊκό
κοινωνικό µοντέλο µπορεί να αποτελέσει βάση για την επιτυχή
εισαγωγή διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
3.4 Η εξωτερική διάσταση συνίσταται στη δυνατότητα της ΕΕ
να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο για την υποστήριξη της σηµασίας
της πολυµερούς προσέγγισης και της παγκόσµιας διακυβέρνησης.
Τα καίρια θέµατα είναι η ενδυνάµωση του συστήµατος των διεθνών
οργανισµών στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών και η άσκηση πίεσης
για συνεκτικότερη πολιτική µεταξύ των οργανισµών αυτών και των
ιδρυµάτων του Bretton Woods και του ΠΟΕ. Η ΕΕ πρέπει να
δεσµευτεί ειδικότερα για την ενίσχυση των υφιστάµενων προτύπων
για την κοινωνική ανάπτυξη, όπως είναι οι θεµελιώδεις κανόνες
εργασίας της ∆ΟΕ, η αξιοπρεπής εργασία ως παγκόσµιος στόχος
και οι Συνθήκες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Πρέπει να
εργασθεί προς την κατεύθυνση της νοµικής και πρακτικής εφαρµογής των πρότυπων αυτών στα κράτη µέλη του ΟΗΕ. Πρέπει να
διασφαλίσει την καλύτερη ενσωµάτωση της κοινωνικής διάστασης
και της αξιοπρεπούς εργασίας στα προγράµµατά της για την
εξωτερική συνεργασία, ενώ τα κράτη µέλη της ΕΕ πρέπει να
αυξήσουν την αναπτυξιακή βοήθειά τους.
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3.5 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ µπορεί να διαδραµατίσει ρόλο στην
προώθηση των φόρουµ επίσηµης εκπροσώπησης και διαβούλευσης
των εργοδοτικών οργανώσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων
και των λοιπών συναφών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
σε διεθνή χρηµατοπιστωτικά και εµπορικά ιδρύµατα, όπως είναι το
∆ΝΤ, η Παγκόσµια Τράπεζα και ο ΠΟΕ. Ο ΟΟΣΑ µπορεί να
αποτελέσει παράδειγµα για τα ιδρύµατα αυτά, καθώς έχει αποδείξει
τη χρησιµότητά του επί σειρά ετών.
3.6 Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη, σε στενή συνεργασία, θα
πρέπει να εξετάσουν σοβαρά την πρόταση του ΠΕΚ∆Π για τη
δηµιουργία ενός Συµβουλίου Οικονοµικής και Κοινωνικής Ασφαλείας. Αυτό αποτελεί µία από τις µείζονες προτάσεις της για την
ανάληψη πραγµατικής ηγεσίας σε παγκόσµιο επίπεδο, επειδή θεωρεί
ότι υφίσταται η ανάγκη εξισορρόπησης της οικονοµικής και της
κοινωνικής πολιτικής κατά συνεκτικό τρόπο, προκειµένου να
επιτευχθούν συµφωνηµένοι στόχοι. Θα πρέπει, επίσης, να δοθεί η
δέουσα προσοχή σε κάθε σοβαρή προσπάθεια µε σκοπό τη
µεταρρύθµιση και την ενίσχυση του δυναµικού του Οικονοµικού
και Κοινωνικού Συµβουλίου των ΗΕ και του µέχρι στιγµής ανεκπλήρωτου ρόλου του για τον παγκόσµιο συντονισµό πολιτικής στο
οικονοµικό και κοινωνικό πεδίο. Εάν αναβαθµισθεί πραγµατικά η
θέση του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου των ΗΕ, η
ΕΟΚΕ θα διερευνήσει τρόπους και µέσα προκειµένου να ακουσθεί
καλύτερα η φωνή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών της
Ευρώπης εντός του συστήµατος των ΗΕ µέσω του Οικονοµικού και
Κοινωνικού Συµβουλίου.
3.7 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο Υπουργών θα
πρέπει να λάβουν υπόψη τους το µήνυµα του ΠΕΚ∆Π ότι η αξιοπρεπής εργασία αποτελεί βασικό µέσον για την εκρίζωση της
φτώχειας. Θα πρέπει να προωθήσουν την αξιοπρεπή εργασία ως
παγκόσµιο στόχο προς εξέταση από τα Ηνωµένα Έθνη κατά την
αναθεώρηση της ∆ιακήρυξης της Χιλιετίας και των Αναπτυξιακών
Στόχων της Χιλιετίας.
3.8 Ένα από τα ισχυρότερα µηνύµατα του ΠΕΚ∆Π είναι η
επείγουσα έκκληση προς τις κυβερνήσεις να συντονίσουν και να
διατυπώσουν συνεκτικές πολιτικές εντός και µεταξύ των διεθνών
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (∆ΧΙ), του ΠΟΕ και της ∆ΟΕ. Προϋπόθεση για µια τέτοια συνεργασία και συνοχή είναι οι κυβερνήσεις
σε εθνικό επίπεδο να ακολουθούν την ίδια προσέγγιση. Θα πρέπει
να καταργηθεί η σηµερινή πρακτική όπου οι εκπρόσωποι στο ∆ΝΤ
λαµβάνουν οδηγίες, κατά κύριο λόγο, από τα υπουργεία οικονοµίας, οι εκπρόσωποι στον ΠΟΕ από τα υπουργεία εµπορίου και
οικονοµικών και οι εκπρόσωποι στη ∆ΟΕ από τα υπουργεία
εργασίας, κοινωνικών υποθέσεων και απασχόλησης. Η ΕΟΚΕ
συνιστά θερµά στην Επιτροπή και στο Υπουργικό Συµβούλιο να
εξετάσουν την πρόταση οι κυβερνήσεις και τα κράτη µέλη, που
διαθέτουν Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια, να ζητούν τη
γνωµοδότηση των αντίστοιχων Συµβουλίων τους σχετικά µε τους
τρόπους και τα µέσα για την υλοποίηση της σχετικής συνεργασίας
και συνοχής σε εθνικό επίπεδο. Οι κυβερνήσεις των κρατών µελών
που δεν διαθέτουν Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο θα
µπορούσαν να ζητούν τις απόψεις των αντιπροσωπευτικότερων
εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων των χωρών τους ή
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να κάνουν χρήση του ισχύοντος µηχανισµού διαβούλευσης, στον
οποίο συµµετείχε η κοινωνία των πολιτών, ενόψει της προετοιµασίας της Κοινωνικής ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών και της
Κοινωνικής ∆ιάσκεψης +5.
3.9 Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, µπορεί
να προωθήσει περισσότερο την προώθηση ενός αποτελεσµατικότερου διαλόγου ανάµεσα στη ∆ΟΕ και τον ΠΟΕ (και στη συγκεκριµένη περίπτωση, ανάµεσα στη ∆ΟΕ και το ∆ΝΤ, καθώς και
ανάµεσα στη ∆ΟΕ και την Παγκόσµια Τράπεζα) από ό,τι προτείνεται
στο σηµείο 5.5 της Ανακοίνωσης. Ο ΠΟΕ (ο οποίος µέχρι σήµερα
αρνείται επίµονα να αποδώσει προσοχή στην κοινωνική διάσταση
των πολιτικών τους στο πλαίσιο της αποστολής του), το ∆ΝΤ και η
Παγκόσµια Τράπεζα µπορούν, βάσει εντολής εκ µέρους των κρατών
µελών τους, να δηµιουργήσουν συντονιστικά όργανα µε τη ∆ΟΕ, τα
οποία θα µπορούσαν να συµπεριλάβουν στις εργασίες τους την
κοινωνική διάσταση και την παρακολούθηση της ανάπτυξης. Για
παράδειγµα, µε τη λήξη ισχύος της Συµφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης (ATC) του ΠΟΕ στα τέλη
του 2004, πολλές χώρες εξαγωγής κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα προσαρµογής και
µεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας. Λαµβανοµένου υπόψη του
εγκάρσιου χαρακτήρα του θέµατος, υπάρχει χώρος για την
ανάληψη µίας Πρωτοβουλίας για τη Συνοχή της Πολιτικής, η οποία
θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει όλους τους ενδιαφερόµενους οργανισµούς — τον ΠΟΕ, την Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ΝΤ, τη ∆ΟΕ και
άλλα συναφή όργανα των ΗΕ — µε σκοπό να προληφθεί ο κοινωνικός και οικονοµικός αντίκτυπος και να προταθούν µέτρα προς
λήψη από τις κυβερνήσεις, που αναµένεται να πληγούν, υποστηριζόµενες και από διεθνή βοήθεια.
3.10 Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνει τη
συµπερίληψη των θεµελιωδών κανόνων εργασίας ως σηµείο
αναφοράς στους περιοδικούς ελέγχους για την εµπορική πολιτική
των κρατών µελών του ΠΟΕ, βάσει του παραδείγµατός της του
Οκτωβρίου 2004. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα ήταν σκόπιµη η
εκπροσώπησή της στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής σε αυτού του
είδους τους ελέγχους της εµπορικής πολιτικής µελλοντικά. Η
Επιτροπή θα µπορούσε ακόµη να ενθαρρύνει τους κύριους εµπορικούς εταίρους της να συµµετέχουν σε αυτού του είδους τους
εκθέσεις της εµπορικής πολιτικής.
3.11 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ενδιαφέρουσα την ιδέα της ΠΕΚ∆Π για τη
δηµιουργία ενός Φόρουµ για την Πολιτική της Παγκοσµιοποίησης
στους κόλπους του ΟΗΕ, µε τη συµπερίληψη των υπηρεσιών του
πολυµερούς συστήµατος και άλλων οργανισµών, καθώς και οµάδων
και ατόµων που ενδιαφέρονται για την κοινωνική διάσταση της
παγκοσµιοποίησης, αν και πιθανόν να αποτελεί ένα υπερβολικά
φιλόδοξο σχέδιο υπό τις ισχύουσες συνθήκες. Όταν οι κυβερνήσεις
θα έχουν αρχίσει, στην πράξη, να συντονίζουν και να βελτιώνουν τη
συνοχή των πολιτικών τους στα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
(∆ΧΙ), τον ΠΟΕ και τη ∆ΟΕ και, σε συνέχεια αυτού, έχει αρχίσει να
διαπιστώνεται η ύπαρξη καλύτερης συνεργασίας ανάµεσα στους εν
λόγω διεθνείς οργανισµούς, θα έχει ωριµάσει η στιγµή για την εµπεριστατωµένη εξέταση της σχετικής πρότασης.

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

C 234/46

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

22.9.2005

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την κατάρτιση του προγράµµατος “Νεολαία σε
δράση” για την περίοδο 2007-2013»
COM (2004) 471 τελικό — 2004/0152(COD)
(2005/C 234/11)
∆ιαδικασία
Στις 9 Σεπτεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 133 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 τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία
των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, κατίρτησε τη γνωµοδότησή του στις … 2005 (εισηγητής: κ. RODRÍGUEZ
GARCÍA-CARO)
Κατά την 415η σύνοδο ολοµέλειας της 9ης και 10ης Μαρτίου 2005 (συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 2005), η ΟΚΕ
υιοθέτησε µε 196 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 3 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Από το 1988 και µέσω των διαδοχικών φάσεων του
προγράµµατος «Νεότητα για την Ευρώπη» του προγράµµατος «Mία
εθελοντική υπηρεσία για τους νέους» και του ισχύοντος προγράµµατος «Nεότητα» που περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων τις δράσεις
των προηγούµενων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε εφαρµογή µία
σειρά δράσεων που αποβλέπουν στην προώθηση της παραγράφου 2
του άρθρου 149 της Συνταγµατικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, που θεσπίζει ότι η δράση της Κοινότητας αποβλέπει
στην ενίσχυση της αύξησης των ανταλλαγών µεταξύ νέων και κοινωνικοεκπαιδευτικών λειτουργών.
1.2 Τα διαφορετικά ειδικά προγράµµατα που έχουν προωθηθεί
διαδοχικά στο πεδίο της νεότητας επωφελήθηκαν και συνεχίζουν να
επωφελούνται από πραγµατική αναγνώριση και υψηλή συµµετοχή
στις δράσεις τους όλων εκείνων στους οποίους απευθύνονται. Τα
προγράµµατα αυτά επέτρεψαν στα κράτη µέλη να συντονίσουν τις
προσπάθειές τους σε όλες εκείνες τις δράσεις που επιτρέπουν στους
νέους να αποκαταστήσουν στενές σχέσεις και να αποκτήσουν
εµπειρίες και γνώσεις µέσω των ανταλλαγών που πραγµατοποιούνται µεταξύ των διαφόρων συµµετεχουσών χωρών, ανταλλαγές
που δεν έχουν σχέση µε εργασιακές ή εκπαιδευτικές πτυχές.
1.3 Η ιδιαίτερη σηµασία που έχει η ιδιότητα του πολίτη της
Ένωσης, και η οποία εκφράστηκε στα άρθρα 7 και 22 της Συνταγµατικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενισχύει το ρόλο
που θα πρέπει να αποκτήσει το πρόγραµµα στο άµεσο µέλλον. Ο
ρόλος αυτός επικεντρώνεται στην αποφασιστική συµβολή στην
ενεργό συµµετοχή των νέων ως πολιτών στην κοινωνία αλλά και
στην ενίσχυση του αισθήµατος ότι ανήκουν στην Ευρώπη.
1.4 Οι δύο πρώτες φάσεις του προγράµµατος «Νεότητα για την
Ευρώπη» προέβλεπαν κυρίως δύο τύπους δράσεων: την άµεση
υποστήριξη στα προγράµµατα ανταλλαγής και κινητικότητας των
νέων µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν και τις εκπαιδευτικές
επισκέψεις αλλά και την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτών.
Η τρίτη φάση, από το 1995 έως το 1999 διεύρυνε τις δράσεις
ανταλλαγών και κινητικότητας σε τρίτες χώρες, διατήρησε τις
δράσεις που προορίζονταν για τους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς
λειτουργούς και εισήγαγε δράσεις υποστήριξης των δραστηριοτήτων που προορίζονται για τους νέους, υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ των κρατών σε ό,τι αφορά τις πολιτικές της νεότητας
και δράσεις ενηµέρωσης των νέων και έρευνας στα θέµατα της
νεότητας.

1.5 Από την πλευρά του το πρόγραµµα «Ευρωπαϊκή εθελοντική
υπηρεσία για τους νέους», από το 1998 έως το 2002, επέτρεψε να
ενσωµατωθούν στις δράσεις που προορίζονται για τους νέους,
ειδικές δραστηριότητες εθελοντικής εργασίας και αλληλεγγύης που
υπεισέρχονται στα πλαίσια της πολιτικής συνεργασίας στο πεδίο
της νεότητας, προκειµένου να ενισχυθεί η συµµετοχή των νέων, να
υποστηριχθεί το επιχειρηµατικό πνεύµα και το πνεύµα πρωτοβουλίας και να διαδοθεί µεταξύ τους το ευρωπαϊκό ιδανικό.
1.6 Τέλος, το πρόγραµµα «Νεότητα», που ισχύει από το 2006,
περιέχει τα προηγούµενα προγράµµατα στο πεδίο της νεότητας,
ενδυναµώνοντας και εκσυγχρονίζοντάς τα στην προοπτική των νέων
δικτύων. ∆ιατηρώντας τις δράσεις κινητικότητας και συνεργασίας,
ενσωµάτωσε άλλες συγκεκριµένες δράσεις υποστήριξης καινοτόµων
και δηµιουργικών σχεδίων που προωθούνται από τους νέους.
1.7 Τα τελευταία χρόνια, και επανειληµµένα, τα Συµβούλια
Υπουργών και τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια εκφράστηκαν µε σαφήνεια
και αποφασιστικότητα για την αναγκαιότητα διασφάλισης της
συνέχειας του σηµερινού προγράµµατος. Επίσης, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έχει ενεργοποιηθεί, ζητώντας από την Επιτροπή την
προώθηση προγράµµατος που θα αντικαταστήσει το σηµερινό,
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι αυξανόµενες απαιτήσεις που
θέτει η πολιτική της νεότητας.
Επίσης, εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 149 της Συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Συνθήκη για τη θέσπιση
Συντάγµατος για την Ευρώπη προσθέτει ότι η δράση της Ένωσης
θα επιδιώξει να ευνοήσει τη συµµετοχή των νέων στη δηµοκρατική
ζωή της Ευρώπης.
1.8 Πέρα από όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγούµενα, και οι οποίοι από µόνοι τους νοµιµοποιούν την παράταση
των δράσεων στο πεδίο της νεότητας, τόσο η ενδιάµεση αξιολόγηση
του σηµερινού προγράµµατος όσο και οι δηµόσιες διαβουλεύσεις
που πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή υπογράµµισαν την
αναγκαιότητα διατήρησης του ειδικού προγράµµατος που διασφαλίζει τη συνέχεια των δράσεων και ενισχύει την ευρωπαϊκή
ταυτότητα των νέων αλλά και την ενεργό συµµετοχή τους ως
πολιτών.
1.9 Όλα αυτά τα στοιχεία στο σύνολό τους έχουν συµβάλει
στην προώθηση της υποβολής του προγράµµατος «Νεότητα σε
δράση» για την περίοδο 2007-2013, και για το οποίο, σύµφωνα µε
όσα θεσπίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 149 της Συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ζητείται η γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
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2. Περιεχόµενο της πρότασης
2.1

— Υποστήριξη της πολιτικής συνεργασίας
— Συναντήσεις νέων και υπευθύνων της πολιτικής για τους
νέους

Σε γενικές γραµµές το πρόγραµµα επιδιώκει:

— Να προωθήσει την ενεργό συµµετοχή των νέων στην κοινωνία
των πολιτών.

— Υποστήριξη δραστηριοτήτων για την απόκτηση καλύτερης
γνώσης του πεδίου της νεότητας

— Να ενισχύσει µεταξύ των νέων της αξίες της ανοχής, της
αλληλεγγύης και του διαπολιτιστικού διαλόγου.
— Να ενισχύσει την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη
2.2 Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος που µε τη σειρά τους
ανταποκρίνονται στις δράσεις του, είναι οι ακόλουθοι:
— Προώθηση του αισθήµατος των νέων ότι είναι ενεργοί πολίτες
γενικότερα και ευρωπαίοι πολίτες ειδικότερα.
— Προώθηση της αλληλεγγύης των νέων προκειµένου να ενισχυθεί
η κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
— Ενίσχυση της αµοιβαίας κατανόησης των λαών µέσω των νέων.
— Συµβολή στη βελτίωση της ποιότητας των συστηµάτων υποστήριξης νεανικών δραστηριοτήτων και της ικανότητας των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πεδίο της
νεότητας.
— Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στα θέµατα της πολιτικής για τους νέους.
2.3 Οι δράσεις του προγράµµατος (που αναφέρονται ρητά σε
κάθε έναν από τους γενικούς στόχους που αναφέρθηκαν προηγούµενα) και τα µέτρα που περιλαµβάνουν είναι οι ακόλουθες:
— Η νεότητα µε την Ευρώπη
— Ανταλλαγή νέων
— Υποστήριξη της πρωτοβουλίας των νέων
— Σχέδια συµµετοχικής δηµοκρατίας
— Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία
— Ατοµική ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία
— Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία παρέµβασης
— Συνεργασία µεταξύ πολιτικών ή εθελοντικών υπηρεσιών
— Η νεότητα µε τον κόσµο
— Συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες για µία ευρύτερη
Ευρώπη
— Συνεργασία µε τις υπόλοιπες χώρες
— Κοινωνικοεκπαιδευτικοί λειτουργοί και συστήµατα υποστήριξης
— Υποστήριξη οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια της νεότητας
— Υποστήριξη του ευρωπαϊκού φόρουµ νεότητας
— Συγκρότηση και σύνδεση µε το δίκτυο κοινωνικοεκπαιδευτικών λειτουργών
— Σχέδια ενίσχυσης της καινοτοµίας και της ποιότητας
— ∆ράσεις ενηµέρωσης των νέων και των κοινωνικοεκπαιδευτικών λειτουργών
— Ενώσεις
— Υποστήριξη των διαρθρώσεων του προγράµµατος
— Αξιοποίηση
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— Συνεργασία µε διεθνείς οργανώσεις
2.4 Το πρόγραµµα, που προβλέπεται για την περίοδο 20042013 µε ύψος προϋπολογισµού 915 εκατοµµύρια ευρώ, προορίζεται για τους νέους ηλικίας µεταξύ 13 και 30 ετών.
3. Παρατηρήσεις για την πρόταση
3.1 Στην ίδια καυτεύθυνση υποστήριξης που έχει εκφράσει η
ΕΟΚΕ για τα προηγούµενα προγράµµατα που αναφέρονται ειδικότερα στη νεότητα, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της, συνολικά,
για την παρούσα πρόταση απόφασης παράλληλα µε την ικανοποίησή της, συνολικά, για την διατήρησή της στο χρόνο.
Από το 1986 η ΕΟΚΕ έχει εκφράσει την υποστήριξή της σε αυτόν
τον τύπο δράσεων, µε τις γνωµοδοτήσεις και τις παρατηρήσεις της,
επιθυµώντας πάνω απ'όλα την βελτίωση του περιεχοµένου τους. Οι
γνωµοδοτήσεις που καταρτίστηκαν από την ΕΟΚΕ ήταν οι
ακόλουθες:
— Γνωµοδότηση για την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου «Η
νεότητα µε την Ευρώπη» (1).
— Γνωµοδότηση για την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου µε
την οποία υιοθετείται το πρόγραµµα «Η νεότητα µε την
Ευρώπη» (δεύτερη φάση) (2).
— Γνωµοδότηση για την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε την οποία υιοθετείται η
τρίτη φάση του προγράµµατος «Η νεότητα µε την Ευρώπη» (3).
— Γνωµοδότηση για την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε την οποία καταρτίζεται
το πρόγραµµα «Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία για τους
νέους» (4)
— Γνωµοδότηση για την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε την οποία θεσπίζεται το
πρόγραµµα «Νεότητα» (5).
— Γνωµοδότηση για την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε την οποία καταρτίζεται
πρόγραµµα για την προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκή κλίµακα στο πεδίο της νεότητας (6).
3.2 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της διαπιστώνοντας ότι
στο κείµενο της πρότασης περιέχονται πολλές υποδείξεις που
εκφράστηκαν στη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας που κατήρτισε για
το «Λευκό βιβλίο σχετικά µε την πολιτική υπέρ των νέων» (7). Ως
αναπόσπαστο τµήµα της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών η
ΕΟΚΕ συνεχίζει να παραµείνει ο αγωγός επικοινωνίας µεταξύ της εν
λόγω κοινωνίας και των ευρωπαϊκών Oργάνων, συµβάλλοντας µε
την εµπειρία και τη γνώση της σε όλες εκείνες τις δράσεις που είναι
προς όφελος των πολιτών της Ένωσης.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

CES 769/86
ΕΕ C 159 της 17.06.1991
ΕΕ C 148 της 30.05.1994
ΕΕ C 158 της 26.05.1997
ΕΕ C 410 της 30.12.1998
ΕΕ C 10 της 14.01.2004
ΕΕ C 116 της 20.04.2001
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3.3 Η παράταση των δράσεων που περιελάµβαναν ή περιλαµβάνουν τα προηγούµενα προγράµµατα το πεδίο της νεότητας υπογραµµίζει ότι ανεξάρτητα από τους στόχους που επιδιώκονται στα
εν λόγω προγράµµατα, οι δράσεις διατηρούν την σκοπιµότητα
εκείνη που τις καθιστά δράσεις διαρκείας.

Ωστόσο, αναγνωρίζοντας το αναγκαίο της πρότασης καθώς και όλα
τα θετικά στοιχεία που περιλαµβάνει, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι στο
σύνολό της πρόκειται για κάτι περισσότερο από παράταση των
δράσεων του σηµερινού προγράµµατος καθώς περιέχει καινοτόµες
δράσεις που θα ενισχύσουν τον κυριότερο στόχο που είναι η
προώθηση της ενεργούς συµµετοχής των νέων ως πολιτών στην
κοινωνία και του αισθήµατος ότι ανήκουν στην Ευρώπη.

Ανεξάρτητα µε το γεγονός ότι ο κύριος στόχος είναι εκείνος που
προαναφέρεται, είναι σηµαντικό το Πρόγραµµα να συνάδει µε την
έννοια της εκµάθησης καθ'όλη τη διάρκεια του βίου — και σε όλα
τα περιβάλλοντα του βίου. Η ανεπίσηµη εκπαίδευση που θα
µπορούν να λαµβάνουν οι νέοι µέσω του Προγράµµατος θα πρέπει
να έχει χαρακτήρα συµπληρωµατικό προς άλλες µορφές εκπαίδευσης και εκµάθησης, τις οποίες υποστηρίζουν άλλα προγράµµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.4 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να προστεθούν ως νέο µέτρο της δράσης
που αποκαλείται «υποστήριξη στην πολιτική συνεργασίας» τα
ακόλουθα:

Θεµατικά σεµινάρια, διασκέψεις, επισκέψεις µελέτης, επισκέψεις
σκοπιµότητας που οργανώνονται από οργανώσεις νεολαίας µε
στόχο τους νέους για διάφορα θέµατα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

3.5 Η δηµοσιονοµική πρόβλεψη για τις δράσεις που περιέχονται
στο πρόγραµµα ανέρχονται σε 915 εκατοµµύρια ευρώ που κατανέµονται σε επταετή περίοδο. Το ύψος αυτό προσεγγίζει σχεδόν τα
1 000 εκατοµµύρια ευρώ που η ΕΟΚΕ θεωρούσε αναγκαία για το
πρόγραµµα «Νεότητα» στη διάρκεια της περιόδου 2000-2006.
Πράγµατι, από τα περίπου 657 εκατοµµύρια ευρώ που προβλέπονταν για το πρόγραµµα αυτό σήµερα προβλέπονται
915 εκατοµµύρια ευρώ για το πρόγραµµα «Νεότητα σε δράση».
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3.6 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει µία από τις υποδείξεις που
διατυπώνονται στην πρόταση και η οποία προκύπτει από την ενδιάµεση αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε για το πρόγραµµα
«Νεότητα». Συγκεκριµένα υποστηρίζουµε αποφασιστικά ότι ο
προσανατολισµός του νέου προγράµµατος προς τους νέους όλων
των κατηγοριών, θα πρέπει να επιδείξει µία ειδική προσπάθεια προς
τους νέους εκείνους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, µε την
ευρύτερη έννοια της λέξης αυτής. Στην περίπτωση αυτή είναι επίσης
πολύ σηµαντικό να κατανεµηθούν τα µέσα ισότιµα µεταξύ νέων
γυναικών και νέων ανδρών. Μέσω αυτού, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή επαναλαµβάνει την υποστήριξή τους
σ'αυτές τις οµάδες νέων, όπως ήδη έχει πράξει µε τις πρώτες
γνωµοδοτήσεις της στο πεδίο της νεότητας. Επιθυµεί επίσης, µία
ευρύτερη ενηµέρωση για την πραγµατική συµµετοχή των νέων µε
τις λιγότερες ευκαιρίες.
3.7 Με την ίδια έννοια, και ως συνέπεια επίσης των υποδείξεων
που έγιναν βάσει της ενδιάµεσης αξιολόγησης του προγράµµατος
νεότητα, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να δοθεί µεγαλύτερη
ευκρίνεια στο νέο πρόγραµµα «Νεότητα σε δράση» µέσω αποτελεσµατικής ενηµέρωσης που θα επιτρέψει την προσέγγιση του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού νέων και οργανώσεων προκειµένου να
ενηµερωθούν για την ύπαρξή του και τις δράσεις που περιλαµβάνει.
Για το λόγο αυτό η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η εν λόγω ενηµέρωση θα
πρέπει να προωθηθεί σε όλα τα κέντρα εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι
σε αυτά συγκεντρώνεται η συντριπτική πλειοψηφία των αποδεκτών
του προγράµµατος.
3.8 Η ενίσχυση της έννοιας του ευρωπαίου πολίτη και η
προώθηση της αίσθησης ότι ανήκουµε σε µία πραγµατικότητα που
ολοένα παγιώνεται, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν
στόχους µε τους οποίους όλοι συµφωνούµε. Η δράση της Ένωσης
θα πρέπει να στραφεί σ'αυτήν την κατεύθυνση, και µία από τις
ειδικές εφαρµογές της είναι ακριβώς το περιεχόµενο της πρότασης
που αναλύεται εδώ.
Στην ανακοίνωση «Νεότητα σε δράση: ενίσχυση του πολιτισµού και
της πολυµορφίας µέσω προγραµµάτων σχετικά µε την νεότητα, τον
πολιτισµό, τον οπτικοακουστικό τοµέα και τη συµµετοχή των
πολιτών» (9), η Επιτροπή υπογραµµίζει την αναγκαιότητα να έχουν
οι Ευρωπαίοι πολίτες την ευκαιρία να γευτούν την αίσθηση ότι
ανήκουν στην Ένωση, µολονότι, όπως αποδεικνύεται στην πράξη,
πολλοί πολίτες θεωρούν την Ένωση απλή και απόµακρη πολιτική
και οικονοµική οντότητα.

Αυτή η θετική εξέλιξη, οδηγεί σε δύο προβληµατισµούς. Από τη
µία πλευρά, ο προϋπολογισµός του προγράµµατος «Νεότητα»
αναφέρεται σε πενταετή περίοδο, ενώ το πρόγραµµα Νεότητα σε
δράση, αναφέρεται σε επταετή περίοδο. Κατά δεύτερο λόγο, ο
πληθυσµός στον οποίο απευθύνεται το σηµερινό πρόγραµµα είναι
50 εκατοµµύρια νέοι ενώ στο µελλοντικό πρόγραµµα θα ξεπεράσει
τα 75 εκατοµµύρια.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εφαρµοστούν δράσεις αυτού
του τύπου, που ενισχύουν αυτό το αίσθηµα του πολίτη αλλά και
της ένταξης στην Ένωση, αλλά επίσης πιστεύουµε ότι θα πρέπει να
υπάρξει προβληµατισµός από τα θεσµικά όργανα και τα κράτη
µέλη µε σκοπό να αξιολογηθεί το ποσοστό της ευθύνης που έχει ο
καθένας για το γεγονός ότι δεν επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι
αυτοί και ότι ένα τµήµα του πληθυσµού θεωρεί την Ένωση ως ένα
σύνολο κρατικών οικονοµικών συµφερόντων που κατά καιρούς
αµφισβητείται.

Αυτό σηµαίνει πως συνεχίζουµε να διαθέτουµε 12 ευρώ για κάθε
νέο που σηµαίνει ότι απέχουµε από τα 20 ευρώ για κάθε νέο που
υπέδειξε η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότησή της για την πρόταση του
προγράµµατος «Νεότητα» (8). Για το λόγο αυτό και ως συµπέρασµα
αυτών των προβληµατισµών, οφείλουµε να παραδεχτούµε ότι το
δηµοσιονοµικό ύψος συνεχίζει να είναι ανεπαρκές.

3.9 Η προώθηση αξιών που συνδέονται µε την ανοχή, την
αλληλεγγύη, την αµοιβαία κατανόηση και το διάλογο µεταξύ πολιτισµών αποτελούν στόχους τους οποίους θα πρέπει όλοι να επιδιώξουµε και να υποστηρίξουµε αποφασιστικά χωρίς την παραµικρή
επιφύλαξη. Οι αξίες αυτές αναγνωρίζονται πλήρως στην εν λόγω
πρόταση, και γι'αυτό η ΕΟΚΕ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της
για την επίτευξή τους.

(8) ΕΕ C 410 της 30.12.1998

(9) COM(2004) 154 τελικό

22.9.2005

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆εδοµένου ότι το πρόγραµµα απευθύνεται ειδικότερα στους νέους
και συγκεκριµένα σε ορισµένες κατηγορίες ηλικίας, τους εφήβους,
η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η πρόταση θα πρέπει να δώσει ειδική έµφαση σε
ορισµένες αξίες, σηµαντικές επίσης που δεν περιέχονται στο σηµερινό κείµενο. Αυτές οι βασικές αξίες για την ανάπτυξη µίας ολοκληρωµένης και ζωντανής προσωπικότητας των νέων έχουν να κάνουν
µε την ευθύνη, την ικανοποίηση για την εργασία που έχει επιτελεστεί καλά, το σεβασµό των κανόνων της κοινωνικής ζωής κλπ..
Σε µία προωθηµένη κοινωνία, στην οποία τα µηνύµατα που
ενηµερώνουν για τα δικαιώµατα των πολιτών είναι σαφή και διαθέσιµα, θα πρέπει να εκµεταλλευτούµε επίσης τις δυνατότητες που
µας παρέχουν για να διαβιβάσουµε στους πολίτες, και ειδικότερα
στους νέους, εκείνα τα µηνύµατα που ενισχύουν επίσης αυτόν τον
τύπο αξιών. Το πρόγραµµα «Νεότητα σε δράση» µπορεί να
αποτελέσει το µέσο υποστήριξης αυτών των αξιών.
3.10 Η σηµασία που έχει η γλωσσική πολυµορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί απόδειξη πολιτιστικού πλούτου που πρέπει
να διαφυλαχτεί. Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει συνεχώς τη σηµασία που
έχει η εκµάθηση γλωσσών για την καλύτερη γνώση και κατανόηση
µεταξύ των πολιτών της Ένωσης.
Θεωρούµε ότι το πρόγραµµα «Νεότητα σε δράση» πρέπει επίσης να
συµβάλει στην ενίσχυση της εκµάθησης γλωσσών, συµπεριλαµβάνοντας µεταξύ των γενικών και ειδικών στόχων του τη ρητή
αναφορά στη γλωσσική εκµάθηση.
Ως ΕΟΚΕ προτείνουµε να συµπεριληφθεί, στην παράγραφο 3 του
άρθρου 2 της πρότασης, η αναγνώριση της γλωσσικής πολυµορφίας από κοινού µε την πολιτιστική και διαπολιτιστική πολυµορφία.
Επίσης ο στόχος 1γ) του άρθρου 3 θα πρέπει να διατυπωθεί ως
εξής: «προώθηση της διαπολιτιστικής και γλωσσικής εκµάθησης
µεταξύ των νεών».
3.11 Μία από τις πτυχές του προγράµµατος που βασίζεται
περισσότερο στην µετάδοση αξιών στους νέους είναι η δράση
«ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία» η οποία από την προώθησή της
ως ειδικό πρόγραµµα το 1998, αποδείχθηκε πολύτιµο µέσο
προώθησης της αλληλεγγύης µεταξύ των νέων και εµπλουτισµού
της ανάπτυξης της προσωπικότητας. Με την έννοια αυτή υποστηρίζουµε την πολυµορφία των πεδίων δράσης που περιλαµβάνει η
δράση αυτή και εκφράζουµε την ικανοποίησή µας που διαπιστώνουµε εκ νέου την ευαισθησία που έχει επιδειχθεί µε τις προηγούµενες υποδείξεις που έχουν υποβληθεί από την ΕΟΚΕ ως προς
αυτό.
3.12 Επίσης, η ΕΟΚΕ θεωρεί υπερβολικό τον προβλεπόµενο
προϋπολογισµό, εάν ληφθεί υπόψη ο σχετικά χαµηλός αριθµός των
νέων που συµµετέχουν στη δράση αυτή. Από την άλλη πλευρά,
υπάρχουν πληροφορίες από ορισµένα κράτη µέλη ότι δεν µπορεί να
υπάρξει ανταπόκριση εκ µέρους των φορέων στο ενδιαφέρον που
δείχνουν οι νέοι να συµµετάσχουν σε εθελοντικές δράσεις. Για το
λόγο αυτό η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η δράση 1 «Η νεότητα µε την
Ευρώπη» έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο στους νέους µε λιγότερες
ευκαιρίες, και για το λόγο αυτό θεωρούµε ότι η δράση αυτή θα
πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη χρηµατοδότηση. Κατά συνέπεια η
ΕΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί εάν η κατανοµή των πόρων
αντιστοιχεί στις ανάγκες των επιµέρους δράσεων. Στα πλαίσια αυτά,
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες για την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας των επιµέρους δράσεων.
3.13 «Η πολιτική για τη νεότητα θα πρέπει να φροντίσει να
συνδέσει τους νέους σε κάθε φάση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων µε στόχο να επωφεληθεί από τη συγκεκριµένη εµπειρία τους
καθώς και µε σκοπό να τους ενθαρρύνει να δράσουν ως δραστήριοι
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και υπεύθυνοι πολίτες». Αυτή η πρόταση, που περιλαµβάνεται στις
υποδείξεις της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας µε θέµα «Λευκό βιβλίο
για την πολιτική υπέρ των νέων» (10), περιέχει σαφή προσδιορισµό
των στόχων που µπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο αναφοράς
στο οποίο εγγράφεται το πρόγραµµα. Στο µέτρο που το πρόγραµµα ακολουθεί αυτήν την κατεύθυνση, θα καταφέρει να
συνδέσει αυτές τις δύο θεµελιώδης αρχές που προσδιορίζονται
στους στόχους του: το αίσθηµα του πολίτη και τη συµµετοχή.
3.14 Η ανάθεση σε τρίτους ενός µεγάλου τµήµατος των
δραστηριοτήτων του προγράµµατος απαιτεί συµπληρωµατική
προσπάθεια επαγρύπνισης για τη διαφάνεια και τη συνοχή του.
Η ΕΟΚΕ κατανοεί την αναγκαιότητα προσέγγισης της διαχείρισης
µε τον πολίτη, ωστόσο θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να
διατηρήσει την παρουσία της, σε ό,τι αφορά τη λήψη των αποφάσεων που σχετίζονται µε την επιλογή των οργανισµών που χρηµατοδοτούνται µε πόρους του προγράµµατος.
3.15 Οι προοπτικές µίας ευρύτατης αποκέντρωσης του
προγράµµατος σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και η
εκτεταµένη συµµετοχή των οργανώσεων και των ατόµων στο πρόγραµµα αυτό απαιτούν τη µεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα, διαφάνεια και ευκρίνεια προκειµένου να διασφαλιστεί η καλή χρήση των
δηµόσιων πόρων.
3.16 Σ'αυτή τη διαδικασία επιλογής των οργανισµών και
διάθεσης των πόρων στα σχέδια που υποβάλλονται από αυτούς θα
πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από τα κοινοτικά όργανα και τις
αρµόδιες αρχές ώστε οι πόροι του προγράµµατος «Νεότητα σε
δράση» να µη χρησιµεύσουν στη χρηµατοδότηση ενώσεων ή οργανισµών που ανέχονται ή καλύπτουν, συνειδητά ή ασυνείδητα,
οποιαδήποτε συµπεριφορά που κρίνεται µη ανεξίθρησκη, βίαιη,
ρατσιστική ή ξενόφοβη. Για το λόγο αυτό, οι οργανισµοί που είναι
υπεύθυνοι για την επιλογή και την έγκριση των σχεδίων, τόσο σε
κοινοτικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των κρατών µελών, θα
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το ιστορικό των οργανώσεων αυτών
προκειµένου να τις αποκλείουν ρητώς από οποιαδήποτε διαδικασία
επιλογής.
Επίσης, είναι σκόπιµο, στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής των
οργανώσεων που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση, να διασφαλισθεί ότι αυτές που θα επιλεγούν για να λάβουν κοινοτικούς
πόρους διαθέτουν ένα ορισµένα επίπεδο αντιπροσωπευτικότητας
καθώς και καθορισµένο αριθµό µελών.
3.17 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε το κείµενο της πρότασης ως προς το
ότι η προστιθέµενη αξία του έγκειται στην ίδια τη φύση του,
δηλαδή στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών
προκειµένου να επιτραπεί η κινητικότητα των νέων µεταξύ των
διαφόρων χωρών. Το αποτέλεσµα αυτό δεν είναι δυνατό να
επιτευχθεί µεµονωµένα από τις διάφορες χώρες. Συνεπώς, είναι
απολύτως αναγκαίο όλες οι χώρες που συµµετέχουν σ'αυτό να
λάβουν υπόψη ό,τι αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 της
πρότασης, και να καταβάλλουν τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια να
εξαλείψουν τα υφιστάµενα ακόµη εµπόδια στην κινητικότητα.
Η ΕΟΚΕ έχει εκφρασθεί επανειληµµένα ως προς την πτυχή αυτή
τόσο στις γνωµοδοτήσεις που αναφέρθηκαν σε άλλες φάσεις του
προγράµµατος αυτού όσο και σε άλλες γνωµοδοτήσεις που σχετίζονται άµεσα µε τα προβλήµατα που συνδέονται µε την κινητικότητα (11)
(10) ΕΕ C 116 της 20.04.2001
(11) ΕΕ C 133 της 28.04.1997. Γνωµοδότηση για το «Πράσινο βιβλίο
σχετικά µε την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα. Τα εµπόδια
στην υπερεθνική κινητικότητα»
ΕΕ C 149 της 21.06.2002. Γνωµοδότηση για την πρόταση οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα
δικαιώµατα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών
τους να διακινούνται ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών.
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Στις γνωµοδοτήσεις αυτές ζητήθηκε µε αποφασιστικότητα η επιτάχυνση όλων των δράσεων που αποβλέπουν στην συµµετοχή των
πολιτών γενικότερα και των νέων ειδικότερα στο πρόγραµµα αυτό
χωρίς την αντιµετώπιση διοικητικών προβληµάτων που περιορίζουν
την πρόσβασή του και τα οποία θα πρέπει να εξαλειφθούν προηγουµένως από τα κράτη µέλη.
3.18 Η διεύρυνση της ηλικίας των συµµετεχόντων, µε κατώτερη
ηλικία τα 13 έτη και υψηλότερη τα 30 έτη, είναι σηµαντικό βήµα
που στρέφεται προς την κατεύθυνση των προηγούµενων υποδείξεων
της ΕΟΚΕ. Αυτό, προϋποθέτει τον συνυπολογισµό σηµαντικού
τµήµατος του πληθυσµού δεδοµένου ότι αυτοί που ενδέχεται να
συµµετάσχουν ανέρχονται πλέον στα 75 εκατοµµύρια πολίτες. Με
την έννοια αυτή, κρίνουµε αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί µία µελέτη
που να επιτρέψει τον καλύτερο χαρακτηρισµό αυτής της ηλικιακής
κατηγορίας (τόσο ως προς την ετερογένειά της, όσο και στην
πρωτοφανέρωτη ενότητά της στην ιστορία) και στην καλύτερη
στήριξη του προγράµµατος Νεότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
κυρίως εάν αυτή επιθυµεί να ακολουθήσει τις συστάσεις της οµάδας
υψηλού επιπέδου σχετικά µε την εξέλιξη των κοινωνικών πολιτικών
που αποβλέπουν στην αλλαγή του συµφώνου µεταξύ των γενεών.
Ωστόσο, επαναλαµβάνουµε την υπόδειξή µας για διεύρυνση της
ηλικίας συµµετοχής στις δράσεις της ανταλλαγής έως την ηλικία
των 11 ετών, δεδοµένου ότι αν και οι ηλικίες αυτές µπορούν να
θεωρηθούν προεφηβικές, είναι ωστόσο σίγουρο ότι η εκµάθηση και
µετάδοση των αξιών γίνεται ευκολότερα αποδεκτή όσο πιο µικρή
είναι η ηλικία του αποδέκτη. Η συµµετοχή αυτή θα πραγµατοποιηθεί φυσικά εντός των κατάλληλα οργανωµένων διαρθρώσεων
και ποτέ σε ατοµική βάση.
3.19 Το άρθρο 15 της πρότασης απόφασης θεσπίζει την υποχρέωση αξιολόγησης του προγράµµατος, µία ενδιάµεση και µία εκ
των υστέρων. Σε ό,τι αφορά την ενδιάµεση αξιολόγηση, η ΕΟΚΕ
θεωρεί ότι µία από τις σηµαντικές πτυχές που πρέπει να αξιολογηθούν είναι οι επιπτώσεις του προγράµµατος στις διάφορες
χώρες που συµµετέχουν. Από τη στιγµή που είναι γνωστές οι επιπτώσεις αυτές, µπορεί να επιµείνει κανείς ειδικότερα στην προώθηση
των πληροφοριών σχετικά µε το πρόγραµµα αυτό στις χώρες που
συµµετέχουν λιγότερο στις δράσεις «Νεότητα σε δράση». Με τον
τρόπο αυτό µπορεί να επιχειρηθεί η στάθµιση της κατανοµής των
πόρων και να αποφευχθεί η περίπτωση ότι όλοι οι πόροι διοχετεύονται σε ζώνες που διαθέτουν ισχυρή διάρθρωση και µεγάλη
εµπειρία στα θέµατα της ανάπτυξης των δράσεων στο πεδίο αυτό.
Κατ'αυτόν τον τρόπο η εµπειρία αυτή θα µπορεί να µεταφερθεί σε
ζώνες όπου η συµµετοχή στις δράσεις του προγράµµατος είναι πιο
αδύναµη.
3.20 Όπως ήδη το επισηµάναµε στην παρούσα γνωµοδότηση,
το πρόγραµµα «Νεότητα σε δράση» αποτελεί επέκταση των δράσεων
που περιέχονται σε προηγούµενα προγράµµατα στο πεδίο της
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νεότητας. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να υπενθυµίσουµε την
αναγκαιότητα της παρουσίας των κοινωνικών εταίρων τόσο κατά
την προετοιµασία όσο και στην αξιολόγηση εκ των υστέρων, αλλά
και της παρουσίας οργανώσεων που δρουν στο πεδίο της νεότητας
στην εφαρµογή ορισµένων δράσεων του προγράµµατος, κυρίως
όταν αυτές περιλαµβάνουν εθελοντική εργασία, µε στόχο να
αποφευχθούν ενδεχόµενες νοθεύσεις της εργασιακής αγοράς και
επίσης η αφύσικη υποκατάσταση της απασχόλησης από εθελοντικές
δραστηριότητες. Επίσης, επιθυµούµε να αποφευχθεί η αντικατάσταση της ειδικευµένης απασχόλησης από την εθελοντική εργασία.
3.21 Επίσης, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
τονίζει την αναγκαιότητα µεγαλύτερης συνεργασίας µεταξύ των
κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της νεότητος καθώς και
όσων δραστηριοποιούνται στο πεδίο της νεότητας, σε ό,τι αναφέρεται στα µέτρα υποστήριξης των πρωτοβουλιών των νέων στα
πλαίσια της δράσης «Νεότητα για την Ευρώπη». Η εµπειρία των
οργανώσεων µας µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα
προώθησης του πνεύµατος πρωτοβουλίας και επιχειρηµατικότητας
αλλά και δηµιουργικότητας των ευρωπαίων νέων.
3.22 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την ενσωµάτωση µέτρων υποστήριξης
στις ενώσεις των νέων διότι αυτές αποτελούν τα µέσα προώθησης
της συµµετοχής των νέων στην κοινωνία των πολιτών. Με την
έννοια αυτή θεωρούµε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση
στην προώθηση αυτού του τύπου ενώσεων στους χώρους όπου οι
νέοι εκπροσωπούνται λιγότερο από τις υφιστάµενες οργανώσεις.
Επίσης, σε σχέση µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που περιέχονται
στο δελτίο που επισυνάπτεται στην πρόταση, εκφράζουµε την
αµηχανία µας για τη δηµοσιονοµική µείωση σε σχέση µε το ποσό
που προβλέπεται για τους οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στο πεδίο της νεότητας. Θεωρούµε ότι για να
διατηρηθεί η συνοχή µε τους στόχους του νέου προγράµµατος, το
ανάλογο βάρος αυτής της δράσης δεν θα πρέπει να µειωθεί κάτω
από τα επίπεδα που διαθέτει στο πρόγραµµα «Νεότητα».
3.23 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να εκφράσει την υποστήριξή της στη νέα
πρωτοβουλία των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Γαλλίας,
της Γερµανίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας για την κατάρτιση
Συµφώνου υπέρ της Ευρωπαϊκής Νεολαίας εντός των στόχων της
στρατηγικής της Λισσαβώνας προκειµένου να αναπτυχθούν νέες
µορφές ενεργοποίησης των νέων όσον αφορά την πολιτική
συµµετοχή.
Θεωρούµε ότι το Σύµφωνο πρέπει να θεωρηθεί ως εργαλείο που θα
επιτρέψει να υπάρξουν αποτελέσµατα σε πεδία όπως η απασχόληση,
η κοινωνική ένταξη και η εκπαίδευση, στον τοµέα της πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους, το πρόγραµµα «Νεότητα σε
δράση» και στα θέµατα της Ατζέντας της ευρωπαϊκής πολιτικής για
τη νεότητα.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Η ακόλουθη τροπολογία που έλαβε τη θετική ψήφο του ενός τετάρτου των ψηφισάντων απορρίφθηκε στη διάρκεια των συζητήσεων.
Νέο σηµείο 3.14
Προστίθεται ένα νέο σηµείο:
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι εργασίες των εθνικών µονάδων συντονισµού που διαχειρίζονται το πρόγραµµα
«Νεολαία» συντονίζονται κατά τρόπο ώστε η αποκεντρωµένη εφαρµογή του στα κράτη µέλη να µην δηµιουργεί νέα εµπόδια όσον
αφορά την πρόσβαση στο πρόγραµµα. Οι εργασίες και πρακτικές των εθνικών µονάδων συντονισµού θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται από µία επιτροπή που θα αποτελείται από αξιωµατούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συναφείς
κοινωνικούς εταίρους κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του νέου προγράµµατος Νεολαία σε δράση.
Αιτιολογία
Η πρόταση για την κατάρτιση του προγράµµατος «Νεολαία σε δράση» έχει πολύ πιο αποκεντρωµένο χαρακτήρα από το τρέχον
πρόγραµµα «Νεολαία». Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής οι εθνικές µονάδες νεολαίας των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα διαδραµατίζουν το σηµαντικότερο ρόλο και λαµβάνουν τις σηµαντικές αποφάσεις, θέτουν τις εθνικές προτεραιότητες
και αποφασίζουν για πολλές λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος. Η αποκέντρωση αποτελεί µεγάλο πρόβληµα για
πολλές ευρωπαϊκές οργανώσεις και δίκτυα νεολαίας: λόγω των διαφόρων εθνικών προτεραιοτήτων των εθνικών µονάδων συντονισµού και της διαφορετικής τους προσέγγισης στην εταιρική σχέση, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις νεολαίας και οι κλάδοι τους από
διαφορετικές χώρες δεν µπορούν να συνεργαστούν κατά τον επιθυµητό τρόπο.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 51
Ψήφοι κατά: 72
Αποχές: 30
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Ο ρόλος της ΕΤΕ στις
συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) και ο αντίκτυπος στην προβληµατική της ανάπτυξης»
(2005/C 234/12)
Στις 27 Απριλίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού Κανονισµού της, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα: «Ο ρόλος της
ΕΤΕ στις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) και ο αντίκτυπος στην προβληµατική της ανάπτυξης».
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και νοµισµατική ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή», στο οποίο
ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 16 Φεβρουαρίου 2005 µε
βάση εισηγητική έκθεση του κ. LEVAUX).
Κατά την 415η σύνοδο ολοµέλειας της, της 9ης και 10ης Μαρτίου 2005 (συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 2005),
η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 153 ψήφους υπέρ,
καµία ψήφο κατά και 5 αποχές.
1. Εισαγωγή
1.1 Η παρούσα γνωµοδότηση περιέχει µεγάλα αποσπάσµατα
από το ενηµερωτικό σηµείωµα που συνέταξε η ΕΤΕ για την ΕΟΚΕ
τον Ιούλιο του 2004 (1).
1.2 Σήµερα, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες χρησιµοποιούν µε πολύ
διαφορετικό τρόπο το σύστηµα των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (συµβάσεις παραχώρησης και άλλα είδη συµβάσεων). Ο
όρος Σ∆ΙΤ καλύπτει ποικίλες καταστάσεις και, κατά την ΕΤΕ, το
κύριο χαρακτηριστικό µιας Σ∆ΙΤ είναι ότι συνεπάγεται την από
κοινού ανάληψη των κινδύνων από δηµόσιους και ιδιωτικούς
φορείς βάσει κοινής δέσµευσης για την υλοποίηση ενός στόχου
δηµόσιου συµφέροντος.

2. Η προβληµατική της Σ∆ΙΤ και ο ρόλος της ΕΤΕ
2.1 Μια ευρωπαϊκή ιστορία
2.1.1
Πριν από 2000 έτη, η ευθύνη για την παράδοση της
αλληλογραφίας στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία ανήκε είτε στον
αυτοκράτορα, όσον αφορά το «vehiculatio» (το ταχυδροµικό
σύστηµα στο σύνολό του), είτε στις τοπικές αρχές — στους δήµους
— όσον αφορά τους µεµονωµένους ταχυδροµικούς σταθµούς,
«stationes» στα λατινικά.
Βάσει των συµβάσεων που ανατίθενταν µετά από διαγωνισµό από
τους δήµους στους διαχειριστές των µεγάλων ταχυδροµικών
σταθµών, οι τελευταίοι αναλάµβαναν την κατασκευή, τη συντήρηση
και τη λειτουργία του σταθµού για µια πενταετία, «lustrum» στα
λατινικά, περίοδο αρκετά συνήθη στο ρωµαϊκό δίκαιο που
απαντάται επίσης συχνά στο δίκαιο για την έγγειο ιδιοκτησία (ιδίως
στις συµβάσεις «precarium»). Θα χρειαστεί να περάσουν δώδεκα
αιώνες για να εµφανιστούν ξανά αυτού του είδους οι συµβάσεις.

2.1.2 Τον 19ο αιώνα, το ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο
κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου µέσω συµβάσεων παραχώρησης.
Εκτός από τους σιδηροδρόµους και τα έργα τέχνης, αντικείµενο
συµβάσεων παραχώρησης αποτέλεσαν οι δηµοτικές δηµόσιες
υπηρεσίες όπως το νερό, το φωταέριο, το ηλεκτρικό, η αποκοµιδή
των οικιακών απορριµµάτων, το τηλέφωνο κλπ.
2.1.3 Εξάλλου, στην πλειονότητα των κρατών µελών, το δίκαιο
των δηµόσιων συµβάσεων προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από το
δίκαιο των παραχωρήσεων.
2.1.4 Στον 20ό αιώνα, οι συµβάσεις παραχώρησης επιτρέπουν
την κατασκευή όχι µόνο αυτοκινητοδρόµων και χώρων στάθµευσης
αλλά, επίσης, δικτύων ύδρευσης, µουσείων, αερολιµένων, γραµµών
τραµ ή υπόγειου σιδηροδρόµου, αστικών υποδοµών ή ακόµη την
πλήρη ανακαίνιση σχολείων και νοσοκοµείων.
2.1.5 Πληθώρα χωρών εφαρµόζουν τις Σ∆ΙΤ και η ΕΟΚΕ
συνέταξε σύντοµη επισκόπηση αυτών στη γνωµοδότησή της (2) µε
θέµα το «Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε τις συµπράξεις δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα και το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων
και των συµβάσεων παραχώρησης», που εγκρίθηκε στις 27/10/
2004.
2.2 Το πλαίσιο δράσης της ΕΤΕ όπως το περιγράφει η ίδια
2.2.1 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου 2003 κάλεσε
την Επιτροπή και την ΕΤΕ να µελετήσουν πώς µπορεί να επιτευχθεί
η βέλτιστη αξιοποίηση της οικονοµικής στήριξης του δηµόσιου και
του ιδιωτικού τοµέα υπέρ της Πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη και
να ληφθούν πιο προσεκτικά υπόψη ορισµένες πρωτοβουλίες που θα
µπορούσαν να συµβάλουν στην ανάπτυξη των Σ∆ΙΤ.

∆εν βασιζόταν µόνο η ταχυδροµική υπηρεσία του Αυτοκράτορα
Αυγούστου σε σύµβαση παραχώρησης. Το ίδιο ίσχυε για τα
λιµάνια, τα θερµά λουτρά, τις αγορές, ακόµη και τους δρόµους!

2.2.2 Η Επιτροπή ετοίµασε, λοιπόν, µε τη βοήθεια της ΕΤΕ,
σειρά µέτρων που ενσωµατώθηκαν στην Πρωτοβουλία για την
ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των
Βρυξελλών τον ∆εκέµβριο του 2003. Οι προτάσεις εστιάζονταν στη
θέσπιση ενός ρυθµιστικού, χρηµατοδοτικού, και διοικητικού
πλαισίου που θα µπορούσε να ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις,
καθώς και στην κινητοποίηση των κοινοτικών χρηµατοδοτικών
πόρων ενώ, παράλληλα, τα κράτη µέλη κλήθηκαν να συνεχίσουν να
επικεντρώνουν τις δηµόσιες δαπάνες στους τοµείς που ευνοούν την
ανάπτυξη, χωρίς να διογκώσουν τον κρατικό προϋπολογισµό.

(1) «Ο ρόλος της ΕΤΕ στις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
(Σ∆ΙΤ)», Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ιούλιος 2004. Το έγγραφο
αυτό καταρτίστηκε για την οµάδα µελέτης της ΕΟΚΕ. Μπορείτε να το
ζητήσετε µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος από τη Γραµµατεία της ΕΟΚΕ:
eco@esc.eu.int

(2) Βλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ ΕΕ C 120 της 20.5.2005 «Παραχωρήσεις
και τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα», για το «Πράσινο
βιβλίο σχετικά µε τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το
κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων
παραχώρησης», COM (2004) 327 τελικό.
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2.2.3
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο Συµβούλιο από την
ΕΤΕ αφορούσαν κατά κύριο λόγο την εκχώρηση σηµαντικών
συµπληρωµατικών πόρων τόσο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα (∆Ε∆)
όσο και για την πρωτοβουλία «i2i» (3), ήτοι για τις δύο βασικές
πτυχές της Πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη (4). Η ΕΤΕ δεσµεύτηκε:

εγκαταστάσεις (π.χ., για την αποτέφρωση των απορριµµάτων ή την
επεξεργασία των υδάτων), δηµόσια κτίρια, ιδίως γραφεία που στεγάζουν διοικητικές υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκοµεία και φυλακές.

— να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διευρυνθεί το
φάσµα των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών µέσων για αυτές τις
δύο ουσιαστικές πτυχές της Πρωτοβουλίας, ιδίως όσον αφορά
τη χρηµατοδότηση των Σ∆ΙΤ

Στο παράρτηµα 2 απεικονίζεται το τρέχον στάδιο εξέλιξης, στο
τέλος του 2003, των προγραµµάτων Σ∆ΙΤ, των σχετικών νοµικών
συστηµάτων και των εµπλεκόµενων δηµόσιων φορέων στην ΕΕ των
25.

— να ενισχύσει τους θεσµικούς δεσµούς της µε την Επιτροπή, τα
κράτη µέλη, τα εξειδικευµένα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα (ιδίως
τις εθνικές οµάδες εργασίας που είναι αρµόδιες για τις Σ∆ΙΤ)
αλλά και µε τον τραπεζικό τοµέα και τις κεφαλαιαγορές,
προκειµένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των δηµοσίων και
ιδιωτικών χρηµατοδοτήσεων που προορίζονται για αυτούς τους
τοµείς υψηλής προτεραιότητας.

3.1.3 Για τον δηµόσιο τοµέα, βασικός στόχος ενός προγράµµατος Σ∆ΙΤ είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ιδιωτικού
τοµέα προκειµένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχει ο
δηµόσιος τοµέας. Για το λόγο αυτό, οι Σ∆ΙΤ συνοδεύονται συχνά
από τα παρακάτω µέτρα ή απαιτήσεις από την πλευρά του δηµόσιου τοµέα:

2.2.4
Οι δεσµεύσεις που ανέλαβε η ΕΤΕ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη αντιστοιχούν στη φυσική εξέλιξη και
ενίσχυση µέτρων που έχει ήδη λάβει η Τράπεζα την τελευταία
δεκαετίας µε στόχο να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τοµέας να
συµµετέχει πιο ενεργά στη χρηµατοδότηση δηµόσιων υποδοµών.
2.2.5
Η ΕΟΚΕ τονίζει στη γνωµοδότησή της για το «Πράσινο
Βιβλίο σχετικά µε τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και
το κοινοτικό δίκαιο των δηµόσιων συµβάσεων και των συµβάσεων
παραχώρησης» (5) τις σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τη χρήση
των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στα κράτη µέλη.
Στη γνωµοδότηση σηµειώνεται, επίσης, ότι οι τοπικές ή αποκεντρωµένες αρχές συχνά τηρούν µια περισσότερο πραγµατιστική
στάση σε σύγκριση µε τα κράτη µέλη όσον αφορά τη συγκρότηση
συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.

3. Η εξέλιξη των Σ∆ΙΤ στην Ευρώπη όπως την περιγράφει η
ΕΤΕ
3.1 Τα χαρακτηριστικά των Σ∆ΙΤ
3.1.1
Η έκφραση «σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα» (Σ∆ΙΤ)
χρησιµοποιείται ευρέως από τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, δεν
υφίσταται ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο Σ∆ΙΤ.
3.1.2
Στην Ευρώπη, οι νέες επενδύσεις που σχετίζονται µε
υποδοµές υλοποιούνται όλο και συχνότερα στα πλαίσια διαφόρων
ειδών Σ∆ΙΤ που βασίζονται στην αρχή της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα µε κατανοµή του κινδύνου, στην παροχή δηµόσιων
υποδοµών, στην καταβολή πληρωµής από τον χρήστη ή την χρέωση
των δηµοσίων πόρων ανάλογα µε την παρεχόµενη υπηρεσία ή/και
τον κίνδυνο που µεταβιβάζεται στον ιδιωτικό τοµέα. Οι δηµόσιες
υποδοµές αυτές περιλαµβάνουν, ενδεικτικά, αερολιµένες, σιδηροδροµικές γραµµές, οδούς, γέφυρες, σήραγγες, περιβαλλοντικές
(3) Το πρόγραµµα i2i της οµάδας ΕΤΕ προβλέπει µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα δάνεια και συµµετοχή σε µετοχικά κεφάλαια καθώς και δοµές
αντεγγυήσεων. Λαµβάνει υπόψη τους στόχους της στρατηγικής της
Λισσαβόνας Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ www.bei.org.
(4) Βλ. σηµείωµα προς το συµβούλιο ECOFIN της 25ης Νοεµβρίου 2003
– Έγγραφο CA 03/515
(5) Βλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Παραχωρήσεις και συµπράξεις δηµοσίου
και ιδιωτικού τοµέα» ΕΕ C 120 της 20.5.2005 για το «Πράσινο βιβλίο
σχετικά µε τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και το κοινοτικό δίκαιο των δηµόσιων συµβάσεων και των συµβάσεων παραχώρησης
- COM (2004) 327 τελικό».

— σύναψη συµβάσεων για την παροχή υπηρεσιών και όχι για την
απόκτηση πάγιων στοιχείων του ενεργητικού
— καθορισµό των αναγκών βάσει αποτελεσµάτων και όχι σε
συνάρτηση µε εισροές
— αµοιβή του ιδιωτικού τοµέα ανάλογα µε το βαθµό και την
ποιότητα των πραγµατικά παρασχεθεισών υπηρεσιών
— επιλογή, συχνά επιβαλλόµενη, προσέγγισης που βασίζεται στο
σύνολο της διάρκειας ζωής του έργου όσον αφορά τη
σύλληψη, την κατασκευή και την εκµετάλλευση των στοιχείων
του έργου στις περιπτώσεις όπου είναι σαφές ότι η παροχή των
συνιστωσών αυτών δεν είναι δυνατή µε πιο οικονοµικό τρόπο
µέσω δέσµευσης ιδιαίτερων πόρων για αυτές
— βελτιστοποίηση της µεταβίβασης των κινδύνων στον ιδιωτικό
τοµέα, βάσει της αρχής που υπαγορεύει ότι κάθε κίνδυνος
πρέπει να υπόκειται στη διαχείριση του συµβαλλόµενου µέρους
που διαθέτει τα πλέον κατάλληλα προσόντα
— υποχρέωση του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα να συλλέξει το
σύνολο ή µέρος των απαραίτητων πόρων για τη χρηµατοδότηση
των επενδύσεων που σχετίζονται µε το έργο εφόσον είναι σαφές
ότι η εν λόγω χρηµατοδότηση µπορεί να αντισταθµιστεί από τη
µείωση άλλων εξόδων και από την ταχύτητα υλοποίησης των
παρεχόµενων υπηρεσιών
— προσφυγή σε διάφορα είδη αµοιβής, π.χ., εµπορικά έσοδα,
σκιώδη διόδια, πληρωµές ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα κλπ.

3.2 Η κινητήρια δύναµη της ανάπτυξης των Σ∆ΙΤ στην Ευρώπη

3.2.1 Οι µηχανισµοί τύπου Σ∆ΙΤ ενδέχεται να διαδραµατίζουν
ένα ορισµένο ρόλο στη δηµιουργία υποδοµών ανά την Ευρώπη.
Εφόσον στη συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα αξιοποιούνται πλήρως τα πλεονεκτήµατα των δύο τοµέων και οι πιθανές
συνέργιες της συνεργασίας τους, οι Σ∆ΙΤ µπορούν να συµβάλουν
στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών.
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3.2.2
Οι Σ∆ΙΤ επιτρέπουν την αποκόµιση οφέλους από την
αποτελεσµατικότητα του ιδιωτικού τοµέα και τη δηµιουργία
κατάλληλων µηχανισµών κατανοµής των κινδύνων µεταξύ του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. ∆υστυχώς η πρακτική αυτή δεν
επαληθεύτηκε σε όλες τις περιπτώσεις, ειδικά στα µεγάλα έργα στον
τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας Η δυνατότητα της µεταβίβασης του κινδύνου και, στη συνέχεια, της εξισορρόπησης των
κινδύνων και των οφελών στα πλαίσια του έργου, αποδεικνύεται
κεφαλαιώδους σηµασίας διότι επιτρέπει στις Σ∆ΙΤ να βελτιστοποιήσουν τη σχέση κόστους-αποτελεσµάτων της δράσης του δηµόσιου
τοµέα.

3.2.7 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί µε
την ανάπτυξη των Σ∆ΙΤ, υπάρχουν όµως ακόµη πολλά εµπόδια που
πρέπει να εξαλειφθούν πριν οι δηµόσιες αρχές των κρατών µελών
αρχίζουν να εφαρµόζουν τακτικά συµπράξεις του είδους αυτού.

3.2.3
Η εξέλιξη αυτή, που συνοδεύτηκε από µεταρρυθµίσεις των
κανόνων που διέπουν τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων, επέτρεψε
στον ιδιωτικό τοµέα να ανταποκριθεί θετικά στις νέες ευκαιρίες που
παρουσιάζονται για την εξασφάλιση της συµµετοχής του στην
παροχή και την εκµετάλλευση δηµόσιων υποδοµών σε πολλές χώρες
της ΕΕ.

3.3.1 Κύριο µέληµα των δηµόσιων αρχών που αποφασίζουν να
συγκροτήσουν µια Σ∆ΙΤ είναι η βελτιστοποίηση της σχέσης
κόστους-αποτελεσµάτων. Η αρχή «πρώτα η παροχή της υπηρεσίας
και µετά η αµοιβή» πρέπει να διασφαλίζει ότι δίνεται κίνητρο στον
εταίρο του ιδιωτικού τοµέα να παραδώσει τα συµφωνηθέντα και να
τα εκµεταλλευτεί σεβόµενος τις προθεσµίες. Σε ορισµένες χώρες,
αντίθετα, οι παραδοσιακές δηµόσιες συµβάσεις επιβαρύνονται
ορισµένες φορές µε καθυστερήσεις στην κατασκευή και µεγάλες
υπερβάσεις του προϋπολογισµού. Ωστόσο, τα ίδια προβλήµατα
έχουν πλήξει και ορισµένες Σ∆ΙΤ. Από την άποψη αυτή, όταν η
υποχρέωση συντήρησης καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου
βαρύνει τον ιδιωτικό τοµέα, οι φορείς εκµετάλλευσης έχουν το
κίνητρο να βελτιστοποιήσουν τις δαπάνες επένδυσης και
συντήρησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Ωστόσο,
έχουν υπάρξει παραδείγµατα φορέων υλοποίησης έργων, οι οποίοι
συνέχισαν την εκµετάλλευση των συµβάσεών τους στις περιπτώσεις
όπου ανέκυψαν απροσδόκητες αλλαγές των περιστάσεων ή όπου οι
προβλέψεις κόστους αποδείχθηκαν ανακριβείς.

3.2.4
Εξάλλου, αυτό επιτρέπει στις µικρές ιδιωτικές εταιρείες,
ιδίως στις ΜΜΕ, να συµµετέχουν σε έργα µεγάλης εµβέλειας
(αποκτώντας παράλληλα πρόσβαση σε µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση) υπό όρους που θα ήταν προβληµατικοί υπό το καθεστώς
των κλασικών συµβάσεων του ιδιωτικού τοµέα οι οποίες χρηµατοδοτούνται «εντός ισολογισµού».
3.2.5
Λόγω των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετώπισε ο
δηµόσιος τοµέας εξ αιτίας µιας πολιτικής προσέγγισης που ευνοεί
περισσότερο τον ιδιωτικό τοµέα παρά τον δηµόσιο και, σε
ορισµένες χώρες, µιας πολιτικής που για χρόνια παραµέλησε τις
αναγκαίες επενδύσεις στις δηµόσιες υπηρεσίες, η βελτίωση των
δηµόσιων υπηρεσιών προϋποθέτει αύξηση του όγκου των επενδύσεων και επιτάχυνση της εκτέλεσης έργων που είναι δύσκολο να
χρηµατοδοτηθούν µέσω κλασικών συµβάσεων. Πάντως, η υιοθέτηση
από τον δηµόσιο τοµέα µιας καινοτόµου προσέγγισης της χρηµατοδότησης επενδυτικών έργων µπορεί να προσφέρει µια καλύτερη
σχέση κόστους-οφέλους σε σύγκριση µε τις Σ∆ΙΤ.
3.2.6
Η ΕΤΕ τονίζει: ∆εδοµένου ότι για µεγάλο αριθµό των
έργων αυτών οι σχετικές πράξεις καταχωρίζονται στον ισολογισµό
για τη λογιστική απογραφή των δηµοσίων ελλειµµάτων, σύµφωνα
µε τις κατευθυντήριες γραµµές του ευρωπαϊκού συστήµατος
εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών SEC 95 (6), το ζήτηµα της
αντιµετώπισής τους στα πλαίσια των εθνικών λογαριασµών δεν είναι
παρά ένας εκ των πολλών παραγόντων που πρέπει να ληφθούν
υπόψη από τις δηµόσιες αρχές ενόψει της έγκρισης ενός συνολικού
προγράµµατος Σ∆ΙΤ, και βέβαια όχι ο πλέον σηµαντικός. Η ΕΟΚΕ
υπενθυµίζει ότι η στατιστική υπηρεσία των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (7) έχει ορίσει κανόνες σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση, στους εθνικούς λογαριασµούς, των συµβάσεων που
συνάπτονται από δηµόσιους φορείς στο πλαίσιο συµπράξεων µε
ιδιωτικούς φορείς. Οι εν λόγω κανόνες λαµβάνουν υπόψη:
— τις διαδικασίες µεταφοράς του κινδύνου κατασκευής από τον
δηµόσιο φορέα στον ιδιωτικό φορέα,
— τα κριτήρια διαθεσιµότητας του έργου,

3.3 Οι Σ∆ΙΤ και η σχέση κόστους-αποτελεσµάτων

3.3.2 Το κατά πόσον η µεταβίβαση των κινδύνων είναι συµφέρουσα για τον δηµόσιο τοµέα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση,
για κάθε µεµονωµένο σχέδιο, σύµφωνα µε µια ευρέως αποδεκτή
µέθοδο που αποκαλείται «Public Sector Comparator» (µηχανισµός
σύγκρισης για τον δηµόσιο τοµέα) ή «PSC». Ιδιαίτερα χρήσιµοι
µπορούν, επίσης, να αποδειχθούν οι µηχανισµοί για τη διάδοση των
βέλτιστων πρακτικών όπως η δηµιουργία οµάδων εργασίας και εξειδικευµένων µονάδων για τις Σ∆ΙΤ και η χρήση ευρέως αποδεκτών
συστηµάτων συγκριτικής αξιολόγησης προκειµένου να είναι µετρήσιµη η σχέση κόστους-αποτελεσµάτων. Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι
πολλά κράτη µέλη έχουν συγκροτήσει µονάδες εµπειρογνωµόνων
για τη σύνταξη συµβάσεων Σ∆ΙΤ και την επιλογή των βέλτιστων
πρακτικών. Για το λόγο αυτό, συνιστά συστηµατική γενίκευση των
συγκρίσεων των έργων που εκτελούνται από τις δηµόσιες αρχές και
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις (κόστος, επίδοση, κλπ.) και ευρωπαϊκό
συντονισµό διαµέσου εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου.

4. Η συµµετοχή της ΕΤΕ στις Σ∆ΙΤ

4.1 Αρχές που διέπουν τις χρηµατοδοτήσεις

— και, ορισµένες φορές, τα αιτήµατα του χρήστη.
(6) Στο Ηνωµένο Βασίλειο, για παράδειγµα, 60 % του συνόλου των λογιστικών κινήσεων που αφορούν τις Σ∆ΙΤ εγγράφονται στον ισολογισµό.
(7) Απόφαση της στατιστικής υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
σχετικά µε το δηµόσιο έλλειµµα/ πλεόνασµα και το δηµόσιο χρέος – και
τη διαχείριση των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, ανακοίνωση τύπου STAT/04/18 της 11ης Φεβρουαρίου 2004.

4.1.1 Εν πρώτοις, η Τράπεζα απαιτεί όλα τα έργα Σ∆ΙΤ που
ενισχύει να χαρακτηρίζονται από οικονοµική ευρωστία, να είναι
βιώσιµα από οικονοµική και τεχνική άποψη, να συµµορφώνονται µε
τις περιβαλλοντικές της προδιαγραφές, και να αποτελούν αντικείµενο πρόσκλησης υποβολής προσφορών σύµφωνα µε τους κανόνες
που διέπουν τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων στην ΕΕ.
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4.1.2
Στο µέτρο του δυνατού, η ΕΤΕ παρεµβαίνει κατά τα
πρώιµα στάδια των έργων, πριν από την ανάθεση της σύµβασης, και
συνεργάζεται σε µη αποκλειστική βάση µε το σύνολο των
υποψηφίων στη φάση της υποβολής προσφορών. Η διαδικασία
αυτή εξασφαλίζει ότι, κατά την επιλογή των υποψηφίων λαµβάνεται
υπόψη, ειδικότερα, ο βαθµός στον οποίο πετυχαίνουν να µεταφέρουν στον δηµόσιο τοµέα τα οικονοµικά οφέλη που απορρέουν
από τη συµµετοχή της ΕΤΕ.
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4.3 ∆ιάρκεια των δανείων
Τα δάνεια για έργα Σ∆ΙΤ χαρακτηρίζονται από µακρά περίοδο χρεολυτικής αποπληρωµής (παράρτηµα 4 — πίνακας Γ).

4.3.1 Κ ατ η γ ο ριο πο ίη ση δανείω ν αν άλο γ α µε τ η διά ρκεια
4.1.3
Η αρχή της συµπληρωµατικότητας µε άλλους φορείς
χρηµατοδότησης που ακολουθεί η Τράπεζα τηρείται στους µηχανισµούς Σ∆ΙΤ.
4.1.4
Με τον τρόπο αυτό, πολυάριθµα δάνεια της ΕΤΕ για έργα
Σ∆ΙΤ συνοδεύονται από τραπεζικές εγγυήσεις ή εξειδικευµένη
ασφάλιση είτε έως την ηµεροµηνία λήξης τους είτε έως ότου
αποδειχθεί η λειτουργικότητα του έργου.
4.1.5
Η πιστωτική ποιότητα του χαρτοφυλακίου Σ∆ΙΤ της
Τράπεζας ενισχύεται από την υποστήριξη που παρέχει ο δηµόσιος
τοµέας στη ροή των πληρωµών προς πληθώρα έργων Σ∆ΙΤ.
Πράγµατι, για πολλά έργα τύπου Σ∆ΙΤ (όπως, για παράδειγµα,
αυτά που αφορούν τα νοσοκοµεία και τα σχολεία στο Ηνωµένο
Βασίλειο) οι υποχρεώσεις πληρωµής βαρύνουν αποκλειστικά τον
δηµόσιο τοµέα και οι ανάδοχοι δεν εκτίθενται επ' ουδενί στους
κινδύνους που συνδέονται µε τη ζήτηση. Επιπλέον, οι Σ∆ΙΤ επωφελούνται κατά κανόνα ενός παγιωµένου ρυθµιστικού και συµβατικού
πλαισίου. Τέλος, µολονότι ο όγκος των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τις Σ∆ΙΤ έχει αυξηθεί (παράρτηµα 3), το ύψος των εν
λόγω δανείων παραµένει σχετικά χαµηλό σε σχέση µε το συνολικό
ποσόν των δανειοδοτήσεων.
4.1.6.
Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι η ΕΤΕ χρηµατοδοτεί έργα Σ∆ΙΤ
κατά ποσοστό το οποίο κυµαίνεται από ένα έκτο έως το ήµισυ της
συνολικής επένδυσης.

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, τα δάνεια για έργα Σ∆ΙΤ ήταν διάρκειας
άνω των 20 ετών σε ποσοστό 83 % σε ονοµαστικές τιµές και 87 %
σε σταθµισµένες τιµές συναρτήσει των κινδύνων. Οι πλέον µακρινές
ηµεροµηνίες λήξης αφορούσαν υποδοµές κοινωνικού χαρακτήρα
(κυρίως νοσοκοµεία, τα οποία χαρακτηρίζονται από µακρά διάρκεια
οικονοµικής ζωής και πάγια ενίσχυση από τον δηµόσιο τοµέα)
καθώς και τους τοµείς της πολεοδοµίας και των τοπικών συγκοινωνιών για τους οποίους η διάρκεια των δανείων κυµαίνεται
συνήθως µεταξύ 25 και 30 ετών. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι λόγω της
µακράς διάρκειας ισχύος των δανείων προβλέπεται να υπάρξουν
εύλογες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των πρώτων Σ∆ΙΤ. Ως εκ
τούτου, δεν είναι δυνατό στο στάδιο αυτό να καταλήξουµε σε µια
οριστική κρίση σχετικά µε το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν.
Επιπλέον, οι περιστάσεις µεταβάλλονται αναπόφευκτα κατά τη
διάρκεια τέτοιων µακρών χρονοδιαγραµµάτων. Συνεπώς, η ακαµψία
των Σ∆ΙΤ περιορίζει την ευελιξία του δηµοσίου τοµέα να ανταποκριθεί στις νέες εξελίξεις που είναι προς το δηµόσιο συµφέρον (8).

4.3.2 Μελλο ντ ικ ή δα νειο δό τ ηση από τ ην Ε ΤΕ
∆ιακρίνεται τάση αύξησης της διάρκειας των δανείων για έργα
Σ∆ΙΤ (9). Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι αυτές είναι οι διάρκειες
που κατά κανόνα απαιτεί πλέον ο δηµόσιος τοµέας, γεγονός που
αποδίδεται στην ανάγκη εναρµόνισης, έστω και υποτυπώδους, της
διάρκειας των δανείων µε την κερδοφορία των έργων Σ∆ΙΤ.

4.2 Τρέχοντα δάνεια για έργα Σ∆ΙΤ από την ΕΤΕ
4.2.1 ∆ άνεια κατ ά είδο ς
Το 2003, η Τράπεζα χορήγησε δάνεια συνολικού ύψους 2,7 δις
ευρώ σε 17 νέα έργα Σ∆ΙΤ. Βάσει του χαρτοφυλακίου της, αυτές οι
συναλλαγές αύξησαν το συνολικό ύψος των δανείων της ΕΤΕ για
έργα Σ∆ΙΤ σε 14,7 δις ευρώ (ονοµαστική αξία) ή 5,9 δις ευρώ
(σταθµισµένη αξία συναρτήσει των κινδύνων). Τα κυριότερα ποσά
του χαρτοφυλακίου Σ∆ΙΤ παρατίθενται στο παράρτηµα 4 —
πίνακας A.

5. Τα διδάγµατα που προκύπτουν από την εµπειρία της ΕΤΕ
σε σχέση µε στις Σ∆ΙΤ
5.1 Η επιλογή, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των έργων
Σ∆ΙΤ

4.2.2 ∆ άνεια κατ ά χώ ρα

Η έως τώρα εµπειρία καταδεικνύει τα πλεονεκτήµατα της πρώιµης
έναρξης του διαλόγου µεταξύ της Τράπεζας και των εµπλεκόµενων
δηµόσιων αρχών προκειµένου να εντοπισθούν τα πλέον κατάλληλα
έργα, ώστε η Τράπεζα να επικεντρώσει µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων της σχετικά µε τις Σ∆ΙΤ στους τοµείς προτεραιότητας
(διευρωπαϊκά δίκτυα, εκπαίδευση και «i2i», υγεία) και στις ζώνες
περιφερειακής ανάπτυξης. Οι Σ∆ΙΤ συνεπάγονται αυξηµένες απαιτήσεις από την Τράπεζα στους τοµείς της αξιολόγησης, της διάρθρωσης και της διαπραγµάτευσης.

Όσον αφορά τα δάνεια κατά χώρα, τα σχετικά ποσά παρατίθενται
στο παράρτηµα 4 — πίνακας B. Το σταθµισµένο ύψος των δανείων
συγκεντρώνεται σήµερα, κατά κύριο λόγο, στο Ηνωµένο Βασίλειο,
την Πορτογαλία, και την Ισπανία.

(8) Η ΕΟΚΕ, στη γνωµοδότησή της σχετικά µε τις «Συµπράξεις δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα και το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων
και των συµβάσεων παραχώρησης» ΕΕ C 120 της 20.5.2005, τάχθηκε
υπέρ της εξέτασης των εµπειρίας σε µακροχρόνια βάση.
(9) Η περίοδος χρεολυτικής αποπληρωµής του 30 % σχεδόν αυτών των
δανείων υπερβαίνει τα 30 έτη.
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5.2 Ζητήµατα σχετικά µε τη σύναψη των συµβάσεων και τις
κρατικές ενισχύσεις
5.2.1
Η σύναψη των συµβάσεων υπό κατάλληλες συνθήκες
ανταγωνισµού είναι µια από τις βασικές προϋποθέσεις της επιτυχίας
ενός έργου Σ∆ΙΤ. Η διαδικασία της υποβολής προσφορών µπορεί
να αποδειχθεί περίπλοκη και να απαιτήσει την κινητοποίηση εξαιρετικά ικανού προσωπικού τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η ανάπτυξη ενός έργου Σ∆ΙΤ
ενδέχεται να απαιτήσει χρονοβόρες και δαπανηρές διαπραγµατεύσεις. Σε άλλες περιπτώσεις (συχνά στις χώρες που διαθέτουν
εµπειρία σε συµβάσεις παραχώρησης), συµβαίνει να είναι δυνατόν
να απλουστευθεί η διαδικασία σύναψης των συµβάσεων µε
διατήρηση της ανταγωνιστικής πίεσης. Ο έλεγχος της διαδικασίας
σύναψης των συµβάσεων είναι σηµαντικό µέρος των ενεργειών της
ΕΤΕ στο πλαίσιο της δέουσας επιµέλειάς της αναφορικά µε τα έργα
Σ∆ΙΤ.
5.2.2.
Η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιµο, στα πλαίσια µιας υγιούς πολιτικής ανταγωνισµού, τα έργα τα οποία χρηµατοδοτούνται από την
ΕΤΕ να τηρούν τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου περί ανταγωνισµού και συγκεκριµένα όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις.
Σχετικά µε το σηµείο αυτό, η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει τη θέση που
διατυπώνει στη γνωµοδότηση για την προαναφερόµενη Πράσινη
Βίβλο (10).

5.3 Αποδοτικότητα των έργων Σ∆ΙΤ
5.3.1
Οι εθνικές ελεγκτικές αρχές έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή
στην αποδοτικότητα πολλών έργων Σ∆ΙΤ που χρηµατοδοτήθηκαν
στους αντίστοιχους τοµείς αρµοδιότητάς τους, καθώς και στην
εκάστοτε σχέση κόστους-αποτελεσµάτων.
Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των έργων Σ∆ΙΤ, η ΕΟΚΕ
συνιστά την προσφυγή στις αναλύσεις που διαθέτουν όλες οι χώρες
που εκτέλεσαν έργα Σ∆ΙΤ. Είναι γεγονός ότι το Ηνωµένο Βασίλειο
κατέφυγε σε αυτό το µέσο για τη χρηµατοδότηση των δηµόσιων
υπηρεσιών, υπάρχουν, όµως, και εµπειρίες σε άλλες χώρες.
Εξάλλου, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αναλύσεις όλων των διαθέσιµων πηγών προκειµένου να υπάρξει πλήρης αξιολόγηση κυρίως
όσον αφορά τις εµπειρίες των κοινωνικών εταίρων, ιδιαίτερα των
συνδικαλιστικών οργανώσεων, σχετικά µε την ανάπτυξη των
συνθηκών εργασίας, και των καταναλωτών, σχετικά µε την ποιότητα
των υπηρεσιών
5.3.2
Το παράρτηµα 5 περιλαµβάνει αποσπάσµατα εκθέσεων
που έχουν δηµοσιευτεί από το National Audit Office (11) του
Ηνωµένου Βασιλείου. Από αυτές τις εκθέσεις προκύπτει ότι η
αποδοτικότητα των έργων Σ∆ΙΤ που εκτελέστηκαν στο Ηνωµένο
Βασίλειο ήταν γενικά καλή ιδίως από την άποψη του κόστους και
τήρησης των προθεσµιών για µεγάλα έργα υποδοµής, µολονότι
υπήρξαν ορισµένες αδυναµίες στα πρώτα έργα κατασκευής
σχολικών κτιρίων. Ένα ακόµη θετικό στοιχείο των εν λόγω εκθέσεων
είναι ότι επισηµαίνουν τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και τα
(10) Βλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Παραχωρήσεις και τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα», ΕΕ C 120 της 20.5.2005 για το «Πράσινο
βιβλίο σχετικά µε τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το
κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων
παραχώρησης», COM (2004) 327 τελικό.
11
( ) Βλ. : www.nao.org.uk.
(12) Η σχετική αναφορά θα συµπληρωθεί αργότερα.
(13) Βλ. Έκθεση στην ιστοσελίδα web www.tcontas.pt
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σφάλµατα που διαπράχθηκαν, ιδίως στον τοµέα των τεχνολογιών
της πληροφορίας στον οποίο οι Σ∆ΙΤ έχουν µέχρι στιγµής
αποδειχθεί ανεπαρκείς. Ανάλογες εκθέσεις (12) έχουν δηµοσιευτεί
και από τις ελεγκτικές αρχές άλλων χωρών όπως, για παράδειγµα, η
κριτική έκθεση που δηµοσίευσε πρόσφατα το πορτογαλικό ελεγκτικό συνέδριο (Tribunal de Contas) σχετικά µε το πρόγραµµα
SCUT (13).

5.3.3 Συνολικά, βάσει της έως τώρα εµπειρίας της, η ΕΤΕ θεωρεί
ότι τα έργα που έχει χρηµατοδοτήσει αποδείχθηκαν αρκετά
αποδοτικά. Όσον αφορά τα κατασκευαστικά έργα, τα έργα
ολοκληρώθηκαν εντός των προθεσµιών που προβλέπονταν στις
σχετικές συµβάσεις. Στο σύνολο του χαρτοφυλακίου, µόνο σε ένα
σχέδιο παρατηρήθηκαν µεγάλες καθυστερήσεις.

5.3.4 Γενικά, τα έργα φτάνουν στο προβλεπόµενο επίπεδο
λειτουργικών επιδόσεων εντός έξι έως δώδεκα µηνών από την
έναρξη των εργασιών. Οι έλεγχοι που ασκούνται στα έργα της ΕΤΕ
για την άρση των εγγυήσεων και την επαναχρηµατοδότηση δείχνουν
γενικά ικανοποιητικά αποτελέσµατα µέσα σε καλές προθεσµίες.

5.4 Τοµεακές προτεραιότητες

5.4.1 Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στην πλειονότητα των χωρών
παρατηρείται σταθερά ότι οι συνάψεις συµβάσεων τύπου Σ∆ΙΤ
επικεντρώνονται αρχικά στον τοµέα των µεταφορών. Στη συνέχεια,
οι περισσότερες χώρες προχωρούν σταδιακά σε άλλους τοµείς
(όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η ενέργεια, το νερό και η επεξεργασία
αποβλήτων) στους οποίους οι µέθοδοι της σύναψης συµβάσεων
τύπου Σ∆ΙΤ θεωρούνται επίσης ως καλή λύση.

5.4.2 Το Ηνωµένο Βασίλειο, για παράδειγµα, επικέντρωσε
σαφέστατα την προσοχή του στη σηµασία των µηχανισµών τύπου
Σ∆ΙΤ στους κοινωνικούς τοµείς της εκπαίδευσης και της υγείας στο
πλαίσιο του µεγαλύτερου επενδυτικού προγράµµατος στην ιστορία
του αγγλικού εθνικού συστήµατος υγείας (National Health Service).
Από το 1997, 64 έργα Σ∆ΙΤ ειδικά για νοσοκοµεία, συνολικής
αξίας 11,1 δις στερλινών (15,7 δις ευρώ), εγκρίθηκαν από το
υπουργείο υγείας του Ηνωµένου Βασιλείου, το οποίο αποφάσισε
την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών. Τα 27 από αυτά
τα έργα, αξίας 3 δις στερλινών (4,3 δις ευρώ), έχουν ήδη ολοκληρωθεί και καταστεί λειτουργικά, ή βρίσκονται στη φάση της κατασκευής.

5.4.3 Τουλάχιστον τρεις άλλες χώρες της Ευρώπης
(Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία) προτίθενται να εγκαινιάσουν
µεγάλα προγράµµατα Σ∆ΙΤ στον τοµέα της υγείας.

5.4.4 Παρατηρείται επίσης ότι, αρχικά, τα εθνικά προγράµµατα
Σ∆ΙΤ αφορούν σχετικά µεγάλα έργα που προωθούνται από την
κεντρική διοίκηση και αργότερα προχωρούν σε έργα µικρότερης
εµβέλειας (ενίοτε επαναλαµβανόµενου χαρακτήρα) στο επίπεδο των
τοπικών ή των περιφερειακών αρχών.
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5.4.5
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει την ανάγκη συνολικής προσέγγισης
σε ό,τι αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη, και την καινοτοµία στην
οικονοµική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι
το δυναµικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων παραµένει ως
ένα βαθµό ανεκµετάλλευτο ως προς το πεδίο αυτό. Συνεπώς,
επιθυµεί να την ενθαρρύνει να στρέψει ένα σηµαντικό ποσό των
πόρων της σε αυτή την σφαίρα, ειδικά στην εφαρµοσµένη έρευνα
και καινοτοµία. Αυτό απαιτεί τη δηµιουργική χρήση όλων των
µέσων που διαθέτει η ΕΤΕ — στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι
Σ∆ΙΤ — στο πεδίο της έρευνας, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις µπορεί να θεωρηθεί δηµόσια υπηρεσία.

6. Παρατηρήσεις σχετικά µε τις πληρωµές και τους µηχανισµούς τύπου Σ∆ΙΤ
6.1 Τα συστήµατα πληρωµών που σχετίζονται µε τα έργα Σ∆ΙΤ
του χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ χαρακτηρίζονται από µεγάλη ποικιλοµορφία η οποία αντικατοπτρίζει την ποικιλοµορφία των µηχανισµών
Σ∆ΙΤ που αναπτύσσονται στην Ευρώπη.
6.2 Οι δηµόσιες πληρωµές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Σε
ορισµένες περιπτώσεις δόθηκαν στους αναδόχους άµεσα κίνητρα
για να βελτιώσουν την ασφάλεια (χάρη στην αποτελεσµατική
συντήρηση, τη βελτίωση του φωτισµού, κλπ.) µέσω πληρωµών το
ύψος των οποίων ορίστηκε σε συνάρτηση µε το ποσοστό των
ατυχηµάτων.
6.3 Στην πράξη, η Τράπεζα παρατηρεί ότι, στις Σ∆ΙΤ του
κλάδου των µεταφορών, ο δηµόσιος τοµέας τείνει γενικά να µεταβεί
από τα διόδια στις πληρωµές ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα.
Ωστόσο, η δυνατότητα χρήσης των διαφόρων συστηµάτων
πληρωµής που προσιδιάζουν στους µηχανισµούς τύπου Σ∆ΙΤ για
την επίτευξη διαφορετικών στόχων δηµοσίου συµφέροντος και τη
βελτιστοποίηση της κατανοµής των κινδύνων είναι βασικό χαρακτηριστικό των Σ∆ΙΤ και, παράλληλα, ένα από τα πλεονεκτήµατά τους.
6.4 ∆εδοµένου ότι η Επιτροπή προτίθεται να χρησιµοποιήσει τα
διαρθρωτικά ταµεία συνοχής για τη µερική χρηµατοδότηση, εφόσον
χρειαστεί, της κρατικής συµβολής στα νέα κράτη µέλη, η συνεργασία των εθνικών οµάδων εργασίας µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και τις λοιπές υπηρεσίες της Επιτροπής θα
ήταν πολύ θετικό βήµα.

7. Η προσφορά της ΕΤΕ στις Σ∆ΙΤ από την άποψη της
τεχνογνωσίας
7.1 Η ΕΤΕ έχει προσφέρει σηµαντική προστιθέµενη αξία στις
Σ∆ΙΤ που έχει χρηµατοδοτήσει. Από χρηµατοπιστωτική άποψη, η
µακρά διάρκεια των δανείων και των περιόδων χάριτος που
προτείνει η Τράπεζα ενδείκνυνται ιδιαιτέρως για τα µεγάλα έργα
υποδοµής, δεδοµένης της µακράς διάρκειας οικονοµικής ζωής των
χρηµατοδοτούµενων στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και της
πορείας που ακολουθούν συνήθως οι ταµειακές ροές στη διάρκεια
της υλοποίησης.
7.2 Εξάλλου, το κόστος των χρηµατοδοτικών πόρων της ΕΤΕ
επιτρέπει στον δηµόσιο τοµέα να επωφεληθεί ακόµη περισσότερο
από αυτές τις συναλλαγές. Χάρη σ' αυτά τα χαρακτηριστικά,
ενισχύονται τα έργα από οικονοµική άποψη, µε αποτέλεσµα να
επωφελούνται και οι λοιποί εµπλεκόµενοι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί.
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7.3 Από την άποψη αυτή, τα αυστηρά κριτήρια που εφαρµόζει
η ΕΤΕ στο πλαίσιο της δέουσας επιµέλειας, και η δέσµευσή της να
διατηρήσει στην κατοχή της το χρέος που σχετίζεται µε τα εν λόγω
έργα ως την ηµεροµηνία λήξης του (και όχι να το εκχωρήσει ή να
συνάψει κοινοπρακτικές συµφωνίες όπως κάνουν οι άλλοι µεγάλοι
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί) παρέχουν στον δηµόσιο τοµέα
σηµαντική σταθερότητα και εµπειρία καθώς και µεγάλη προστιθέµενη αξία.
7.4 Η ικανότητα της Τράπεζας να αναλαµβάνει ανάντη συµβουλευτικό ρόλο προς τους δηµόσιους φορείς σχετικά µε την κατάρτιση των προγραµµάτων Σ∆ΙΤ ή σχετικά µε µεµονωµένα προγράµµατα καίριας σηµασίας, είτε άµεσα είτε έµµεσα, εκτιµάται επίσης
ιδιαίτερα από τους δηµόσιους φορείς που έχουν επωφεληθεί µέχρι
στιγµής των παροχών αυτών.
7.5 Η συµµετοχή της Τράπεζας σε κάποιο σχέδιο δύναται να
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, δεδοµένης της ιδιότητας του
«αµερόληπτου» χρηµατοδοτικού οργάνου που µόνο αυτή κατέχει,
ως φορέας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργεί µε
γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και επιπλέον διαθέτει υψηλό
επίπεδο τεχνογνωσίας. Συνεπώς, είναι σε θέση να εµπνεύσει εµπιστοσύνη για τη σύµπραξη των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Για
παράδειγµα, ο καταλυτικός ρόλος της ΕΤΕ αναγνωρίστηκε
ιδιαιτέρως στο σχέδιο για την κατασκευή της γέφυρας του ποταµού
Τάγου, ένα σχέδιο καίριας σηµασίας στο πλαίσιο του πορτογαλικού
προγράµµατος Σ∆ΙΤ.
7.6 Τέλος, η ΕΤΕ πέτυχε να αναπτύξει ευέλικτους και καινοτόµους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς για τα έργα Σ∆ΙΤ. Όπως
προβλέπεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη, η
Τράπεζα ασχολείται επίσης µε την ανάπτυξη ευρέος φάσµατος
χρηµατοδοτικών µέσων όπως εγγυήσεις, δευτερεύοντα χρέη ή χρέη
υβριδικής µορφής και χρηµατοδοτικούς πόρους για υποδοµές, και
µε την εντατικοποίηση της τιτλοποίησης ανάλογα µε τις ανάγκες,
προκειµένου να διευκολύνεται η αύξηση της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στην παροχή δηµόσιων υποδοµών. Αυτές οι καινοτοµίες και το ενδιαφέρον που προκαλούν στους υπόλοιπους χρηµατοδοτικούς φορείς οι κανόνες δέουσας επιµέλειας που εφαρµόζει η
Τράπεζα, συµβάλλουν στο να της αποδίδεται καταλυτικός ρόλος
για την κινητοποίηση επιπλέον πηγών χρηµατοδότησης.
7.7 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η ΕΤΕ µπορεί να στηρίξει τις δηµόσιες αρχές µειώνοντας το κόστος και εφαρµόζοντας µια αυστηρή
πολιτική αξιολόγησης των έργων και µεταφοράς του κινδύνου κατά
την υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ στα κράτη µέλη.

8. Συµπεράσµατα
8.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη σηµαντική συµβολή της ΕΤΕ υπέρ της
ανάπτυξης των Σ∆ΙΤ και της προώθησης της ανάπτυξης και
βελτίωσης των δηµόσιων υπηρεσιών στα κράτη µέλη, χάρη στις
χρηµατοδοτήσεις που χορηγεί για την υλοποίηση έργων στους
τοµείς:
— των διευρωπαϊκών δικτύων και του εκσυγχρονισµού των µεταφορικών υποδοµών
— της σχολικής και πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης
— της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης
— της βελτίωσης του περιβάλλοντος.
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Η ΕΟΚΕ συνιστά στην ΕΤΕ να προσθέσει τον τοµέα της χρηµατοδότησης της εφαρµοσµένης τεχνολογίας και της καινοτοµίας καθώς
και των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας προκειµένου να µπορέσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβληθεί στην παγκόσµια αγορά.
8.2 Στη γνωµοδότησή της για το «Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε
τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το κοινοτικό
δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων
παραχώρησης» (14) τόνιζε την ανάγκη:
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να διασφαλίζει ότι καµία κρατική ενίσχυση δεν στρεβλώνει την
διαδικασία ανάθεσης οιασδήποτε δηµόσιας σύµβασης,
— συστηµατικής αξιολόγησης των έργων Σ∆ΙΤ µε την εφαρµογή
καταλόγου κριτηρίων όπου θα λαµβάνεται υπόψη το κόστος
χρηµατοδότησης των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων για την
υλοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών και των εµπειριών όλων
των ενδιαφερόµενων φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των
µισθωτών και των καταναλωτών.

— τήρησης των κοινωνικών και υγειονοµικών κανόνων και προσπελασιµότητας στα κατασκευαστικά έργα που υλοποιούνται µε
Σ∆Ι∆. Η ΕΤΕ, στις κατασκευές τις οποίες χρηµατοδοτεί, οφείλει
να διασφαλίζει την τήρησή τους κατά τα διάφορα στάδια του
σχεδιασµού, κατασκευής, και διαχείρισης των έργων,

8.3 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι όλοι οι φορείς εµπειρογνωµόνων σε
θέµατα Σ∆Ι∆ των κρατών µελών οφείλουν να συνεργάζονται µε την
ΕΤΕ, προκειµένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη αποστολή στην
Επιτροπή των εµπειριών που αποκτούν όσον αφορά τις βέλτιστες
πρακτικές η οποία θα καταστήσει δυνατή την έναρξη του διαλόγου
µε στόχο τη βελτίωση του ευρωπαϊκού νοµοθετικού πλαισίου.

— άσκησης µιας πολιτικής υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των
φορέων του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα. Κατά συνέπεια,
όσον αφορά τα έργα στα οποία συµµετέχει, η ΕΤΕ οφείλει να
εστιάζει την προσοχή της στην τήρηση µιας αυστηρής ισότητας
των όρων ανταγωνισµού (νοµικών και φορολογικών) µεταξύ των
φορέων του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, και συγκεκριµένα

8.4 ∆εδοµένης της σηµασίας των ανεξόφλητων δανείων της ΕΤΕ
και της εµπειρίας της στον τοµέα των Σ∆ΙΤ, η ΕΟΚΕ προτείνει µία
φορά το χρόνο, στις ηµερήσιες διατάξεις των Συµβουλίων Ecofin
και Ανταγωνιστικότητας να συµπεριλαµβάνεται η εξέταση έκθεσης
για τις Σ∆ΙΤ την οποία θα υποβάλλουν από κοινού η ΕΤΕ και η
Επιτροπή.

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

(14) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα» ΕΕ
C 120 της 20.5.2005 για το «Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το κοινοτικό δίκαιο των
δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων παραχώρησης» (COM(2004) 327 τελικό)

22.9.2005

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Οι παρακάτω τροπολογίες, οι οποίες υπερψηφίστηκαν από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των ψηφισάντων, απορρίφθηκαν κατά τις
συζητήσεις.
Σηµείο 4.1.5: Προσθήκη κειµένου µετά το τέλος της πρώτης περιόδου
«Πράγµατι σε πολλά έργα είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιοι κίνδυνοι έχουν µεταβιβαστεί στον ιδιωτικό τοµέα.»
Αιτιολογία
Θα εκτεθεί προφορικά
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 69
Ψήφοι κατά: 47
Αποχές: 17
Σηµείο 5.3.2: Προσθήκη κειµένου µετά το τέλος της δεύτερης περιόδου
«Ωστόσο, η οµάδα εργασίας του υπουργείου οικονοµικών δεν αντιµετωπίζεται από ορισµένους κοινωνικούς εταίρους ως
αµερόληπτο όργανο, δεδοµένης της αρµοδιότητάς της να προωθεί τις Σ∆ΙΤ. Κατά συνέπεια, αµφισβητείται η αισιόδοξη αξιολόγησή του, λαµβάνοντας ειδικά υπόψη το γεγονός ότι η πλειονότητα των Σ∆ΙΤ δεν έχουν λήξει ακόµη και µια από τις πρώτες
συµπράξεις, το “Skye Road Bridge”, έπρεπε να εξαγοραστεί από το δηµόσιο τοµέα.»
Αιτιολογία
Θα εκτεθεί προφορικά.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 74
Ψήφοι κατά: 48
Αποχές: 13
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Τα νέα κράτη µέλη και
οι γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών»
(2005/C 234/13)
Στις 29 Ιανουαρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2 του Εσωτερικού της Κανονισµού µε θέµα: «Τα νέα κράτη µέλη
και οι γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών».
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και νοµισµατική ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή» στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, εξέδωσε τη γνωµοδότησή του στις 16 Φεβρουαρίου 2005.
Εισηγητής: ο κ. Harri Koulumies.
Κατά τη 415η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 9ης και 10ης Μαρτίου 2005 (συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 170 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 5 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών για
τα έτη 2003-2005 ενισχύθηκε η στρατηγική οικονοµικής πολιτικής, της οποίας οι τρεις βασικοί άξονες είναι οι µακροοικονοµικές
πολιτικές προσανατολισµένες στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα,
οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση του αναπτυξιακού
δυναµικού της Ευρώπης και η ενίσχυση του βιώσιµου χαρακτήρα
της ανάπτυξης. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισηµαίνει το εύρος
των προκλήσεων των νέων χωρών. Πρέπει δε να ληφθεί υπόψη ότι
οι συνέπειες της διεύρυνσης δεν είναι οι ίδιες σε όλα τα κράτη µέλη
της ΕΕ.

Η πλειοψηφία των νέων κρατών µελών θα επιθυµούσε να ενταχθεί
στη ζώνη του ευρώ το συντοµότερο δυνατό. Προκειµένου να
εκπληρωθούν τα κριτήρια που απαιτούνται για να ενταχθούν στη
ζώνη του ευρώ οι χώρες αυτές πρέπει να εφαρµόσουν για πολλά
χρόνια βιώσιµη και λιτή οικονοµική πολιτική. Συνεπώς είναι
αναγκαία η αναθεώρηση του συµφώνου σταθερότητας για την
µακροπρόθεσµη λειτουργία του. Η αναθεώρηση πρέπει να πραγµατοποιηθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη της ΕΕ και προϋποθέτει την ενίσχυση της δέσµευσης για την επίτευξη όλων των
κοινών στόχων. Η απαίτηση για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
αφορά όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Μακροπρόθεσµα, δεν θα αρκεί η
επίτευξη από τα νέα κράτη µέλη του σηµερινού επιπέδου παραγωγικότητας της ΕΕ των 15. Σε όλη την επικράτεια της σηµερινής ΕΕ
είναι σαφές ότι πρέπει να πραγµατοποιηθούν περισσότερες από πριν
επενδύσεις στις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνίας,
στις δράσεις ΕΤΑ και στην εκπαίδευση. Εξάλλου η οικονοµική και
κοινωνική βιωσιµότητα είναι σηµαντική για τη διασφάλιση της
αειφορίας του περιβάλλοντος. Είναι δε ιδιαίτερα σηµαντικό τα νέα
κράτη µέλη να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα της χρήσης της
ενέργειας.

Είναι αυτονόητο ότι οι διαφορές βιοτικού επιπέδου των 15 κρατών
µελών της ΕΕ και των νέων κρατών µελών δεν θα καλυφθούν
γρήγορα. Είναι πιθανό η εξισορρόπηση να διαρκέσει δεκαετίες. Η
αύξηση του πληθυσµού αποτελεί τη µεγάλη πρόκληση της ΕΕ και
συνεπώς θα πρέπει, να ενθαρρυνθεί, µε διάφορους τρόπους η
αύξηση της γεννητικότητας. Πρέπει να κινητοποιηθούν άµεσα όλοι

οι υφιστάµενοι πόροι εργατικού δυναµικού στην ΕΕ, και ειδικότερα
να επιτραπεί στις γυναίκες και στους νέους η εύκολη πρόσβαση
στην αγορά εργασίας και η µακροχρόνια παραµονή τους σε αυτή.
Είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθούν οι ηλικιωµένοι να παραµείνουν
στον ενεργό βίο. Είναι σηµαντικό να ολοκληρωθεί η εσωτερική
αγορά, και να αναπτυχθεί ενεργά η χρηστή οικονοµική
διακυβέρνηση.

1. Τα νέα κράτη µέλη και οι προηγούµενοι γενικοί προσανατολισµοί και γνωµοδοτήσεις
1.1 Σε αυτή τη γνωµοδότηση νέα κράτη µέλη νοούνται οι δέκα
χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου
2004, δηλαδή η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η
Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, η
Ουγγαρία και η Εσθονία.
1.2 Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, στην ανακοίνωση της
Επιτροπής για τους γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής
πολιτικής (ΓΠΟΠ) εξετάζονται αναλυτικά οι στόχοι της οικονοµικής
πολιτικής και οι στρατηγικές. Αναλύεται κυρίως η εσωτερική δράση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι ο κόσµος που την περιβάλλει.
Αφορά δε κυρίως θέµατα σχετικά µε τα νέα κράτη µέλη τα οποία
όµως δεν είχαν εξεταστεί πριν την ένταξή τους.
1.3 Όσον αφορά τις γνωµοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής υπάρχει αναφορά στα µελλοντικά
νέα κράτη µέλη στα συµπεράσµατα γνωµοδότησής της που
υιοθέτησε τον Μάρτιο του 2002. Η ΕΟΚΕ διαπίστωνε τότε ότι,
«λόγω της επικείµενης διεύρυνσης επιβάλλεται η επείγουσα
αναθεώρηση των µεθόδων συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών».
1.4 Σε γνωµοδότηση που υιοθέτησε τον Μάρτιο του 2003
αναφερόταν ήδη η επικείµενη διεύρυνση σε πολλά πλαίσια. Στην
περίληψη της γνωµοδότησης η ΕΟΚΕ υπογράµµιζε ότι αυτό που
προείχε για τα επόµενα έτη ήταν η ανάγκη «αποτελεσµατικής
υποστήριξης της ένταξης των νέων κρατών µελών». Οι στατιστικές
για την οικονοµική κατάσταση που υπάρχουν στο παράρτηµα της
γνωµοδότησης αυτής έδειχναν κατά τον ίδιο τρόπο τα στοιχεία που
αφορούσαν τα τότε κράτη µέλη και τα υποψήφια κράτη µέλη.
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1.5 Σε γνωµοδότηση που υιοθέτησε τον ∆εκέµβριο του 2003, η
ΕΟΚΕ εκφράζει την έκπληξή της διότι «στους γενικούς προσανατολισµούς που καλύπτουν µία περίοδο τριών ετών µόνον σε µία
πρόταση γίνεται αναφορά ότι σε λίγους µήνες η Ένωση θα έχει 10
νέα κράτη µέλη». Στους γενικούς προσανατολισµούς αναφέρεται
µόνον ότι τα εν λόγω κράτη καλούνται να εφαρµόσουν τις οικονοµικές τους πολιτικές σύµφωνα µε τους προσανατολισµούς αυτούς.
Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ η προσέγγιση αυτή δεν αρκεί για µία
µακροπρόθεσµη πρόβλεψη.

2. Οι γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής
στα νέα κράτη µέλη

1.6 Στην ίδια γνωµοδότηση επίσης, οι συνέπειες της διεύρυνσης
εξετάζονται ως ακολούθως: «Ειδικότερα ο συντονισµός της οικονοµικής πολιτικής, ο οποίος είναι ήδη ανεπαρκής, θα επηρεαστεί
σηµαντικά από τη διεύρυνση. Η διεύρυνση συνεπάγεται νέο τρόπο
συντονισµού από δύο πλευρές: από τη µία πλευρά στο εσωτερικό
κάθε πολιτικής (για παράδειγµα εσωτερικός συντονισµός της µισθολογικής πολιτικής) και από την άλλη στους τρεις κύριους τοµείς
της µακροοικονοµικής πολιτικής όπου λόγω της διεύρυνσης θα
αυξηθούν οι διαφορές».

— οικονοµικές µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση του αναπτυξιακού
δυναµικού της Ευρώπης, και

1.7 Επίσης στην εν λόγω γνωµοδότηση επισηµαίνονταν οι ενδεχόµενες συνέπειες εάν «τα νέα κράτη µέλη προσπαθήσουν να
εκπληρώσουν το συντοµότερο δυνατό τα κριτήρια ένταξης στην
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση ακολουθώντας πιστά τα
κριτήρια του συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης».

1.8 Στην πρόσφατη γνωµοδότησή της, του 2004, για τους
γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής που είχε ως
θέµα τη «Βελτίωση της οικονοµικής διακυβέρνησης στην ΕΕ» (1) η
ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η διεύρυνση της Ένωσης σηµατοδοτεί µία νέα
εποχή. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, στη γνωµοδότηση
εξετάζεται η διακυβέρνηση που είναι καθοριστικής σηµασίας για
την αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα της Ένωσης. «Επείγει η
δηµιουργία ενός αξιόπιστου θεσµικού πλαισίου».

1.9 Στην γνωµοδότηση αναφέρεται επίσης «ότι τα νέα κράτη
µέλη έχουν παρόµοια προβλήµατα µε εκείνα της ΕΕ των 15 όσον
αφορά τον προϋπολογισµό, το δηµόσιο χρέος και την απασχόληση». Τούτο δεν σηµαίνει ωστόσο ότι τα προβλήµατα των νέων
χωρών είναι ίδια µε τα προβλήµατα της ΕΕ των 15. Εξάλλου, από
πολλές απόψεις, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές σε εθνικό επίπεδο.
Συγκρίσεις είναι εφικτές µόνον σε µεµονωµένα θέµατα. Στη γνωµοδότηση επισηµαίνεται επίσης ότι η προσαρµογή της νοµοθεσίας και
των οικονοµικών και κοινωνικών πρακτικών των νέων κρατών µελών
στο επίπεδο των αναπτυγµένων κρατών µελών της ΕΕ των 15
ενδέχεται να προκαλέσει κρίσεις.

1.10 Σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της για τους γενικούς
προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής η ΕΟΚΕ αναφερόταν,
µε συνοπτικό τρόπο βέβαια, σε ορισµένα από τα κυριότερα προβλήµατα των νέων κρατών µελών. Το γεγονός βέβαια ότι οι
ανακοινώσεις της Επιτροπής δεν εξέταζαν ούτε προέβλεπαν τις
συνέπειες της διεύρυνσης επηρέασε το περιεχόµενο των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ.
(1) «Βελτίωση της οικονοµικής διακυβέρνησης στην ΕΕ» Γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ – ΕΕ C 74 της 23.3.2005, που υιοθετήθηκε στις 15 Σεπτεµβρίου
2004

2.1 Στους γενικούς προσανατολισµούς της στρατηγικής για την
οικονοµική πολιτική για την περίοδο 2003-2005 οι τρεις βασικοί
άξονες ήταν:
— οικονοµική πολιτική προσανατολισµένη στην ανάπτυξη και τη
σταθερότητα,

— ενίσχυση της βιωσιµότητας.
2.2 Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2003 η οικονοµική ανάπτυξη
σχεδόν σταµάτησε στην ΕΕ των 15. Πραγµατοποιήθηκαν οικονοµικές µεταρρυθµίσεις αλλά όχι µε τον ρυθµό που απαιτείτο για την
επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας. Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας υπήρξε ιδιαίτερα αργή και η ολοκλήρωση
της εσωτερικής αγοράς σηµείωσε µεγάλη καθυστέρηση. Στον τοµέα
της αειφόρου ανάπτυξης σηµειώθηκε κάποια πρόοδος αλλά δεν
ήταν επαρκής. Για παράδειγµα δεν µειώθηκαν καθόλου οι εκποµπές
αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου παρά την
πρόοδο που είχε σηµειωθεί κατά το τέλος της δεκαετίας του '90.
2.3 Τον Απρίλιο του 2004 η Επιτροπή προέβη στην
προσαρµογή των γενικών προσανατολισµών στα νέα δεδοµένα και
επεσήµανε ότι η στρατηγική αφορά και τις υποψήφιες χώρες. Τα
νέα κράτη µέλη έχουν να αντιµετωπίσουν τις ίδιες προκλήσεις µε τα
15 κράτη της ΕΕ αλλά οι προκλήσεις αυτές είναι σηµαντικά µεγαλύτερες και σε ελάχιστες µόνον περιπτώσεις είναι µικρότερες.
2.4 Μεταξύ των νέων κρατών µελών υπάρχουν τεράστιες
διαφορές. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή επιθυµεί, σε κάθε χώρα
ξεχωριστά, να απευθύνει συστάσεις στις οποίες να λαµβάνεται
υπόψη η διαφορετική τους ανάπτυξη.
2.5 Επίκεντρο της προσαρµογής των γενικών προσανατολισµών
ήταν η ένταξη των νέων κρατών µελών στο υφιστάµενο πλαίσιο
συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής. Οι διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα νέα κράτη µέλη είναι ιδιαίτερα απαιτητικές διότι:
— το ποσοστό ανεργίας είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση µε την ΕΕ
των 15,
— το δηµόσιο οικονοµικό έλλειµµα εµφάνιζε µέσο όρο λίγο πάνω
από το 4 % του ΑΕγχΠ για την περίοδο 2000-2004,
— το επίπεδο εισοδήµατος, σε ισοδύναµο αγοραστικής δύναµης,
βρίσκεται περίπου στο ήµισυ του επιπέδου της ΕΕ των 15,
— σε ορισµένα νέα κράτη µέλη ο γεωργικός πληθυσµός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός,
— το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι
µεγάλο σε πολλά νέα κράτη µέλη.
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2.6 Η επιτυχία της οικονοµικής πολιτικής που είναι προσανατολισµένη στην ανάπτυξη και στην σταθερότητα προϋποθέτει ότι τα
νέα κράτη µέλη θα επιδιώξουν να σταθεροποιήσουν τα δηµόσια
οικονοµικά και να µειώσουν το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών ιδίως αν αυτό οφείλεται στην κατανάλωση και όχι στις
επενδύσεις.

2.7 Το αναπτυξιακό δυναµικό πρέπει να αυξηθεί µέσω µεταρρυθµίσεων που θα συµφωνηθούν µεταξύ των κοινωνικών εταίρων,
και οι οποίες να στηρίζουν τις τρέχουσες διαρθρωτικές αλλαγές
που υφίσταται η αγορά εργασίας (µε τη βοήθεια της κατάρτισης
µεταξύ άλλων), τη βελτίωση της παραγωγικότητας, για παράδειγµα,
µε την ενίσχυση του ανταγωνισµού και τη µείωση των ρυθµίσεων,
ώστε καταστούν πιο αποτελεσµατικές, καθώς και την ανάπτυξη της
αγοράς κεφαλαίων. Η κοινωνική ευηµερία µπορεί να ενισχυθεί και
να µειωθεί η φτώχεια εάν επισηµανθεί η θεµελιώδης σηµασία της
εργασίας. Σηµαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της βιωσιµότητας του
περιβάλλοντος διαδραµατίζουν οι επενδύσεις στον τοµέα των µεταφορών και της ενέργειας αλλά και της βιοµηχανίας και της
γεωργίας.

2.8 Η Επιτροπή επισηµαίνει το µέγεθος των προκλήσεων που
έχουν να αντιµετωπίσουν τα νέα κράτη µέλη και τη δυσκολία των
προσεχών πολιτικών επιλογών. Στους γενικούς προσανατολισµούς
της οικονοµικής πολιτικής λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες
συνθήκες κάθε χώρας περιλαµβάνοντας για παράδειγµα συστάσεις
ανά χώρα και µεγαλύτερες περιόδους προσαρµογής από ό,τι για τα
κράτη µέλη της ΕΕ των 15.
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3.1.3 Η αύξηση των επενδύσεων σε ορισµένα από τα νέα κράτη
µέλη ήταν αρκετά χαµηλή, πράγµα που ανταποκρίνεται στη διεθνή
κατάσταση αλλά απεικονίζει επίσης την επιβράδυνση της διαδικασίας µεταρρύθµισης των χωρών αυτών. Η ευθυγράµµιση των
επιτοκίων στο επίπεδο των 15 της ΕΕ και η ανάγκη βελτίωσης των
υποδοµών αποτελούν παράγοντες που θα µπορούσαν να επιταχύνουν την ανάπτυξη των επενδύσεων. Το επίπεδο επενδύσεων στα
νέα κράτη µέλη είναι γενικότερα στο ίδιο επίπεδο όπως και στην ΕΕ
των 15 εκτός εξαιρέσεων που είναι υψηλότερο. Τούτο στηρίζει την
οικονοµική ανάπτυξη των νέων κρατών µελών.

3.1.4 Για τα έτη 2004 και 2005 ο ρυθµός οικονοµικής
ανάπτυξης στα νέα κράτη µέλη πρέπει κατά µέσο όρο να είναι της
τάξεως του 4 %. Ταχύτερη πρέπει να είναι η ανάπτυξη στα νέα
κράτη µέλη µε το χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ. Η πρώτη που
θα πρέπει να έχει τη µεγαλύτερη ανάπτυξη είναι η Πολωνία λόγω
της προσανατολισµένης προς την ανάπτυξη δηµοσιονοµικής της
πολιτικής. Από τα νέα κράτη µέλη που έχουν υψηλό εισόδηµα
κυρίως η Κύπρος αναµένεται ότι θα έχει σχετικά σηµαντική
ανάπτυξη. Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου θα αποτελέσει στο
µέλλον παράγοντα επιβράδυνσης της οικονοµικής ανάπτυξης όλων
των κρατών µελών της ΕΕ.

3.1.5 Με εξαίρεση την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία,
το ποσοστό πληθωρισµού στα νέα κράτη µέλη έφτασε πρόσφατα το
αντίστοιχο ποσοστό της ζώνης ευρώ. Αν και το 2004 ο πληθωρισµός αυξήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης της τιµής του πετρελαίου, το 2005 αναµένεται να µειωθεί γύρω στο 3 %.

3. Οικονοµική ανάπτυξη και συνέπειες της διεύρυνσης

3.1 Οικονοµική ανάπτυξη και προοπτικές στα νέα κράτη µέλη

3.1.1
Η διαδικασία της διεύρυνσης επηρέασε θετικά την οικονοµική ανάπτυξη. Η οικονοµία των 15 κρατών µελών της ΕΕ
σηµείωσε ανάπτυξη κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003. Η
ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας και η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών συνέβαλαν στην επίσπευση της
ανάκαµψης. Η ανάκαµψη της κατανάλωσης οφείλεται, για πρώτη
φορά στην ιστορία, στα ιδιαίτερα χαµηλά επιτόκια. Παρά την
αύξηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων θα χρειαστεί χρόνος για
να βελτιωθεί η κατάσταση στον τοµέα της απασχόλησης. Η
αβεβαιότητα των καταναλωτών για το µελλοντικό επίπεδο εισοδήµατος κλονίζει ωστόσο την εµπιστοσύνη τους και οι κίνδυνοι για
την διεθνή ανάπτυξη έχουν αυξηθεί. Η ανάκαµψη της οικονοµικής
ανάπτυξης των χωρών της ΕΕ των 15 είναι επίσης σηµαντική για τα
νέα κράτη µέλη, οι εξαγωγές των οποίων προορίζονται, κατά το
µεγαλύτερο µέρος τους, για τις αγορές αυτές.

3.1.2
Στα νέα κράτη µέλη ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης
κατά το 2003 ήταν κατά µέσο όρο 3,5 %. Η ιδιωτική κατανάλωση
συνέβαλε στην ανάπτυξη κυρίως στις χώρες της Βαλτικής, την
Ουγγαρία και τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν
κυρίως στη Σλοβακία και στην Πολωνία όπου αυξήθηκαν σηµαντικά
οι εξαγωγές υψηλής ποιότητας µεταποιηµένων προϊόντων.

3.1.6 Κατά την περίοδο 2000-2003, στα νέα κράτη µέλη το
δηµόσιο έλλειµµα ήταν κατά µέσο όρο 4,3 % του ΑΕγχΠ και το
έτος 2004 γύρω στο 4,9 %. Τα δύο άκρα είναι η Εσθονία που έχει
πλεόνασµα και η Τσεχία που παρουσιάζει ένα έλλειµµα της τάξεως
του 7 % του ΑΕγχΠ. Το έλλειµµα υπερέβη επίσης το όριο του 3 %,
εκτός της Τσεχίας, και σε άλλα πέντε από τα νέα κράτη µέλη: την
Κύπρο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία και τη Σλοβακία
(πηγή: EUROSTAT). Αναµένεται ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί στα
νέα κράτη µέλη όταν θα σταθεροποιηθούν τα δηµόσια οικονοµικά
τους.

3.1.7 Όπως και οι 15 της ΕΕ έτσι και τα νέα κράτη µέλη έχουν
τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Για το λόγο αυτό η ενιαία εξέταση
των νέων κρατών µελών δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.
Υπάρχει η γενική διαπίστωση ότι η οικονοµική ανάπτυξη των νέων
κρατών µελών υπήρξε σχετικά θετική σε σύγκριση µε τους 15 της
ΕΕ. Η ένταξη των χωρών αυτών στην ΕΕ, η έντονη ανάπτυξη της
εγχώριας αγοράς τους καθώς και το χαµηλό κόστος παραγωγής σε
σχέση µε της ΕΕ των 15 θα τονώσουν την ανάπτυξη της παραγωγής
στις χώρες αυτές κατά τα επόµενα έτη, γεγονός που θα ενισχύσει
παράλληλα τη ζήτηση για προϊόντα από τις χώρες της ΕΕ των 15,
όχι µόνο υπό τη µορφή επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, αλλά και
για καταναλωτικά αγαθά.
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3.2 Οι µακροοικονοµικές συνέπειες της διεύρυνσης σε ολόκληρη
την ΕΕ

3.2.1
Οι συνέπειες της διεύρυνσης έχουν κατανεµηθεί άνισα
µεταξύ των νέων κρατών µελών και των 15 της ΕΕ. Ο βασικός
λόγος είναι ότι οι 15 της ΕΕ αντιπροσωπεύουν ένα µεγάλο τµήµα
του εξωτερικού εµπορίου των νέων κρατών µελών της ΕΕ ενώ η
σηµασία των νέων κρατών µελών για τα 15 κράτη της ΕΕ είναι
σχετικά µικρή. Το εµπόριο πολλών παλαιών κρατών µελών κατευθύνεται παραδοσιακά προς άλλες δυτικές βιοµηχανικές χώρες όπως οι
ΗΠΑ.

3.2.2
Η ένταξη των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης ήταν σταδιακή. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας
εξαλείφθηκαν τα εµπόδια στο εµπόριο µε την ΕΕ των 15 και οι
κοινωνικές δοµές των χωρών αυτών προετοιµάστηκαν για την
ένταξη στην ΕΕ. Οι σηµαντικότεροι περιορισµοί που διατηρήθηκαν
µέχρι την ένταξη αφορούσαν το εξωτερικό εµπόριο τροφίµων και
γεωργικών προϊόντων. Μετά την ένταξη οι περιορισµοί που αποµένουν συνίστανται στις µεταβατικές διατάξεις σχετικά µε την έγγεια
ιδιοκτησία, την κυκλοφορία των εργαζοµένων και την προστασία
του περιβάλλοντος.

3.2.3
Ο αντίκτυπος της διεύρυνσης στις 15 χώρες της ΕΕ
υπολογίζεται ότι θα είναι θετικός αλλά όχι ιδιαίτερα σηµαντικός.
Για τα νέα κράτη µέλη τα οφέλη υπολογίζονται σηµαντικότερα.
Οφέλη θα προκύψουν από την άρση όσων εµποδίων υπάρχουν
ακόµη στον τοµέα του εµπορίου, καθώς και από τη βελτίωση της
κυκλοφορίας των εργαζοµένων και των κεφαλαίων.

3.2.4
Πρέπει δε να ληφθεί υπόψη ότι οι συνέπειες της
διεύρυνσης δεν είναι οι ίδιες σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Οι
µεγαλύτερες αλλαγές λόγω της διεύρυνσης για την ΕΕ των 15 θα
γίνουν αισθητές στις περιοχές που συνορεύουν µε τα νέα κράτη
µέλη όπως είναι περιοχές της Αυστρίας, της Γερµανίας και της
Φινλανδίας. Οι αλλαγές θα είναι πολύ διαφορετικές ανάλογα µε τον
τοµέα.

3.2.5
Οι αλλαγές θα είναι περισσότερο έντονες στους τοµείς µε
υψηλή ένταση εργατικού δυναµικού, που αντιµετωπίζουν δυσκολίες
να εκµεταλλευτούν τη διεύρυνση λόγω αποκέντρωσης ή γεωγραφικής αποµάκρυνσης των δραστηριοτήτων και /ή λόγω της
ισχύουσας νοµοθεσίας. Αυτοί οι τοµείς είναι κυρίως η γεωργία, η
βιοµηχανία τροφίµων και ο οικοδοµικός τοµέας καθώς και πολλοί
τοµείς παροχής υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τοµείς
όπου είναι εύκολη η µεταφορά της παραγωγής από τη µία χώρα
στην άλλη.

3.2.6
Το χαµηλό επίπεδο κόστους στα νέα κράτη µέλη αποτελεί
µία ευκαιρία αξιοποίησης για ολόκληρη την ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένου του φαινοµένου της Κίνας. Η γεωγραφική γειτνίαση µε
χώρες «φθηνής παραγωγής» ευνοεί περισσότερο την παραγωγή
εντός της Ευρώπης παρά σε πιο αποµακρυσµένες περιοχές. Τούτο
είναι κυρίως δυνατό στην αρχική φάση του κύκλου ζωής των
υψηλής έντασης προϊόντων έρευνας και τεχνολογίας (Ε&Τ). Όταν
το ποσοστό παραγωγής Ε&Τ θα µειωθεί, τότε η παραγωγή µπορεί
να µεταφερθεί σε µακρινές χώρες µε φθηνότερο κόστος. Οι υφι-
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στάµενες διαφορές παλαιών και νέων κρατών µελών όσον αφορά το
κόστος παραγωγής είναι µεγάλες αλλά σταδιακά θα µειωθούν.

4. Ειδικές παρατηρήσεις

4.1 Η ένταξη στη ζώνη ευρώ

4.1.1 Η πλειοψηφία των νέων κρατών µελών θα επιθυµούσε να
ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ το συντοµότερο δυνατό. Προκειµένου
να εκπληρωθούν τα κριτήρια που απαιτούνται για να ενταχθούν στη
ζώνη του ευρώ οι χώρες αυτές πρέπει να εφαρµόσουν βιώσιµη και
λιτή οικονοµική πολιτική. Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της ένταξης
τούτο θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Τα κριτήρια του Μάαστριχτ
αφορούν τον δείκτη πληθωρισµού και τα επιτόκια, που πρέπει να
είναι χαµηλά, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, το δηµόσιο χρέος καθώς
και τις σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Τα κριτήρια αυτά
αφορούν βεβαίως όλα τα κράτη µέλη.

4.1.2 Βέβαια το βασικό ερώτηµα είναι πώς η εκπλήρωση των
κριτηρίων του Μάαστριχτ επηρεάζει την οικονοµία των νέων κρατών
µελών. Εάν κατά τη συµµετοχή τους στον νέο ευρωπαϊκό µηχανισµό
συναλλαγµατικών ισοτιµιών (ΜΣΙ ΙΙ), οι χώρες αυτές προσπαθήσουν
να διατηρήσουν το νόµισµά τους σε πολύ στενό περιθώριο διακύµανσης, ενδέχεται εύκολα το νόµισµα να αποτελέσει αντικείµενο
κερδοσκοπίας. Μία ενδεχόµενη αύξηση των επιτοκίων για την
προστασία της συναλλαγµατικής ισοτιµίας θα µπορούσε να έχει
σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις, κυρίως στην απασχόληση. Η
Εσθονία, η Λιθουανία και η Σλοβενία ήταν οι πρώτες από τα νέα
κράτη µέλη που προσχώρησαν στον ΜΣΙ ΙΙ και συνέδεσαν το
νόµισµά τους µε το ευρώ υιοθετώντας ένα αρκετά µεγάλο
περιθώριο διακύµανσης. Με τον τρόπο αυτό µπορούν προστατέψουν καλύτερα το νόµισµα τους από ενδεχόµενες κερδοσκοπικές
ενέργειες. Τα συστήµατα συναλλάγµατος της Εσθονίας και της
Λιθουανίας εξασφαλίζουν εξάλλου τη συναλλαγµατική σταθερότητα
των χωρών αυτών σύµφωνα µε την τιµή του ευρώ.

4.1.3 Η υλοποίηση του στόχου για χαµηλό πληθωρισµό
ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα στην ταχεία οικονοµική
ανάπτυξη. Ο πληθωρισµός των νέων κρατών µελών αυξανόταν
προηγουµένως ταχύτερα από ό,τι στην ΕΕ των 15. Η προσαρµογή
των οικονοµιών ταχείας ανάπτυξης σε ιδιαίτερα χαµηλό πληθωρισµό
µπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη, διότι ο ταχύτερος πληθωρισµός
συνδέεται µε τη φάση της ταχύτερης ανάπτυξης της οικονοµίας.
Όταν η παραγωγή αυξάνεται ταχύτερα, ταχύτερα αυξάνονται γενικά
και οι τιµές. Από την άλλη πλευρά ο ιδιαίτερα ταχύς πληθωρισµός
επιβραδύνει την οικονοµική ανάπτυξη.

4.1.3.1 Αν και ο πληθωρισµός βρίσκεται σήµερα σε λογικά
επίπεδα, δεν σηµαίνει ότι θα ισχύει το ίδιο και όταν εκπνεύσουν
ορισµένες µεταβατικές περίοδοι που προβλέπονται στη Συνθήκη
προσχώρησης. Ενδέχεται τότε ο ρυθµός του πληθωρισµού να επιταχυνθεί εφόσον θα καταργηθούν για παράδειγµα τα δικαιώµατα
διατήρησης µηδενικού ποσοστού για τον ΦΠΑ, που έχουν παραχωρηθεί προσωρινά, και οι µειωµένοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης,
καθώς και οι εθνικές διατάξεις.
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4.1.4
Η οικονοµία των µικρότερων χωρών εξαρτάται περισσότερο από την παγκόσµια οικονοµία από ό,τι η οικονοµία των
µεγάλων χωρών. Οι µικρές χώρες δεν µπορούν µε την ίδια ευκολία
των µεγάλων να τονώσουν προσωρινά την οικονοµία τους
αυξάνοντας το δηµόσιο χρέος ή το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, όπως
για παράδειγµα παραµονές εκλογών. Τα δηµόσια οικονοµικά των
µικρών χωρών είναι συνήθως πιο διαφανή και ελέγχονται ευκολότερα. Συνεπώς είναι λογικό τα µικρότερα από τα νέα κράτη µέλη να
προσχωρήσουν πρώτα στη ζώνη του ευρώ. Στην Εσθονία απαιτείται
µε νόµο η εξισορρόπηση του προϋπολογισµού.

4.2.2 Εδώ και καιρό το σύµφωνο σταθερότητας αποτελεί αντικείµενο επικρίσεων. Η ΕΟΚΕ έχει εκδώσει πολλές γνωµοδοτήσεις (2)
για το σύµφωνο σταθερότητας. Τούτο έχει συµβάλει εµφανώς στη
διατήρηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, παρά τις ελλείψεις του.
Ο αποτελεσµατικός έλεγχος και η διαφάνεια της διαδικασίας για το
υπερβολικό έλλειµµα συνέβαλαν επίσης στη διατήρηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέτουν
σαφή εικόνα της µελλοντικής διαµόρφωσης του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προκειµένου να µπορούν να χαράξουν τη
µεσοπρόθεσµη οικονοµική τους πολιτική.

4.1.5
Ενδέχεται να δηµιουργηθούν προβλήµατα εάν τα κράτη
αυτά επιδιώξουν να εκπληρώσουν πολύ γρήγορα τα κριτήρια του
Μάαστριχτ. Προτού προσχωρήσουν τα νέα κράτη µέλη στην
ευρωζώνη, το νόµισµά τους θα πρέπει, για διάρκεια δύο ετών, να
παρουσιάζει «ψαλίδα» διακύµανσης 2,25 % χωρίς αναπροσαρµογή
της ισοτιµίας. Πέρα από τα προβλήµατα που αναφέρονται στο
σηµείο 4.1.2, τα κράτη που θα δείξουν υπερβολική βιασύνη κινδυνεύουν να εισέλθουν στο µηχανισµό αυτό µε υπερτιµηµένο ή
υποτιµηµένο νόµισµα. Ως εκ τούτου, διατρέχουν τον κίνδυνο να
υπονοµεύσουν τη δυναµικότητα της οικονοµίας τους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, είτε λόγω υπερτίµησης του νοµίσµατός τους που θα µείωνε την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορέςείτε λόγω υποτίµησης -η οποία θα επέφερε πληθωριστικές πιέσεις.
Και στη µία και στην άλλη περίπτωση, θα προέκυπτε πίεση επί των
µισθών, γεγονός που θα ενίσχυε το πρόβληµα των µετεγκαταστάσεων και θα επιβάρυνε την εσωτερική ζήτηση, η οποία, σε
πολλές περιπτώσεις, συνιστά το µοχλό ανάπτυξής τους. Εποµένως,
πρέπει να καθοριστεί µε προσοχή η ισοτιµία εισαγωγής στον νέο
µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών ΜΣΙ-ΙΙ. Ωστόσο, σε κάθε
περίπτωση, οι χώρες της ευρωζώνης θα πρέπει να µεριµνούν για την
ανταγωνιστικότητά τους, έστω και εάν κατά τη στιγµή της
προσχώρησης η τιµή συναλλάγµατος είναι η σωστή.

4.2.3 Τα προβλήµατα ελέγχου αυξήθηκαν λόγω των ανακριβειών και των παραλείψεων που διαπιστώθηκαν στα ποσά και στις
προβλέψεις του προϋπολογισµού των κρατών µελών. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και διάφορες άλλες επιτροπές συνεργάστηκαν για την
ανάπτυξη κοινών κριτηρίων για τον πολύπλευρο έλεγχο και πολιτικό συντονισµό. Ωστόσο δεν µπορεί να υπάρξει ακριβής ρύθµιση
εάν τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι πλήρως αξιόπιστα. Τα στατιστικά στοιχεία, για ορισµένα από τα νέα κράτη µέλη και από τα
κράτη της ΕΕ των 15, χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης παρά την
πρόοδο που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια.

4.1.6
Με τη διεύρυνση της ΕΕ, ο αριθµός των χώρων που δεν
ανήκουν στην ευρωζώνη είναι προς το παρόν λίγο µεγαλύτερος, αν
και συγκρινόµενη µε το ΑΕγχΠ η ευρωζώνη καλύπτει σαφώς το
µεγαλύτερο τµήµα της ΕΕ. Με την είσοδο νέων χωρών στην
ευρωζώνη τα επόµενα χρόνια θα βελτιωθούν οι προϋποθέσεις για
την ενίσχυση της διεθνούς θέσης του ευρώ.

4.2 Σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης

4.2.1
Η βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών είναι σχετικά
καλή σε πολλά νέα κράτη µέλη. Μόνον µερικά από αυτά έχουν
δηµόσιο χρέος µεγαλύτερο από το 65 % του ΑΕγχΠ. Σε ορισµένα
από τα νέα κράτη µέλη το χρέος κινδυνεύει να αυξηθεί λόγω του
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Υπενθυµίζεται επίσης ότι δεν είναι
καθόλου ανησυχητικό το επίπεδο του εξωτερικού χρέους των νέων
κρατών µελών σε σύγκριση µε εκείνο της Ευρώπης των 15. Όλα τα
κράτη µέλη της ΕΕ έχουν επανειληµµένα δηλώσει τη δέσµευσή τους
στους στόχους της Λισσαβώνας και στο στόχο µιας υγιούς δηµοσιονοµικής πολιτικής.

4.2.4 Γενικά εκτιµάται ότι πρέπει να τροποποιηθεί η ερµηνεία
του συµφώνου σταθερότητας που βασίζεται στη Συνθήκη του
Μάαστριχτ. Στην Ένωση των 25 κρατών µελών πρέπει να απλοποιηθούν πολλές από τις ισχύουσες διαδικασίες. Η εξέταση των
προβληµάτων και των εκθέσεων των κρατών µελών και της Επιτροπής έχει καταστεί ολοένα και πιο αξιόπιστη και ο ανεπίσηµος
συντονισµός µεταξύ κρατών µελών ολοένα και πιο σηµαντικός. ∆εν
πρέπει ωστόσο να αµφισβητηθεί η αξιοπιστία του κοινού
νοµίσµατος.

4.2.5 Η διαχείριση της οικονοµικής πολιτικής και η διατήρηση
της σταθερότητας των δηµόσιων οικονοµικών δεν θα είναι εύκολη
στα νέα κράτη µέλη. Η δέσµευσή τους θα αποδυναµωθεί εάν
σηµειωθεί έλλειψη πολιτικής σταθερότητας. Παρότι τα νέα κράτη
µέλη έχουν πραγµατοποιήσει θεµελιώδεις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για τη δηµιουργία µιας οικονοµίας της αγοράς, ορισµένα από
αυτά θα κληθούν ακόµη να προβούν σε δύσκολες επιλογές,
δεδοµένου ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις συνεπάγονται, κατά
κανόνα, αύξηση των δαπανών του δηµόσιου τοµέα. Η κατανοµή
των δηµόσιων δαπανών στα νέα κράτη µέλη είναι ένα ζήτηµα ακόµη
πιο δύσκολο από ό,τι στους 15 της ΕΕ.

4.2.6 Η µεταρρύθµιση ως έναν βαθµό του συµφώνου σταθερότητας είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία του µακροπρόθεσµα. Η µεταρρύθµιση αυτή πρέπει να γίνει κατά τρόπον ώστε να
ενισχυθεί η δέσµευση όλων υπέρ των κοινών στόχων και να µην
αµφισβητηθεί η σταθερότητα των δηµόσιων οικονοµικών, η δηµοσιονοµική πειθαρχία, η βιωσιµότητα και η αξιοπιστία του συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής.
(2) Η πλέον πρόσφατη έχει ως θέµα «∆ηµοσιονοµική πολιτική και τύπος
επενδύσεων» γνωµοδότηση ΕΟΚΕ- ΕΕ C 110/19 της 30/004/2004
σελ.111-115
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4.3 ∆ιαφορές στην ευηµερία και την απασχόληση (3)

4.3.1
Με τη διεύρυνση, το εθνικό εισόδηµα της ΕΕ αυξήθηκε
µόνο κατά 5 % σε τιµές αγοράς και µόνο 10 % σε αγοραστική
δύναµη, ενώ ο πληθυσµός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 20 %. Γενικά, τα
νέα κράτη µέλη είναι φτωχότερα από τα κράτη µέλη της ΕΕ των
15. Στα νέα κράτη µέλη το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε αγοραστική
δύναµη είναι σχεδόν το µισό από το επίπεδο των 15 της ΕΕ. Όπως
και για τα 15 κράτη µέλη της ΕΕ, έτσι και στα νέα κράτη µέλη
υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. Τα πλουσιότερα από τα νέα κράτη
µέλη είναι η Κύπρος, η Σλοβενία και η Μάλτα. Τα φτωχότερα είναι
η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής δηλαδή η Λετονία, η
Λιθουανία και η Εσθονία. Από άποψη ΑΕγχΠ σε ισοδύναµο αγοραστικής δύναµης, η Σλοβενία και η Κύπρος βρίσκονται στο επίπεδο
της Ελλάδας, ενώ η Μάλτα και η Τσεχική ∆ηµοκρατία βρίσκονται
στο επίπεδο της Πορτογαλίας.

4.3.2
Σύµφωνα µε την Eurostat το 13 % του πληθυσµού των
νέων κρατών µελών ζουν κάτω από το σχετικό όριο της φτώχειας.
Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ των 15 είναι 15 %. Το όριο της
φτώχειας προσδιορίζεται από τη σχέση µεταξύ των εισοδηµάτων
των προσώπων ή των νοικοκυριών και του µέσου όρου του εθνικού
εισοδήµατος. Το όριο της φτώχειας τοποθετείται στο 60 % της
κεντρικής τιµής εισοδήµατος στο εσωτερικό κάθε χώρας. Η µικρή
διαφορά µεταξύ των ποσοστών δεν πρέπει να µας δηµιουργεί αυταπάτες σε σχέση µε το µέγεθος των κοινωνικών προβληµάτων,
εφόσον, όπως αναφέρεται ανωτέρω, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε
αγοραστική δύναµη είναι στα νέα κράτη µέλη το ήµισυ του ΑΕγχΠ
των 15 της ΕΕ.

4.3.3
Η κατανοµή των εισοδηµάτων στο εσωτερικό των νέων
κρατών µελών δεν διαφέρει καθόλου από την κατανοµή εισοδήµατος που υπάρχει στο εσωτερικό της ΕΕ των 15. Από τα νέα
κράτη µέλη η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβενία έχουν τις µικρότερες εισοδηµατικές διαφορές ενώ τις µεγαλύτερες τις έχουν οι
βόρειες χώρες. Το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας το έχουν η
Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετονία όπου η διαφορά στην
κατανοµή εισοδήµατος αντιστοιχεί στις διαφορές που έχουν η
Ιρλανδία και η Μεγάλη Βρετανία. Στην ΕΕ των 15 το υψηλότερο
ποσοστό φτώχειας το έχουν η Ιρλανδία και οι χώρες του Νότου. Το
πρόβληµα στη σύγκριση µεταξύ των χωρών έγκειται στο γεγονός
ότι δεν λαµβάνονται υπόψη οι περιφερειακές διαφορές στο εσωτερικό τους, οι οποίες µπορεί να είναι µεγάλες.

4.3.4
Το ποσοστό απασχόλησης στα νέα κράτη µέλη είναι, κατά
µέσον όρο, 56 %, ενώ στις χώρες της ΕΕ των 15 είναι 64 %. Το
ζήτηµα είναι εάν οι χώρες αυτές θα σταθούν ικανές να αυξήσουν
ταυτόχρονα την παραγωγικότητα και το ποσοστό απασχόλησης. Τα
περισσότερα από τα νέα κράτη µέλη φαίνεται να δίδουν προτεραιότητα στην αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία ενισχύει την
ανταγωνιστικότητά τους και κατ' επέκταση την ανταγωνιστικότητα
της ΕΕ στο σύνολό της. Η στρατηγική της Λισσαβώνας έχει τις
κατάλληλες απαντήσεις στην επίλυση του προβλήµατος αυτού, εάν
πραγµατοποιηθούν οι αναγκαίες προσαρµογές.
(3) Η ΕΟΚΕ επισύρει την προσοχή του αναγνώστη στο γεγονός ότι, για να
µελετηθεί σωστά το ζήτηµα του βιοτικού επιπέδου, θα ήταν προτιµότερο
να γίνεται αναφορά στην έννοια του «διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών». Τα στατιστικά στοιχεία είναι δυστυχώς ελλιπή. Η ΕΟΚΕ επωφελείται της ευκαιρίας για να ζητήσει εκ νέου να ενισχυθεί ο στατιστικός
«εξοπλισµός» της ΕΕ, καθώς και η συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων επί
του θέµατος εθνικών οργάνων και της EUROSTAT.
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4.3.5 Στο έγγραφο της Επιτροπής για τις κατευθυντήριες
γραµµές της οικονοµικής πολιτικής (7/4/2004) διαπιστώνεται ότι
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο χαµηλό ποσοστό απασχόλησης των νέων και των ηλικιωµένων στα νέα κράτη µέλη.
Παράλληλα, πρέπει να συνεχιστεί η ανάπτυξη της κοινωνικής
προστασίας και της κατάρτισης των εργαζοµένων. Η ΕΟΚΕ φρονεί
ότι οι διαπιστώσεις αυτές είναι σηµαντικές. Οι στόχοι αυτοί είναι
εξίσου σηµαντικοί και για τις χώρες της ΕΕ των 15.

4.3.6 Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των νέων κρατών
µελών σε θέµατα ποσοστών απασχόλησης των γυναικών και των
ηλικιωµένων. Στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο,
τη Λετονία και τη Λιθουανία, το ποσοστό απασχόλησης των
γυναικών είναι ανώτερο από τον µέσο όρο της ΕΕ των 15, ενώ στην
Πολωνία και, κυρίως, στη Μάλτα, είναι σαφώς κατώτερο. Στην
Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία και τη
Λιθουανία, το ποσοστό απασχόλησης των ηλικιωµένων είναι
ανώτερο από τον µέσο όρο της ΕΕ των 15, ενώ στα υπόλοιπα νέα
κράτη µέλη είναι κατώτερο. Με εξαίρεση την Εσθονία και την
Ουγγαρία, σε όλα τα υπόλοιπα νέα κράτη µέλη το ποσοστό
ανεργίας των γυναικών, το 2003, ήταν ανώτερο απ' ό,τι των
ανδρών. Η διαφορά είναι ιδιαίτερα µεγάλη στη Μάλτα και την
Τσεχική ∆ηµοκρατία.

4.3.7 Κατά την περίοδο 2000-2003, το ποσοστό ανεργίας
µειώθηκε σε πολλά από τα νέα κράτη µέλη. Η σηµαντικότερη πτώση
παρατηρήθηκε στις χώρες της Βαλτικής, όπου το ποσοστό ανεργίας
µειώθηκε κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες περίπου. Στη Σλοβενία και
την Ουγγαρία, η βελτίωση της απασχόλησης άρχισε από το δεύτερο
ήµισυ της δεκαετίας του 1990. Στο παράρτηµα της γνωµοδότησης
παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την απασχόληση και
την ανεργία.

4.3.8 Η πυραµίδα ηλικίας του πληθυσµού και η κοινωνική
προστασία επηρεάζουν σηµαντικά την κατανοµή εισοδήµατος της
χώρας. Η γήρανση του πληθυσµού συνδέεται στενά µε το χαµηλό
εισόδηµα στα νέα κράτη µέλη. Τα περισσότερα άτοµα ηλικίας άνω
των 65 ετών µε το χαµηλότερο εισόδηµα βρίσκονται στην Κύπρο,
την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη
Λιθουανία. Η φτώχεια απειλεί κυρίως τις πολύτεκνες ή µονογονικές
οικογένειες καθώς και τους νέους από 16 έως 24 ετών.

4.3.9 Το γενικό επίπεδο εκπαίδευσης είναι υψηλότερο στα νέα
κράτη µέλη από ό,τι στην ΕΕ των 15. Στα νέα κράτη µέλη περίπου
το 89 % του πληθυσµού ηλικίας 24-64 ετών έχει δίπλωµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ενώ στην ΕΕ των 15 το αντίστοιχο ποσοστό
είναι 65 %. Το υψηλότερο ποσοστό πληθυσµού δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης παρατηρείται στην Τσεχία, στην Εσθονία και στη
Σλοβακία. Στην ΕΕ των 15 µόνον στη Γερµανία, στη Μεγάλη
Βρετανία και στη Σουηδία το αντίστοιχο ποσοστό υπερβαίνει το
80 %. Το υψηλό αυτό επίπεδο εκπαίδευσης, σε συνδυασµό µε το
χαµηλό εργατικό κόστος, είναι αυτό που καθιστά τα νέα κράτη
µέλη τόσο ελκυστικά για τους επενδυτές.
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4.3.10 Ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης στα νέα κράτη µέλη
είναι ταχύτερος από ό,τι στην ΕΕ των 15. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν σηµαίνει ότι αυτοµάτως θα εξοµαλυνθούν οι διαφορές
εισοδήµατος. Με τον σηµερινό ρυθµό η διαδικασία µπορεί
διαρκέσει αρκετές δεκαετίες. Σύµφωνα µε πολύ απλές εκτιµήσεις οι
πρώτες που θα φτάσουν το βιοτικό επίπεδο της ΕΕ των 15 θα είναι
η Κύπρος και η Μάλτα. Θα χρειαστούν όµως 20 έτη. Πολλοί
παράγοντες, όπως τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, ενδέχεται να
συµβάλουν στην ταχύτερη κάλυψη των διαφορών. Στο παράρτηµα
της γνωµοδότησης υπάρχουν οικονοµικά στοιχεία για όλες τις
χώρες της ΕΕ.

4.4 Ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα

4.4.1
Το συνολικό εργατικό κόστος στα νέα κράτη µέλη είναι,
κατά µέσο όρο, σαφώς χαµηλότερο από ό,τι στην ΕΕ των 15.
Επίσης, η αγορά εργασίας θεωρείται ιδιαίτερα ελαστική. Πολλές
παραγωγικές βιοµηχανικές µονάδες αλλά και, ως ένα βαθµό, φορείς
παροχής υπηρεσιών έχουν µεταφερθεί στα νέα κράτη µέλη. Συχνά
αγνοείται το γεγονός ότι σε αυτές τις χώρες το µέσο επίπεδο παραγωγικότητας είναι σαφώς χαµηλότερο από το αντίστοιχο επίπεδο
της ΕΕ των 15. Στα νέα κράτη µέλη, το 2003, το επίπεδο παραγωγικότητας ανά εν ενεργεία εργαζόµενο σε ισοδύναµο αγοραστικής
δύναµης αντιπροσώπευε, κατά µέσον όρο, το 54 % του αντίστοιχου
επιπέδου των χωρών της ΕΕ των 15.
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σηµαντικούς τοµείς όπως οι τεχνολογίες της πληροφορίας και η
έρευνα. Το ποσοστό του εθνικού εισοδήµατος που χορηγείται κατά
µέσον όρο στην έρευνα και στην ανάπτυξη στην ΕΕ των 15 είναι
της τάξεως του 2 %, ενώ στα νέα κράτη µέλη µόνο 1 %.

4.4.5 Μακροπρόθεσµα, δεν θα αρκεί η επίτευξη από τα νέα
κράτη µέλη του σηµερινού επιπέδου παραγωγικότητας της ΕΕ των
15. Σε όλα τα κράτη µέλη, είναι ανάγκη να πραγµατοποιηθούν
επενδύσεις στον τοµέα της γνώσης. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης
της παραγωγικότητας στην ΕΕ εξηγείται από το χαµηλό επίπεδο
των επενδύσεων και τη λιγοστή χρήση της τεχνολογίας. Σε όλη την
επικράτεια της σηµερινής ΕΕ είναι σαφές ότι πρέπει να πραγµατοποιηθούν περισσότερες από πριν επενδύσεις στις τεχνολογίες των
πληροφοριών και επικοινωνίας, στις δράσεις ΕΤΑ και στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερα για τα νέα κράτη µέλη, τούτο αποτελεί µεγάλη
πρόκληση αλλά και µεγάλη ευκαιρία.

4.4.6 Συχνά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει
αλλαγές στις δοµές των διαφόρων οικονοµικών τοµέων. Ιδιαίτερα
στα νέα κράτη µέλη, η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µπορεί
να βελτιωθεί µε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στη γεωργία και στη
βαριά βιοµηχανία.

4.5 Αειφόρος ανάπτυξη του περιβάλλοντος
4.4.2
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι χώρες αυτές
κληρονόµησαν µεγάλους δηµόσιους τοµείς και η νοµοθεσία τους
συχνά υπήρξε άκαµπτη· προώθησαν, όµως, σηµαντικά τη µεταρρύθµιση του δηµόσιου τοµέα, ο οποίος εµφανίζει πλέον διαστάσεις
συγκρίσιµες µε εκείνες των χωρών της ΕΕ των 15.

4.4.3
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας προϋποθέτει τη λήψη µέτρων στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων, της
έρευνας και της οργάνωσης της εργασίας. Θα πρέπει, επίσης, να
αρθούν τα διοικητικά εµπόδια ως προς τη δηµιουργία και τη
δραστηριότητα µικρών επιχειρήσεων, και να προωθηθεί το επιχειρηµατικό πνεύµα. Η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα
βελτιώνονται επίσης όταν εγκαταλείπουν την αγορά µη αποδοτικές
και αδρανείς επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό ελευθερώνονται
πόροι για παραγωγικότερη χρήση. Ωστόσο, τέτοιου είδους
αναδιαρθρώσεις απαιτούν δράσεις για τον επαγγελµατικό αναπροσανατολισµό των εργαζοµένων που πλήττονται από αυτές (4).

4.4.4
Τα νέα κράτη µέλη έχουν ήδη επωφεληθεί από τις
ευέλικτες αγορές. Τα κεφάλαια, η τεχνολογία και συχνά οι εργαζόµενοι µπορούν να κυκλοφορούν αρκετά εύκολα από τη µια χώρα
στην άλλη. Η ευελιξία των δοµών διευκολύνει επίσης την εκ νέου
µεταφορά θέσεων εργασίας σε άλλα µέρη. Μακροπρόθεσµα, τα έθνη
και οι διάφορες περιφέρειες θα πρέπει να µπορούν να είναι ανταγωνιστικά και στο επίπεδο των υποδοµών, και στο µέλλον σε άλλους
(4) «Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων» Γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ –ΕΕ C 120 της 20.5.2005.

4.5.1 Ένα από τα κύρια στοιχεία της στρατηγικής για τους
γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής είναι η
ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. Εκτός από την οικονοµική και
κοινωνική αειφορία τα νέα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίσουν τη
βιώσιµη ανάπτυξη του περιβάλλοντος. Είναι απαραίτητο, και
µακροπρόθεσµα οικονοµικά βιώσιµο, να ληφθεί µέριµνα για τους
φυσικούς πόρους και να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα του
περιβάλλοντος.

4.5.2 Στα νέα κράτη µέλη είναι σηµαντικό να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα στη χρήση της ενέργειας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις
της Eurostat, για την περίοδο 2000-2002, η σχέση κατανάλωσης
ενέργειας και ΑΕγχΠ σε ισοδύναµο αγοραστικής δύναµης στην ΕΕ
των 15, ήταν 173, ενώ στα νέα κράτη µέλη ανερχόταν σε 258.
Συνεπώς τα νέα κράτη µέλη πρέπει βελτιώσουν πολύ την αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας που είναι σηµαντικός παράγοντας για
την αειφόρο ανάπτυξη.

4.5.3 Αν και στα νέα κράτη µέλη έχει σηµειωθεί θετική
πρόοδος, απαιτούνται ακόµη σηµαντικές επενδύσεις για να
βελτιωθεί κυρίως η αποδοτικότητα της παραγωγής ενέργειας και η
χρήση της ενέργειας στις µεταφορές. Ιδιαίτερα θα πρέπει να
καταργηθούν οι ενισχύσεις στον τοµέα ενέργειας προκειµένου να
µειωθούν οι βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον. Η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει τη σύσταση της Επιτροπής να µειωθούν οι ενισχύσεις
που έχουν αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και ζηµιώνουν την
αειφόρο ανάπτυξη.
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4.5.4
Το έτος 2003 τέθηκε σε εφαρµογή η οδηγία για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της για τους γενικούς προσανατολισµούς, διαπιστώνει ότι η παραγωγή οικολογικής ηλεκτρικής
ενέργειας είχε πενιχρά αποτελέσµατα. Εξαίρεση αποτελούν η
Γερµανία, η Ισπανία και η ∆ανία όπου σηµειώθηκαν θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά την αιολική ενέργεια.

4.5.5
Θα χρειαστούν πολλά χρόνια για τα νέα κράτη µέλη έως
ότου φθάσουν την αποτελεσµατικότητα της παραγωγής και χρήσης
ενέργειας της ΕΕ των 15. Η πρόκληση που θέτει ο στόχος αυτός
δεν θα πρέπει ωστόσο να µειώσει τις προσπάθειες των χωρών αυτών
για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης. Μέρος της δράσης
τους πρέπει να είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης στη
σηµασία της αειφόρου ανάπτυξης.

5. Συµπεράσµατα

5.1 Τα τελευταία χρόνια, στην ΕΕ των 15, η δυναµική
ανάπτυξης δεν ήταν η ίδια µε την αντίστοιχη σε πολλά νέα κράτη
µέλη. Η οικονοµική ανάπτυξη προβλέπεται επίσης, τουλάχιστον
µεσοπρόθεσµα, ταχύτερη στα νέα κράτη µέλη. Η ανάπτυξη µπορεί
επίσης να ενισχυθεί µε τη βοήθεια των διαρθρωτικών ταµείων.
Ωστόσο η διεύρυνση έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονοµική
ανάπτυξη των χωρών της ΕΕ των 15.

5.2 ∆εν είναι σαφές εάν οι διαφορές βιοτικού επιπέδου µεταξύ
της ΕΕ των 15 και των νέων κρατών µελών θα καλυφθούν γρήγορα.
Η πολιτική ολοκλήρωση δεν σηµαίνει πάντα µείωση των διαφορών
σε ό,τι αφορά τα εισοδήµατα και το βιοτικό επίπεδο. Η ενοποίηση
της Γερµανίας αποτελεί το παράδειγµα µιας κατάστασης όπου οι
οικονοµικές και περιφερειακές διαφορές γεφυρώνονται µε αργό
ρυθµό. Ούτε τα µεγάλα ποσά ούτε η ενοποίηση των θεσµών
βοήθησαν σηµαντικά.

5.3 Η διεύρυνση της ΕΕ θα διευκολύνει περισσότερο τις εµπορικές συναλλαγές, τις επενδύσεις και, µετά τη µεταβατική περίοδο,
την κυκλοφορία των εργαζοµένων µεταξύ των 15 και των νέων
κρατών µελών. Τούτο θα καταστήσει το οικονοµικό περιβάλλον των
νέων κρατών µελών διαφανέστερο και θα διευκολύνει τη λήψη των
οικονοµικών αποφάσεων των επιχειρήσεων που προτίθενται να
επενδύσουν σε αυτά. Μεταξύ των χωρών υπάρχουν διαφορές που
δεν είναι αρµοδιότητα της ΕΕ. Για παράδειγµα, στον τοµέα της
φορολογίας, η αρµοδιότητα της ΕΕ περιορίζεται στο ελάχιστο
ποσοστό του ΦΠΑ και σε ορισµένες αρχές που αφορούν τη φορολόγηση των επιχειρήσεων.

5.4 Οι µεταβατικές διατάξεις αφορούν κυρίως την ελεύθερη
κυκλοφορία εργαζοµένων από τη µια χώρα στην άλλη. Μπορούν να
περιορίσουν την κυκλοφορία του εργατικού δυναµικού ακόµα και
για 7 έτη σε ορισµένες περιπτώσεις. Σε πολλά από τα 15 κράτη
µέλη της ΕΕ, ο πληθυσµός γηράσκει γρήγορα και οι χώρες χρειάζονται νέο εργατικό δυναµικό παρά το υψηλό ποσοστό διαρθρωτικής ανεργίας. Οι µεταβατικές περίοδοι ενδέχεται να επιβραδύνουν
τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται στα νέα κράτη
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µέλη και να περιορίσουν την οικονοµική ανάπτυξη, και στην ΕΕ των
15 και στα νέα κράτη µέλη.

5.5 Είναι φανερό από τις επιχειρήσεις που προτίθενται να
επενδύσουν ή έχουν ήδη επενδύσει στα νέα κράτη µέλη ότι οι χώρες
αυτές αντιµετωπίζουν περισσότερα οικονοµικά προβλήµατα, λόγω
της µεταβατικής περιόδου, από τα 15 κράτη µέλη της ΕΕ, προβλήµατα που δεν µπορούν να εξαλειφθούν µόνο µε τη νοµοθεσία.
Τα προβλήµατα αυτά συνδέονται συχνά µε τη διαφθορά. Η
διαφθορά είναι ένα φαινόµενο που δεν είναι καθόλου άγνωστο στην
ΕΕ των 15.

5.6 Η εξάλειψη πρακτικών που έχουν εδραιωθεί στην κοινωνία
εδώ και πολλές δεκαετίες απαιτεί πολύ χρόνο. Η ένταξη στην ΕΕ
έχει ωστόσο αυξήσει τις πιέσεις στις χώρες αυτές για βελτίωση και
προς αυτή την κατεύθυνση. Η αποτελεσµατική αξιοποίηση του
εργατικού δυναµικού των νέων κρατών µελών απαιτεί την ορθή
εφαρµογή των κοινών κανόνων της ΕΕ. Τούτο αφορά κυρίως τους
κανόνες για την εσωτερική αγορά, αλλά και τους κανόνες που
επηρεάζουν σηµαντικά τους όρους του ανταγωνισµού, όπως η
ενιαία εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε όλα τα κράτη
µέλη της ΕΕ.

5.7 Τα νέα κράτη µέλη παρουσιάζουν µια καλή ισορροπία
µεταξύ του εργατικού κόστους και του επιπέδου παιδείας του εργατικού δυναµικού. Η φορολογία επίσης είναι ένας από τους
παράγοντες που επηρεάζει τις επιχειρηµατικές επενδύσεις στα νέα
κράτη µέλη. Η φύση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
προσδιορίζει επακριβώς τους παράγοντες που είναι καθοριστικής
σηµασίας για επενδύσεις.

5.8 Ωστόσο ο ανταγωνισµός για τους χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές («race to the bottom») εµπεριέχει κινδύνους.
Έτσι, ο δηµόσιος τοµέας κινδυνεύει να µην διαθέτει κονδύλια για
την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε υποδοµές και στην αναβάθµιση
του κοινωνικού συστήµατος που είναι απαραίτητες για την κάλυψη
των οικονοµικών διαφορών. Το βάρος της φορολογίας κινδυνεύει
να µετατοπιστεί στον συγκριτικά αµετάβλητο παράγοντα εργασία,
γεγονός που µπορεί να επιδράσει αρνητικά στην κατάσταση της
απασχόλησης.

5.9 Οι άµεσες επενδύσεις ή η µεταφορά ολόκληρης της δραστηριότητας στα νέα κράτη µέλη είναι ευκολότερες σε επιχειρήσεις που
ήδη έχουν σηµαντικές εµπορικές δραστηριότητες σε αυτά ή σε
επιχειρήσεις που η ανταγωνιστικότητά τους στηρίζεται κυρίως στο
εργατικό κόστος που είναι φθηνό σε σχέση µε το επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναµικού. Είναι σαφές ότι το πλεονέκτηµα
αυτό των νέων κρατών µελών θα συνεχίσει να προσελκύει παραγωγικές δραστηριότητες από άλλες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων και
των κρατών µελών της ΕΕ των 15. Από την άλλη πλευρά, οι εµπορικές και παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων της ΕΕ των
15 στα νέα κράτη µέλη ενισχύουν επίσης, σε πολλές περιπτώσεις,
τις οικονοµικές δραστηριότητες των χωρών της ΕΕ των 15. Αυτό
αποδεικνύεται, µεταξύ άλλων, από την αύξηση των εµπορικών
συναλλαγών µεταξύ των παλαιών και των νέων κρατών µελών.
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5.10 Η οικονοµική σύγκλιση νέων κρατών µελών και των 15
της ΕΕ έχει σηµειώσει πρόοδο και η τάση αυτή θα συνεχιστεί έστω
και αν υπάρχουν κίνδυνοι για το µέλλον. Σύµφωνα µε το πιθανότερο σενάριο, τα σχετικά οφέλη, όσον αφορά τους µισθούς και τις
τιµές, των νέων κρατών µελών έναντι των 15 της ΕΕ θα µειωθούν,
αλλά τούτο θα πάρει χρόνο λόγω του χαµηλού επιπέδου εκκίνησης.
5.11 Οι δηµογραφικές εξελίξεις είναι µία από τις µεγαλύτερες
προκλήσεις της ΕΕ επειδή η αποχώρηση εργαζοµένων από την
αγορά εργασίας θα αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε τη σηµερινή
κατάσταση. Η παραµονή των ηλικιωµένων στον ενεργό βίο πρέπει
να προωθηθεί ενεργά και µε διάφορους τρόπους. Προκειµένου να
εξασφαλιστεί µακροπρόθεσµα η ανταγωνιστικότητα, έχει επίσης
µεγάλη σηµασία να αυξηθεί η γεννητικότητα και να κινητοποιηθούν
όλοι οι διαθέσιµοι πόροι εργατικού δυναµικού της ΕΕ. Τούτο
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την προώθηση της ισότητας ανδρών
και γυναικών, καθώς και µε τη συµφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής. Ταυτόχρονα, πρέπει να καταπολεµηθούν ο κοινωνικός
αποκλεισµός και η φτώχεια, πράγµα που θα βελτιώσει την
κοινωνική συνοχή σε όλα τα κράτη-µέλη.
5.12 Σε ορισµένα από τα νέα κράτη µέλη η συνδικαλιστική
οργάνωση των εργαζοµένων είναι χαµηλή και κατακερµατισµένη.
Υπάρχουν µεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά την αντιπροσωπευτικότητα των συνδικάτων και κοινό χαρακτηριστικό πολλών είναι η
έλλειψη πόρων. Το ίδιο ισχύει και για τους Μη Κυβερνητικούς
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Οργανισµούς. Οι οργανώσεις αυτές πρέπει να αναπτύξουν τις
δραστηριότητες τους προκειµένου να εδραιωθεί γόνιµος διάλογος
µεταξύ των ενδιαφερόµενων φορέων ώστε όλοι µαζί να συµβάλλουν
στη δηµιουργία των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την οικονοµική ανάπτυξη. Η διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων συνιστά
αναγκαίο στοιχείο για την εξασφάλιση µιας ισχυρής και αλληλέγγυας ευρωπαϊκής οικοδόµησης.
5.13 Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει µε ιδιαίτερη προσοχή τις
διεθνείς συγκυρίες που απειλούν την οικονοµική ανάπτυξη και
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, όπως είναι για παράδειγµα η αύξηση
της τιµής του πετρελαίου και οι συνέπειες των διαρθρωτικών
ελλειµµάτων στον προϋπολογισµό και στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών των ΗΠΑ.
5.14 'Όλα τα κράτη µέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές
τους για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, την καλύτερη
εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων της Λισσαβώνας και την ενεργό
ανάπτυξη της οικονοµικής διακυβέρνησης. Χωρίς αυτές τις µεταρρυθµίσεις υπάρχει ο κίνδυνος ύφεσης της οικονοµικής ανάπτυξης
και της ευηµερίας σε ολόκληρη της ΕΕ.
5.15 Αν και σε αυτή τη γνωµοδότηση τα νέα κράτη µέλη και τα
15 της ΕΕ εξετάζονται ως ξεχωριστές οντότητες, τούτο γίνεται σε
πολύ γενικό επίπεδο. Κάθε κράτος έχει τα δικά του ειδικά προβλήµατα και ανάγκες.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 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 τον καθορισµό γενικών κανόνων σχετικά
µε τη χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδότησης στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και
ενέργειας και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου»
COM(2004) 475 τελικό — 2004/0154 (COD)
(2005/C 234/14)
Στις 9 Μαρτίου 2005 το Συµβούλιο αποφάσισε σύµφωνα µε το άρθρο 156 της ΣΕΚ, 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 21 Φεβρουαρίου 2005, µε βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. RANOCCHIARI.
Κατά την 415η σύνοδο ολοµέλειάς της, συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 2005 η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 112 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 6 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή

1.1 Το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε το 15 % της
παγκόσµιας κατανάλωσης ενέργειας, όντας ο πρώτος
εισαγωγέας και ο δεύτερος µεγαλύτερος καταναλωτής (µετά τις
ΗΠΑ) µε αύξηση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας µεταξύ 1990
και 2000 ίση προς 10 %. Κατά την ίδια περίοδο σε πολλά από τα
νέα δέκα κράτη µέλη πραγµατοποιήθηκαν µεταρρυθµίσεις και
αναδιαρθρώσεις των πολιτικοοικονοµικών συστηµάτων που
επέφεραν µείωση κατά 17 % της ζήτησής τους σε πρωτογενή
ενέργεια. Κατά συνέπεια η αύξηση της ζήτησης πρωτογενούς
ενέργειας στη δεκαετία για τις 25 χώρες ήταν κατά µέσο όρο 6 %.

1.2 Tο σενάριο σχετικά µε τη ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας
από το 2000 έως το 2030 προβλέπει µέση αύξηση για την Ευρώπη
των 25 της τάξεως του 19,3 % µε τη ζήτηση των δέκα νέων χωρών
να αυξάνεται περισσότερο (26 %) ενώ η ζήτηση της Ευρώπης των
15 είναι στο 18,4 %.

1.3 Προς πιστοποίηση της βελτίωσης του συστήµατος των δέκα
νέων κρατών µελών αρκεί να αναφερθεί η πορεία της έντασης
ενέργειας (Energy intensity) (1) που προβλέπει για την ΕΕ των 25
κατά την περίοδο 2000/2030 ετήσια αύξηση κατά 1,7 %, δηλαδή
την ίδια που καταγράφηκε την τελευταία δεκαετία (1990/2000).
Εντούτοις το στοιχείο αυτό αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση κατά
2,6 % για τα δέκα νέα κράτη µέλη, (3,5 % την προηγούµενη
δεκαετία) και σε µείωση κατά 1,7 % για τα αρχικά 15.

1.4 Επισηµαίνεται τέλος ότι το σενάριο αυτό προβλέπει κατά
την επόµενη 25ετία τη διατήρηση της εξάρτησης από τα ορυκτά
καύσιµα, εξάρτηση που θα είναι κοντά στο 90 % το 2020.

το οποίο διπλασιάστηκε κατά την τελευταία 30ετία τόσο για τις
µεταφορές εµπορευµάτων όσο και επιβατών. Στον τοµέα αυτό
απασχολούνται σήµερα 10 εκατοµµύρια εργαζόµενοι. Για το 2020
προβλέπεται διπλασιασµός της συνολικής κυκλοφορίας από την
οποία το 70 % για εµπορεύµατα στην ΕΕ των 15 και σχεδόν το
100 % στα νέα δέκα κράτη µέλη. Η αύξηση αυτή αποτελεί συνέχεια
της αύξησης κατά 185 % για τα εµπορεύµατα και κατά 145 % για
τα πρόσωπα κατά την τελευταία 30ετία. Αυτή η τεράστια ανάπτυξη
είχε όµως και µία σειρά αρνητικών συνεπειών και ειδικότερα την
κυκλοφοριακή συµφόρηση η οποία σήµερα επιβαρύνει ετησίως
σχεδόν το 0,5 % του ΑΕγχΠ που προβλέπεται να διπλασιαστεί το
2010 και αντιστοιχεί σε περίπου 80 εκατοµµύρια ευρώ. Κάθε
ηµέρα 7.500 km δρόµων που αποτελούν σχεδόν το 15 % του
διευρωπαϊκού δικτύου των 15 και σχεδόν το 20 % του σιδηροδροµικού δικτύου, έχουν κυκλοφοριακή συµφόρηση και είναι µπλοκαρισµένα. (2)
1.6 Η υλοποίηση ενός δικτύου υποδοµών µεταφορών (∆Ε∆-Μ)
και ενέργειας (∆Ε∆-E) προσαρµοσµένου στις αυξανόµενες ανάγκες
της ΕΕ αποτελεί, εδώ και πάνω από δέκα έτη, τµήµα των κοινοτικών
στρατηγικών και θεωρείται δικαίως θεµελιώδες στάδιο in primis για
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και κατόπιν για την
επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας. Το 2002 το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Βαρκελώνης επανέλαβε ότι προέχει να ολοκληρωθούν τα υφιστάµενα ηλεκτρικά δίκτυα και όρισε ως συγκεκριµένο
στόχο επίπεδο διασυνοριακής διασύνδεσης που να ισούται τουλάχιστον µε το 10 % της εθνικής εγκατεστηµένης ικανότητας παραγωγής ενέργειας. Επίσης, τον ∆εκέµβριο του 2003 το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο έθεσε τα ∆Ε∆-Μ και ∆Ε∆-Ε στο επίκεντρο της δράσης
του για την ανάπτυξη.

2. Η σηµερινή κατάσταση

1.5 Όσον αφορά τις µεταφορές, κύριο θέµα της υπό εξέταση
πρότασης κανονισµού, πρέπει να υπενθυµιστεί ότι αντιπροσωπεύουν
σχεδόν το 32 % της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και ότι συµβάλλουν µε ποσοστό που υπερβαίνει το 10 % στο ευρωπαϊκό ΑΕγχΠ

2.1 Παρά τον σαφή προσδιορισµό των υφιστάµενων
προβληµάτων και των µεταγενέστερων νέων αναγκών, δεν έχει
υπάρξει ως τώρα µία κατάλληλη δράση από την πλευρά όλων των
εµπλεκόµενων µερών, αρχής γενοµένης από τα κράτη µέλη. Αρκεί
να υπενθυµίσουµε ότι από τα 14 µεγάλα έργα στον τοµέα των
µεταφορών που τα κράτη µέλη είχαν δεσµευτεί το 1994

(1) Ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας ανά µονάδα ΑΕγχΠ σε τιµές αγοράς

(2) ΕΕ Προοπτικές ενέργειας και µεταφορών 2000/2004.
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(Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Έσσεν) να υλοποιήσουν έως το 2010,
µόνο τρία είχαν ολοκληρωθεί ως τα τέλη του 2003 και είχε πραγµατοποιηθεί λιγότερο από το ένα τέταρτο των απαιτούµενων
επενδύσεων για τις διασυνοριακές συνδέσεις. Με τους σηµερινούς
ρυθµούς επενδύσεων µπορεί να χρειαστούν ακόµη είκοσι χρόνια για
την ολοκλήρωση του προγράµµατος.

επιτρέψει να εφαρµόζει τους γενικούς κανόνες για τη χορήγηση
κοινοτικής ενίσχυσης, αναθεωρηµένους σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µε
βέβαιη και αξιόπιστη παροχή οικονοµικών πόρων για όλη την προβλεπόµενη περίοδο, από το 2007 έως το 2013.

2.2 Όσον αφορά στη συνέχεια την ενέργεια το πρόβληµα είναι
εξίσου σηµαντικό έστω και αν οι ανάγκες οικονοµικής ενίσχυσης
της ΕΕ είναι πολύ πιο περιορισµένες όπως θα δούµε παρακάτω.
Πράγµατι δεν υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ των φυσικών δυνατοτήτων και δικτύων και των διατάξεων που προβλέπονται από τη
νοµοθεσία. Η αναµενόµενη το 2007 ελευθέρωση που πρέπει να
συµβάλει στην υλοποίηση µιας πραγµατικά εσωτερικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, κινδυνεύει να έχει πενιχρά αποτελέσµατα εάν
δεν προβλεφθεί η ολοκλήρωση των δικτύων που σήµερα είναι
ανεπαρκή και υπερφορτωµένα. Για το λόγο αυτό εκεί όπου υπάρχει
υψηλή συγκέντρωση στην αγορά προέχει να αρθούν οι φυσικοί
φραγµοί που εµποδίζουν τον ανταγωνισµό προκειµένου να
προληφθούν οι αρνητικές συνέπειες σε όλους τους καταναλωτές,
συµπεριλαµβανοµένων και των ιδιωτών. Ας µην ξεχνάµε ότι η
ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ενδέχεται να απαιτήσει
ad hoc επενδύσεις στα υφιστάµενα ήδη ενεργειακά συστήµατα και
σχετικά δίκτυα.

3.2 Καταδείχθηκε πράγµατι η αναγκαιότητα να βελτιστοποιηθεί
ο αντίκτυπος της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης είτε ποσοτικά, µε
υψηλότερο από σήµερα ποσοστό παρέµβασης, είτε ποιοτικά µε την
προσφυγή σε νέα χρηµατοδοτικά µέσα· όλα συνηγορούν υπέρ της
παρέµβασης ιδιωτικών φορέων µε στόχο την προσφυγή σε κοινοπραξία ιδιωτικού και δηµόσιου φορέα (PPP).

2.3 Οι λόγοι για τα πενιχρά αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί
ως τώρα από τα έργα ∆Ε∆-Μ αναφέρονται συνοπτικά στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2003 (3) µε τον ακόλουθο τρόπο:
— Έλλειψη πολιτικής βούλησης εκ µέρους των πολιτικών
ιθυνόντων των κρατών µελών,
— Ανεπάρκεια των χρηµατοδοτικών πόρων που διατίθενται για το
διευρωπαϊκό δίκτυο,
— Κατακερµατισµός των υπεύθυνων για τα έργα φορέων.
2.4 Η συνειδητοποίηση αυτής της ανησυχητικής κατάστασης
επιβεβαιώθηκε, αλλά ταυτόχρονα καταγράφηκαν ενδιαφέρουσες
ενδείξεις προκειµένου να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο, στην έκθεση
που επεξεργάστηκε τον Ιούνιο του 2003 η οµάδα εργασίας υψηλού
επιπέδου υπό την προεδρία του κ. Karel Van Miert (πρώην επιτρόπου αρµόδιου για θέµατα ανταγωνισµού). Η έκθεση αυτή δεν
εξέτασε µόνο την οικονοµική πτυχή του προβλήµατος αλλά και τις
ανάγκες οργάνωσης και συντονισµού που συνδέονται µε τη
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.5 Με βάση την έκθεση Van Miert η Επιτροπή υπέβαλε τον
Οκτώβριο του 2003 πρόταση αναθεώρησης των κατευθύνσεων που
αφορούν τα ∆Ε∆-Μ, καθώς και ενηµέρωση του καταλόγου των
έργων προτεραιότητας, που φτάνουν πλέον τα 30 συµπεριλαµβανοµένων των 14 που είχαν αποφασιστεί στο Έσσεν. Η πρόταση
εξετάστηκε και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο στις 29 Απριλίου 2004. Συνεπώς τώρα έχουν εγκριθεί
οι νέοι προσανατολισµοί, οι προτεραιότητες καθώς και τα χαρακτηριστικά των έργων ακόµη και σε ό,τι αφορά τις αναµενόµενες
δαπάνες.

3. Η πρόταση της Επιτροπής
3.1 Η υπό εξέταση πρόταση κανονισµού κατέστη απαραίτητη
προκειµένου να αποκτήσει η Επιτροπή ένα νοµικό µέσο που θα της
(3) Ανακοίνωση της 23ης Απριλίου 2003: «Ανάπτυξη του διευρωπαϊκού
δικτύου µεταφορών: καινοτόµος χρηµατοδότηση, διαλειτουργικότητα
τηλεδιοδίων».

3.3 Οι βασικές απαιτήσεις για την κοινοτική παρέµβαση
συνδέονται µε το ότι τα σχέδια είναι κοινού ενδιαφέροντος, διασφαλίζουν την διασυνοριακή σύνδεση, και συµβάλλουν στην
ολοκλήρωση της αγοράς στη διευρυµένη Ευρώπη. Ως προς τις
µεταφορές, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και στην αναγκαιότητα οι γραµµές υψηλής ταχύτητας να
ελευθερώσουν τµήµατα που θα διατεθούν για τη µεταφορά εµπορευµάτων στο πλαίσιο µιας λογικής αρµονικής εξισορρόπησης. Υπ'
αυτό το πρίσµα το 80 % σχεδόν των χρηµατοδοτήσεων θα
διατεθούν σε µη οδικές υποδοµές. Όσον αφορά τον τοµέα της
ενέργειας πρωταρχικής σηµασίας είναι η συνέχεια του δικτύου και η
βελτιστοποίηση της απόδοσής του, καθώς και η ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς και των νέων κρατών µελών στην αγορά αυτή
και η σύνδεση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

3.4 Για την επίτευξη των στόχων αυτών, τα κριτήρια για τις
χορηγήσεις και την συγχρηµατοδότηση θα είναι σαφή και αντικειµενικά. Τα κριτήρια αυτά θα είναι πρωτίστως οι προϋποθέσεις για
τη χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδότησης, πράγµα που σηµαίνει
ενισχύσεις µε στόχο την επιλεξιµότητα και συγκέντρωση που
ευνοούν τις διασυνδέσεις που αποφέρουν την υψηλότερη κοινοτική
προστιθέµενη, αξία και η αναλογικότητα της παρέµβασης που
µπορεί να φθάσει το 30 % των διασυνοριακών συνδέσεων (και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις το 50 %). Σε αντιστάθµιση τα κράτη πρέπει
να δώσουν τις κατάλληλες εγγυήσεις στη βάση ενός οικονοµικού
σχεδίου και να δεσµευτούν ότι θα υλοποιήσουν το έργο στον προβλεπόµενο χρόνο.

3.5 Τέλος, το ποσοστό παρέµβασης για µελέτες µπορεί να
φτάσει το 50 % τόσο για τα ∆Ε∆-Μ όσο και για τα ∆Ε∆-Ε.
Αντιθέτως το µέγιστο ποσοστό για την κατασκευή ∆Ε∆-Μ θα είναι
30 % για ορισµένα τµήµατα των σχεδίων προτεραιότητας (κατ'
εξαίρεση 50 % για τα διασυνοριακά τµήµατα) και 15 % για τα
άλλα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. Για την ενέργεια η µέγιστη
συγχρηµατοδότηση θα παραµείνει στο 10 %, όπως στον σηµερινό
κανονισµό, και κατ' εξαίρεση µπορεί να φτάσει το 20 % σε
περίπτωση ιδιαίτερων οικονοµικών δυσκολιών και διασύνδεσης µε
γειτονικές χώρες. Το χαµηλότερο ποσοστό παρέµβασης στον τοµέα
της ενέργειας σε σχέση µε τον τοµέα των µεταφορών όπως και η
µεγάλη διαφορά µεταξύ των εν λόγω δύο προϋπολογισµών,
εξηγούνται από την προσφυγή, για το τµήµα ενέργεια, σε άλλα
κοινοτικά µέσα (διαρθρωτικά ταµεία, δάνεια ΕΤΕ), καθώς και από το
υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας των φορέων ενός τοµέα κατευθυνόµενου σαφώς από την αγορά («market driven»). Για το λόγο
αυτό οι αιτήσεις για τα δίκτυα µεταφορών θα µπορούν να υποβάλλονται µόνο από τα κράτη µέλη, ενώ οι αιτήσεις για την ενέργεια
θα υποβάλλονται και από ιδιωτικούς φορείς.
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3.6 Με τον υφιστάµενο κανονισµό, οι διαθέσιµοι πόροι για την
περίοδο 2000/2006 µόλις υπερβαίνουν τα 4,6 δις ευρώ από τα
οποία τα 4,2 δις παρέχονται στις µεταφορές, που αυξήθηκαν κατά
225 εκατοµµύρια ευρώ το 2004 λόγω της διεύρυνσης. Αυτό στην
πράξη αντιστοιχεί σε σχεδόν 600 εκατοµµύρια ευρώ το έτος για
την προβλεπόµενη περίοδο.
3.7 Με την υπό εξέταση πρόταση ο προϋπολογισµός των ∆Ε∆Μ την περίοδο 2007/2013 αυξάνεται σε 20,350 δις ευρώ, δηλαδή
2,9 δις ετησίως έναντι των 600 εκατοµµυρίων ευρώ της προηγούµενης 7ετίας. Για τα ∆Ε∆-Ε ο προϋπολογισµός θα είναι 340
εκατοµµύρια, αυξάνοντας τον κοινοτικό προϋπολογισµό για τα ∆Ε∆
σε 20,690 δις ευρώ.
3.8 Η καινοτοµία, πέρα από την αύξηση της κοινοτικής παρέµβασης, έγκειται στη δυνατότητα κάλυψης, µε κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις, ακόµη και των κινδύνων που ακολουθούν την φάση της
κατασκευής, όταν ιδιαίτερα συµβάντα µπορούν να επιφέρουν
µείωση των προβλεπόµενων εσόδων. Η εγγύηση αυτή τείνει να διευκολύνει τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στη χρηµατοδότηση
των σχεδίων και περιορίζεται συνεπώς στη φάση θέσης σε
λειτουργία, µε σηµαντική συνεισφορά και των εµπλεκόµενων
κρατών µελών.
3.9 Άλλες καινοτοµίες αφορούν τη διαχείριση των σχεδίων. Η
Επιτροπή προτείνει να ανατεθεί στα κράτη µέλη ο κύριος ρόλος
του τεχνικού ελέγχου και της πιστοποίησης των δαπανών. Εξάλλου
η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει σε µια µελλοντική
«Εκτελεστική υπηρεσία για τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφοράς»
ορισµένες αρµοδιότητες διαχείρισης του προγράµµατος, χωρίς
εξάλλου να αποποιηθεί των ευθυνών της ως προς τον προγραµµατισµό.

4. Γενικές παρατηρήσεις
4.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής που ανταποκρίνεται, αν και όχι πλήρως, στις συνεχείς παρατηρήσεις και
συστάσεις που περιλαµβάνονται σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις (4).
4.2 Πράγµατι η πρόταση θεσµοποιεί την επιδιωκόµενη αύξηση
της κοινοτικής ενίσχυσης παρέχοντας µεγαλύτερες εγγυήσεις τόσο
στα κράτη µέλη όσο και στους ιδιωτικούς επενδυτές µε την προοπτική µιας PPP. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει εν προκειµένω, ότι η προβλεπόµενη αύξηση, ασφαλώς σηµαντική σε σχέση µε το παρελθόν,
πρέπει να υπολογιστεί µε βάση τις αυξανόµενες ανάγκες που
αναφέρθηκαν ανωτέρω. Αρκεί να υπενθυµίσουµε ότι τα 30 σχέδια
προτεραιότητας για τις µεταφορές συνεπάγονται οικονοµική
ενίσχυση 225 δις ευρώ εκ των οποίων 140 δις ευρώ για την
περίοδο 2007/2014.
4.3 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί εξάλλου µε τον καθορισµό των ως άνω
γενικών αρχών που διέπουν τη χορήγηση των οικονοµικών
(4) ∆ιερευνητική γνωµοδότηση, σχετικά µε την αναθεώρηση του καταλόγου
των έργων ∆Ε∆ ενόψει του 2004 (ΕΕ C 10 της 14.1.2004) και γνωµοδότηση, για τους γενικούς κανόνες / χρηµατοδοτικές ενισχύσεις / ΤΕΝ
(ΕΕ C 125 της 27.5.2002).
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ενισχύσεων και επικροτεί την ιδέα ο τρόπος εφαρµογής των αρχών
αυτών να αποφασιστεί µε τη διαδικασία της επιτροπολογίας ώστε
να απλοποιηθεί η διαδικασία.
4.4 Η ΕΟΚΕ επικροτεί επίσης την ιδέα να χορηγούνται
ενισχύσεις όχι µόνο για τις προκαταρκτικές µελέτες και τη φάση
κατασκευής αλλά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τη φάση έναρξης
λειτουργίας του έργου. Πράγµατι, δεν µπορεί να υποτιµηθεί, η
λεπτή κατάσταση του τοµέα µεταφορών µε όλες τις επιπλοκές που
είναι γνωστές (συµφόρηση, ρύπανση, ασφάλεια κλπ.). Η ΕΟΚΕ τις
έχει αναφέρει πολλές φορές καθώς και τον κίνδυνο που συνδέεται
µε τις δυσκολίες του ενεργειακού εφοδιασµού και µε την ανάγκη
πρόβλεψης διαλειτουργικότητας µεταξύ των δικτύων ενέργειας.

5. Ειδικές παρατηρήσεις και συµπεράσµατα
5.1 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι πρέπει να ακολουθηθεί αυστηρή
πολιτική έναντι των κρατών µελών ώστε να µη σηµειωθούν καθυστερήσεις στα έργα υποδοµών που έχει καθορίσει η ΕΕ και να
τηρηθούν οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί πέρα από τις πιθανές
πολιτικοοικονοµικές συγκυρίες, προβλέποντας µάλιστα κυρώσεις ή
επιστροφή των χρηµάτων που έχουν δοθεί από την Επιτροπή ώστε
να χρησιµοποιηθούν, µετά από αναπάντητες προτροπές και αιτήσεις
για διευκρινίσεις, σε άλλες υποδοµές οι εργασίες των οποίων
ακολουθούν το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα.
5.2 Αντιθέτως η ΕΟΚΕ φοβάται ότι, παρά τις προβλεπόµενες
αυξήσεις, οι διαθέσιµοι πόροι δεν θα είναι πάντα επαρκείς για να
ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και να καταστήσουν
αµετάκλητες τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί. Εν προκειµένω η
ΕΟΚΕ θεωρεί ακόµη έγκυρη τη σύσταση που είχε κάνει σε προηγούµενη γνωµοδότηση (5) για τη δηµιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Ταµείου
Υποδοµών Μεταφορών» που θα χρηµατοδοτείται από µια ελάχιστη
εισφορά ανά λίτρο καυσίµου στην Ευρώπη των 25, χωρίς να αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Θα µπορούσε συνεπώς να υιοθετηθεί η πρόταση αυτή για
τον περιορισµό της εισφοράς των κρατών µελών που συµµετέχουν
σε έργα ∆Ε∆.Μ.
5.3 Η υπό εξέταση πρόταση κανονισµού αφορά την περίοδο
2007/2013 και έως τότε θα ισχύει ο σηµερινός κανονισµός
σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα προϋπολογισµό. Τούτο ενέχει τον
κίνδυνο περαιτέρω καθυστερήσεων και αλλαγών εν αναµονή των
νέων όρων. Θα είναι καλύτερα αν ο νέος κανονισµός τεθεί σε ισχύ
όσο το δυνατό νωρίτερα προκειµένου να καταστεί δυνατή η άµεση
έναρξη των έργων. Είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι λόγω των
τεχνικών προθεσµιών που απαιτούνται για τον καθορισµό των
έργων, θα σηµειωθεί στον τοµέα των µεταφορών περαιτέρω αύξηση
της οδικής κυκλοφορίας εν αναµονή των νέων υποδοµών, που
συνδέονται βέβαια και µε άλλους διαθέσιµους τρόπους µεταφοράς.
Και τούτο θα βλάψει σε µεγάλο βαθµό την αρµονική και ισορροπηµένη ανάπτυξη.
(5) ∆ιερευνητική γνωµοδότηση σχετικά µε την αναθεώρηση του καταλόγου
των έργων ∆Ε∆ ενόψει του 2004 (ΕΕ C 10 της 14.1.2004). Στη γνωµοδότησή της η ΕΟΚΕ υπολόγιζε την εισφορά σε 1 λεπτό ανά λίτρο
καυσίµου που θα καταναλώνεται στους δρόµους της ΕΕ των 25 για όλες
τις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και επιβατών. Με τη σηµερινή
κατανάλωση (σχεδόν 300 εκατοµ. τόνων) το Ταµείο θα εισπράττει
σχεδόν 3 δις ευρώ το έτος.
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5.4 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να χρησιµοποιηθεί η διαδικασία της επιτροπολογίας αντί της συναπόφασης για
τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των αρχών χορήγησης της
κοινοτικής ενίσχυσης. Οι επιλογές αυτές συµβάλλουν στην επιδιωκόµενη εξυγίανση και απλοποίηση των διαδικασιών. Αντιθέτως η
ΕΟΚΕ διερωτάται εάν ακόµη και η «Υπηρεσία για την εκτέλεση των
∆Ε∆-Μ» ανταποκρίνεται στην ίδια απαίτηση και δεν κινδυνεύει να
προκαλέσει επικαλύψεις µεταξύ των εµπλεκόµενων θεσµικών
φορέων. Μία εκ των προτέρων διευκρίνιση της Επιτροπής για τα
καθήκοντα που θα ανατεθούν στην Υπηρεσία αυτή θα συµβάλει
στην εξάλειψη παρόµοιων αµφιβολιών.
5.5 Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται πλήρως τις κατευθύνσεις που
προτείνει η Επιτροπή επιβεβαιώνοντας εξάλλου την ανάγκη αύξησης
των διαθέσιµων πόρων. Η υλοποίηση των προβλεπόµενων
υποδοµών θα συµβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη εφόσον το 80 %
των έργων προορίζεται για µη οδικές µεταφορές µε επακόλουθη

22.9.2005

µείωση των εκποµπών καυσαερίων και της κυκλοφοριακής
συµφόρησης. ∆εν πρέπει επίσης να λησµονηθεί ο θετικός αντίκτυπος των έργων στην απασχόληση µεσοπρόθεσµα και, εξίσου
σηµαντικό, η βελτίωση µακροπρόθεσµα της ποιότητας ζωής των
ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα όσων κατοικούν σε ζώνες µεγάλης
κυκλοφορίας.
5.6 Εν κατακλείδι, η ΕΟΚΕ για µία ακόµη φορά επαναλαµβάνει
τη θέση της για τη στρατηγική αναγκαιότητα ενός διευρωπαϊκού
δικτύου ενέργειας και µεταφορών, που θα διαδραµατίζει θεµελιώδη
ρόλο στη δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν την
ελεύθερη κυκλοφορία ατόµων, εµπορευµάτων και υπηρεσιών και
αποτελεί απαραίτητο και αναπόφευκτο στόχο για την οικοδόµηση
µιας ολοκληρωµένης και ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης
σύµφωνα µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας που να σέβεται τις
αρχές της συµβατής µε το περιβάλλον ανάπτυξης.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2005.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne Marie SIGMUND

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Η ακόλουθη τροπολογία, που συγκέντρωσε τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εκπεφρασµένων ψήφων, απορρίφθηκε κατά τη
συζήτηση στη σύνοδο ολοµέλειας.
Σηµείο 5.2
Να τροποποιηθεί ως εξής:
«5.2 Αντιθέτως η ΕΟΚΕ φοβάται ότι, παρά τις προβλεπόµενες αυξήσεις, οι διαθέσιµοι πόροι δεν θα είναι πάντα επαρκείς για
να ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και να καταστήσουν αµετάκλητες τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί. Εν
προκειµένω η ΕΟΚΕ θεωρεί ακόµη έγκυρη τη σύσταση που είχε κάνει σε προηγούµενη γνωµοδότηση για τη δηµιουργία
ενός “Ευρωπαϊκού Ταµείου Υποδοµών Μεταφορών” που θα χρηµατοδοτείται από µια ελάχιστη εισφορά ανά λίτρο
καυσίµου στην Ευρώπη των 25, χωρίς να αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Θα
µπορούσε συνεπώς να υιοθετηθεί η πρόταση αυτή για τον περιορισµό της εισφοράς των κρατών µελών που συµµετέχουν σε έργα ∆Ε∆.Μ.»
Αιτιολογία
Όπως πολύ σωστά αναφέρει ο εισηγητής τα κράτη µέλη διαθέτουν το δικαίωµα απόφασης στον τοµέα της φορολογίας. Η ΕΟΚΕ
δεν µπορεί και δεν πρέπει να προτείνει φορολογικές µεταβολές στα κράτη µέλη.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 43
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