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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

416Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ (ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6ΗΣ ΚΑΙ 7ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005)
Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Οι ευρωπαϊκές βιοµηχανικές περιοχές και τα νέα δίκτυα της γνώσης»
(2005/C 255/01)
Την 1η Ιουλίου 2004 και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού Κανονισµού της, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε το ανωτέρω θέµα.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 16 Μαρτίου 2005, µε βάση την εισηγητική έκθεση του
κ. PEZZINI.
Κατά την 416η σύνοδο ολοµέλειάς της (συνεδρίαση της 6ης και 7ης Απριλίου 2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, µε 127 ψήφους υπέρ και 3 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1 Η ιδέα των βιοµηχανικών περιοχών αποτέλεσε, ιδίως τα
τελευταία δεκαπέντε χρόνια, αντικείµενο ευρείας µελέτης σε όλα τα
επίπεδα και σε όλες τις βιοµηχανοποιηµένες χώρες. Η εν λόγω
πρακτική της συγκέντρωσης επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου σε µια
περιοχή, η οποία έχει εδραιωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
υιοθετήθηκε ακόµη και από τις αναπτυσσόµενες χώρες και από τους
µεσογειακούς εταίρους της ΕΕ, στην προσπάθειά τους να
ενισχύσουν την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην επικράτειά
τους.
1.2 Επιπλέον, οι µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν µε θέµα τις
βιοµηχανικές περιοχές κατέδειξαν τη θετική επίδρασή τους στην
πολιτική απασχόλησης και συνέβαλαν στον καθορισµό πολυάριθµων
ορθών πρακτικών (1), όσον αφορά την «εταιρική κοινωνική ευθύνη»
που εφαρµόστηκαν πολλά έτη πριν από τη δηµοσίευση της σχετικής
Πράσινης Βίβλου (2) εκ µέρους της Επιτροπής.
1.3 Στο µεταξύ, οι νέες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες
και τα νέα δίκτυα της γνώσης µετέβαλαν τους δεσµούς µεταξύ των
βιοµηχανικών περιοχών, προσανατολίζοντας τα συστήµατα παραγωγής προς τις «βιοµηχανικές υπερ-περιοχές» (3) και προς την αναγκαιότητα της δικτυακής σύνδεσης των οικονοµικών πραγµατικοτήτων.
( ) Πρβλ.: Becchettini, i distretti industriali e le dinamiche sociali 1995
(Βιοµηχανικές περιοχές και κοινωνική δυναµική)
(2) COM(2001) 366 τελικό της 18.07.2001
(3) Το πρόθεµα «υπέρ» υποδηλώνει την υπέρβαση: Η υπερ-περιοχή ξεπερνά
τα συµβατικά όρια της βιοµηχανικής περιοχής και έπεται της παραδοσιακής µορφής της περιοχής αυτής.
1

1.4 Αναγνωρίζοντας την ανάγκη σύνθεσης των δεδοµένων και
λαµβανοµένης υπόψη της ευρύτητας του θέµατος, η παρούσα
γνωµοδότηση πρωτοβουλίας επικεντρώνεται στα εξής θέµατα:
— Παράγραφος 2. Ορισµοί και εκκρεµή ζητήµατα
— Παράγραφος 3. Από τις ευρωπαϊκές βιοµηχανικές περιοχές στις
υπερ-περιοχές της γνώσης
— Παράγραφος 4. Η κατάσταση στην Αµερική και διεθνώς όσον
αφορά τις βιοµηχανικές περιοχές
— Παράγραφος 5. Η τρέχουσα κατάσταση και τα υπάρχοντα µέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
— Παράγραφος 6. Προς µία νέα στρατηγική προσέγγιση των
κοινοτικών πολιτικών για τις περιοχές της γνώσης
— Παράγραφος 7. Συµπερασµατικές συστάσεις
1.5 Στόχος της παρούσας γνωµοδότησης πρωτοβουλίας σχετικά
µε τα νέα ευρωπαϊκά δίκτυα ευφυών (4) περιοχών της γνώσης είναι:
— η ανάλυση των χαρακτηριστικών των βιοµηχανικών περιοχών,
των τεχνολογικών περιοχών και των υπαρχουσών υπερπεριοχών,
(4) Ως «ευφυή δίκτυα, δίκτυα της γνώσης, τεχνολογικά δίκτυα» νοούνται οι
νέες περιοχές οι οποίες, αντίθετα από τις βιοµηχανικές περιοχές, χρησιµοποιούν ευρέως τις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ).
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— ο προσδιορισµός των προϋποθέσεων για την επιτυχηµένη
ανάπτυξη των νέων µορφών βιοµηχανικών περιοχών και η
ανάλυση των δυνατοτήτων τους σε σχέση µε τη στρατηγική της
Λισσαβώνας στην Ευρώπη των 25 και στη µελλοντική Ευρώπη
των 28,
— η θεµελίωση µιας ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής πολιτικής υπέρ
των νέων ευρωπαϊκών δικτύων περιοχών που βασίζονται στη
γνώση (knowledge-based) και των υπερ-περιοχών,
— η ανάδειξη των µέσων που απαιτούνται για την υλοποίηση της
εν λόγω πολιτικής, η αξιολόγηση των υπαρχουσών βιοµηχανικών περιοχών και η διατύπωση προτάσεων περί ενδεχόµενων
τροποποιήσεων και καινοτοµιών,
— ο καθορισµός των βασικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για
την εξασφάλιση µιας αµιγώς ευρωπαϊκής πλατφόρµας (5)
αναφοράς για τα νέα ευρωπαϊκά δίκτυα των περιοχών της
γνώσης στην ΕΕ των 25,
— η ενθάρρυνση της δηµιουργίας νέων και καλύτερων θέσεων
εργασίας.
1.6 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή είχε
επανειληµµένως την ευκαιρία να τονίσει ότι η δέσµευση που
ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θέτοντας στο επίκεντρο της
Στρατηγικής της Λισσαβώνας το στόχο να καταστεί η Ευρώπη
«η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά
την υφήλιο», ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή.
1.6.1
Συνεπώς, θεωρείται πλέον ενδεδειγµένο να βασίζονται οι
αναπτυξιακές στρατηγικές ολοένα και περισσότερο:
— στην όσο το δυνατό καλύτερη ολοκλήρωση των διαφόρων
αναπτυξιακών πολιτικών,
— στην ενδυνάµωση της συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων, µε
στόχο να διασφαλιστεί καλύτερη εξέλιξη της εργασίας και, άρα,
η βελτίωση της δυναµικής των βιοµηχανικών περιοχών,
— στην ενίσχυση της αλληλοτροφοδότησης µεταξύ της έρευνας
που εστιάζεται στην τεχνολογία και της τοπικής βιοµηχανικής
ανάπτυξης,
— στην επίτευξη υψηλής κρίσιµης µάζας µεταξύ της βιοµηχανίας,
των ιδρυµάτων κατάρτισης και έρευνας, των προηγµένων ΜΜΕ,
των εξειδικευµένων επιστηµόνων, των χρηµατοοικονοµικών
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, των κεφαλαίων επιχειρηµατικού
κινδύνου και των αρµοδίων για την λήψη αποφάσεων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα,
— στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των συστηµάτων παραγωγής
και διανοµής σε µόνιµα ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία να
βασίζονται στη γνώση, στην ανταλλαγή πληροφοριών και
τεχνογνωσίας και στην ικανότητα απορρόφησης, εµπλουτισµού
και αναµετάδοσης των πληροφοριών και της τεχνογνωσίας που
λαµβάνουν.
(5) Στο COM(2002) 714 τελικό της 11.12.02 οι τεχνολογικές πλατφόρµες
ορίζονται ως «Μέσα για την προώθηση σχέσεων συνεργασίας µεταξύ των
εµπλεκοµένων φορέων και για την εκπόνηση ενός µακροπρόθεσµου
στρατηγικού σχεδίου για Ε&Α σε τοµείς ειδικών τεχνολογιών. Με τον
τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η συνέργεια µεταξύ δηµόσιων αρχών,
χρηστών, κανονιστικών φορέων, βιοµηχανίας, καταναλωτών και πόλων
αριστείας. Είναι απαραίτητο να υπάρχει συνοχή µεταξύ της έρευνας, που
µπορεί να προσφέρει νέες δυνατότητες, και του µετέπειτα κανονιστικού
πλαισίου µέσα στο οποίο οι εν λόγω τεχνολογίες µπορούν να
αναπτυχθούν και να διατεθούν στο εµπόριο.»
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1.7 Τέσσερα και πλέον χρόνια µετά τη θέση σε εφαρµογή της
στρατηγικής της Λισσαβώνας, είναι πασιφανές ότι τα έως τώρα
βήµατα προς την επίτευξη των στόχων της και προς την υλοποίηση
της σχετικής διαδικασίας είναι µάλλον απογοητευτικά. Ακόµη και η
οµάδα υψηλού επιπέδου για τη στρατηγική της Λισσαβώνας µε
επικεφαλής τον Wim Kok, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι «the
disappointing delivery of the strategy has been due primarily to a lack
of determined political action» και επιπλέον ότι «the agenda has
been overloaded, coordination has been poor and there have been conflicting priorities» (6).
1.8 Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών (4-5 Νοεµβρίου
2004), ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι η έκθεση
Kok «συνιστά µία ρεαλιστική και ταυτόχρονα ανησυχητική
αποτίµηση της έως τώρα προόδου και µας δείχνει ότι πρέπει να
δράσουµε τώρα αν θέλουµε να ανακτήσουµε τον χαµένο χρόνο» (7).
Τόνισε ιδιαιτέρως την ανάγκη «για καλύτερη επικέντρωση των
προτεραιοτήτων, παρακολούθηση της προόδου και ανάληψη µεγαλύτερων ευθυνών για την περαιτέρω προώθησή τους» (8). Επί του
ιδίου θέµατος εξέφρασε τις απόψεις της και η ΕΟΚΕ σε πρόσφατη
γνωµοδότησή της (9).
1.9 Σύµφωνα µε την EOKE, στο πλαίσιο της αναδιάταξης των
προτεραιοτήτων της στρατηγικής της Λισσαβώνας πρέπει να δοθεί
έµφαση στις βιοµηχανικές περιοχές και στην ανάπτυξή τους ως
θεµελιώδεις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία νέας γνώσης και,
προπαντός, νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας που θα προκύψουν, αξιοποιώντας τις σηµαντικές ευκαιρίες που παρέχουν τα
δίκτυα µέσω των οποίων είναι δυνατό να αναπτυχθούν πολλαπλές
διαδράσεις µεταξύ της κωδικοποιηµένης γνώσης της έρευνας και
της «σιωπηρής» (10) γνώσης που διαπερνά και ενσαρκώνεται στα
συστήµατα παραγωγής και διανοµής.
1.10 Η προώθηση δράσεων σε τοπικό επίπεδο και η
ικανότητα τοποθέτησής τους σε δίκτυο προκειµένου να
υλοποιηθεί η στρατηγική της Λισσαβώνας είναι βασικές προϋποθέσεις αφενός για να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία και η ανάπτυξη
καινοτόµων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια της Ένωσης, και
κυρίως στα νέα κράτη µέλη, και αφετέρου για να πολλαπλασιαστούν οι δυνατότητες συναντήσεων και συνεργασίας στο πνεύµα
µιας ισχυρότερης οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.
1.11 Η νέα «ανοιχτή τεχνολογική περιοχή» επιτρέπει την
ενοποίηση και τη δικτύωση όλων των φορέων ενός συγκεκριµένου
τοµέα µε εκείνους που δραστηριοποιούνται σε άλλους τοµείς.
(6) Έκθεση του Wim KOK σχετικά µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας, µε
τίτλο«Facing the challenge» (Ενώπιον των προκλήσεων) που υποβλήθηκε
στην Επιτροπή στις 3 Νοεµβρίου 2004 και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
των Βρυξελλών στις 4 και 5 Νοεµβρίου 2004. «Ο απογοητευτικός
βαθµός υλοποίησης της στρατηγικής οφείλεται εν µέρει στην απουσία
αποφασιστικής πολιτικής δράσης» και «τέθηκαν υπερβολικά πολλοί
στόχοι, ο συντονισµός δεν ήταν ικανοποιητικός και υπήρξαν περιπτώσεις σύγκρουσης προτεραιοτήτων».
(7) «It provides a realistic, but worrying, assessment of progress. It
shows that we must act now to make up for lost time». Οµιλία του
ορισθέντος Προέδρου της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των
Βρυξελλών στις 4-5 Νοεµβρίου 2004.
(8) «We will need to refocus priorities, measure progress and assume
greater responsibility for following them through». Όπ. π., πρβλ.
προηγούµενη υποσηµείωση.
9
( ) Γνωµοδότηση ΕΕ C 120 της 20.5.2005. Εισηγητές: Vever, Ehnmark,
Simpson.
(10) R.Nelson e S.G.Winter (1982), «An evoluttionary theory of
economic ch'ange», Η σιωπηρή γνώση, κατ'αντιδιαστολή προς την
πληροφόρηση και την κωδικοποιηµένη γνώση, δεν είναι τυποποιηµένη
και µπορεί να µεταδοθεί µόνον µέσω της κοινωνικής διάδρασης.
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1.12 Πράγµατι, τα ευρωπαϊκά δίκτυα ανοιχτών τεχνολογικών
περιοχών είναι απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των
ακόλουθων στόχων:
— βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και, άρα, προαγωγή της
εξέλιξης του εργατικού δυναµικού διαµέσου σηµαντικότερων
αρµοδιοτήτων, υψηλότερης συµµετοχής και νέας πολιτιστικής
ωριµότητας,
— διάδοση των τεχνολογιών και των γνώσεων και επίσπευση των
καινοτόµων εφαρµογών τους για επιτυχηµένη παρουσία στην
αγορά,
— εξασφάλιση καλύτερης και πιο εξειδικευµένης απασχόλησης και
παροχή κινήτρων για τη δηµιουργία νέων και διαφοροποιηµένων επαγγελµατικών προσεγγίσεων,
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1.15 Οι σύγχρονες βιοµηχανικές περιοχές δίνουν έµφαση στο
δυναµικό άνοιγµα προς νέες αγορές και υποστηρίζουν τις πιο
πρόσφατες αλλαγές πολιτικής, οι οποίες αφορούν µεταξύ άλλων
την ολοένα και συχνότερη πρακτική της µετεγκατάστασης των µεταποιητικών δραστηριοτήτων σε χώρες µε ευνοϊκότερες συνθήκες, η
οποία δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τον υψηλό πλέον βαθµό µηχανοργάνωσης.
1.16 Κατά µέσο όρο, το 50 % της παραγωγής των βιοµηχανικών περιοχών στην ΕΕ των 25 προορίζεται για εξαγωγές. Αυτό
σηµαίνει ότι η βιοµηχανική δοµή της περιοχής είναι εξ ορισµού
διεθνοποιηµένη, ο δε ορίζοντάς της όσον αφορά τις πωλήσεις
ταυτίζεται όλο και περισσότερο µε τη διεθνή αγορά.
1.17 Απαιτείται να ολοκληρωθεί η µετάβαση από τη φάση της
διεθνοποίησης στη φάση της παγκοσµιοποίησης:

— επιδίωξη µεγαλύτερης ευαισθητοποίησης για την προστασία του
περιβάλλοντος και της επικράτειας στην οποία βρίσκονται οι
βιοµηχανικές περιοχές, καθώς και προσδιορισµό καταλληλότερων µέσων για την επίτευξη των τριών εκφάνσεων της
αειφορίας: κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής,

— η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης, εκτός από το άνοιγµα
της παραγωγής στις ξένες αγορές, περιλαµβάνει υποχρεωτικά
και τις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας,

— µεγιστοποίηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και
βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης µε απώτερο στόχο την
κωδικοποίηση κοινών κανόνων και γλωσσικών ιδιωµάτων, καθώς
και την επίτευξη µιας µορφής κοινότητας που εξελίσσεται µέσω
ενός αδιάκοπου κύκλου αµοιβαίας εκµάθησης,

— το σύστηµα πρόσκτησης πληροφοριών πρέπει να ενισχυθεί
κατά τρόπο ώστε να υποστηριχθούν οι πολιτικές διείσδυσης και
εδραίωσης εταιρικών σχέσεων, τόσο στις παραδοσιακές όσο και
στις νέες αγορές, σε σχέση µε την εξεύρεση δυνητικών εταίρων
στην αλλοδαπή και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των περιφερειών πέραν των σηµερινών συνόρων,

— παγίωση και ανάπτυξη µόνιµων δικτύων επικοινωνίας και
λειτουργικής συνεργασίας για τη διασύνδεση των επιχειρήσεων,
των εργαζοµένων, των εφευρετών, των τοπικών κοινωνιών, των
δηµόσιων και των ιδιωτικών ιδρυµάτων, των χρηµατοοικονοµικών κύκλων, της πανεπιστηµιακής και της εκπαιδευτικής
κοινότητας, των εµπορικών συστηµάτων και των συστηµάτων
εµπορίας, καθώς και πολλών άλλων φορέων της περιφερειακής
ανάπτυξης,
— περαιτέρω ώθηση των νέων προς την ελεύθερη πρωτοβουλία
και την επιχειρηµατικότητα,
— αρµονική και ανταγωνιστική ανάπτυξη της διάρθρωσης της
βιοµηχανίας και της διανοµής στη διευρυµένη Ευρώπη και
επίσπευση της πλήρους ολοκλήρωσής τους σε µια νέα µεγάλη
ενιαία αγορά.
1.13 Στο σύγχρονο πλαίσιο της ολοένα και πιο παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας ανά την υφήλιο, η ανάπτυξη της Ευρώπης
της γνώσης έχει έντονο αντίκτυπο σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο και, συγχρόνως, επηρεάζει τις διεθνείς ισορροπίες.
Ο αντίκτυπος αυτός αφορά την ταχεία απόκτηση και εφαρµογή
νέων τεχνολογιών, την εξεύρεση ειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού σε διεθνή κλίµακα και, τέλος, τη δυνατότητα αποκεντρωµένης
οργάνωσης της διαδικασίας παραγωγής και διανοµής, η οποία θα
παραµένει ωστόσο συνεκτική και ευέλικτη µε υψηλά πρότυπα
ποιότητας.
1.14 Στο οικονοµικό πλαίσιο της παραγωγής και, ιδίως, στην
οικονοµική πραγµατικότητα των βιοµηχανικών περιοχών, τα φαινόµενα της παγκοσµιοποίησης και η σχεδόν ταυτόχρονη εµφάνιση
και ανάπτυξη των τεχνολογιών δικτύου επέφεραν µεταλλαγές
βραχυπρόθεσµες, µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες.

— η έννοια της «αλλοδαπής» πρέπει να διαφοροποιηθεί τόσο στο
επίπεδο των τόπων παραγωγής όσο και στο επίπεδο των τόπων
πώλησης, µέσω στρατηγικών δικτύωσης και συνεργασίας
(networking και co-business) µε στόχο να εµπλακούν περισσότεροι φορείς καθένας εκ των οποίων θα συνεισφέρει µε τις
ιδιαιτερότητές του. Αυτή η προσέγγιση ενδείκνυται όχι µόνον
από επιχειρηµατική άποψη αλλά κυρίως από την άποψη της
καινοτοµίας, της έρευνας και των νέων σχεδίων και ιδεών, χωρίς
ωστόσο να υποτιµηθεί η σηµασία των βιοµηχανικών, χρηµατοδοτικών, οργανωτικών και µορφωτικών πτυχών,
— είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό οι
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες κάθε βιοµηχανικής περιοχής
προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη που θα προκύψουν
από την ολοκλήρωση και τη δικτύωσή τους σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
— η ανάπτυξη της συνεχούς κατάρτισης και νέων επαγγελµατικών
δεξιοτήτων (11) καθίσταται επιτακτική προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι νέες προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας.
1.18 Η διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων µε κίνητρο τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που αυτή συνεπάγεται, η οποία κατέστη
εφικτή χάρη στην τεχνολογική υποστήριξη, κατήργησε την γεωγραφική γειτνίαση που αποτελούσε το βασικό χαρακτηριστικό των
πρώτων βιοµηχανικών περιοχών και την πηγή της δύναµής τους.
Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσµα την ανάδειξη πρωτοπόρων εταιρειών το πλαίσιο αναφοράς των οποίων, όσον αφορά τόσο τη
διάθεση των προϊόντων τους όσο και την εξεύρεση πρώτων υλών,
έχει µετατοπισθεί από την εδαφική στην εικονική λογική η οποία
βασίζεται κατ'εξοχήν στο οικονοµικό συµφέρον.
(11) Πρβλ. COM(2004) 474 τελικό της 14.07.2004 και γνωµοδότηση
SOC/176 µε εισηγητή τον κ. Κορυφίδη.
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1.19 Αυτή τη στιγµή, οι ευρωπαϊκές βιοµηχανικές περιοχές
βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της εξαιρετικά
ευαίσθητης φάσης που περνούν. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να αντιµετωπίσουν δύο είδη προβληµάτων:
— το άνοιγµα και τον ανταγωνισµό των νέων αγορών (εκ των
οποίων οι αγορές των χωρών της Ασίας είναι οι πιο ύπουλοι
αντίπαλοι),
— την ανάγκη αναδιοργάνωσης και ανανέωσης των σχέσεων των
εταιρειών, µεταξύ άλλων µέσω των νέων τεχνολογιών και των
νέων γνώσεων, σιωπηρών ή κωδικοποιηµένων.
1.20 Τα νέα ανταγωνιστικά µοντέλα της παγκόσµιας
αγοράς επιβάλλουν µεγάλες αλλαγές. Οι νέες ολοκληρωµένες
πλατφόρµες και η δικτυακή οργάνωση καλούνται να ανταποκριθούν
στις προκλήσεις της έρευνας και της καινοτοµίας, του σχεδιασµού
νέων προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών, της διαχείρισης του
νέου πιο εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού και των νέων
υλικών, της προώθησης και της εµπορίας, της χρηµατοδότησης και
της επιχειρηµατικής πίστης, της εφοδιαστικής, της µελέτης της
αγοράς και της παροχής υπηρεσιών στους πελάτες.
1.21 Σε διεθνές επίπεδο, η βόρεια Αµερική είναι πρωτοπόρος
στον τοµέα των βιοµηχανικών περιοχών και των οµάδων (clusters)
επιχειρήσεων, καθώς αυτά τα µορφώµατα µετά την εµφάνισή τους
στην ακτή του Ειρηνικού επεκτάθηκαν πολλαπλασιαζόµενα διαρκώς
ως την ανατολική ακτή (χαρακτηριστικά παραδείγµατα: Silicon
Valley, San Diego Industrial Clusters και «Route 128»). Στη
Λατινική Αµερική, αν και διαφοροποιηµένο σε σχέση µε τα
διάφορα στάδια βιοµηχανικής ανάπτυξης, το φαινόµενο των βιοµηχανικών περιοχών απαντάται στο Μεξικό (Guadalajara Cluster), στη
Βραζιλία (Sinos Valley) και στην Ουρουγουάη (Meat Cluster) —
ενώ στην Ασία οι χώρες όπου έχουν ληφθεί σηµαντικές πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτό είναι η Ινδία (Agra Cluster, Tiruppur
Cluster, Ludhiana Cluster), το Πακιστάν (Sialkot Cluster), η Νότια
Κορέα (Consumer Microelectronics Assembly Cluster) και η
Ινδονησία (Central Java Cluster). Ούτε η Αφρική έµεινε αδιάφορη
σε αυτό το φαινόµενο: και εκεί απαντάται µικρός αριθµός τέτοιων
βιοµηχανικών περιοχών, ακόµη και σε ορισµένες χώρες της
υποσαχάριας Αφρικής.
1.22 Στην Ευρώπη, εκτός από τα ιταλικά παραδείγµατα που
είναι πλέον δεκάδες, ξεχωρίζουν οι γαλλικές πρωτοβουλίες που
είχαν ως αποτέλεσµα, το 1998, την ίδρυση της ένωσης των
«Districts Industriels Français», καθώς και οι άνω των 50
«Raumordnungsregionen» στη Γερµανία µαζί µε την ιδιαιτέρως
σηµαντική πρωτοβουλία της Βάδης- Βυρτεµβέργης. Και η βρετανική
εµπειρία είναι σηµαντική (ξεχωρίζουν τα παραδείγµατα του
Cambridge High-Tech Cluster, του Motor Sport Cluster του
Birmingham αλλά και άλλα στη Σκοτία και σε άλλες περιφέρειες).
Στη Σκανδιναβία, η «βόρεια» σχολή έχει να επιδείξει πολλές θετικές
πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται από τη σηµασία που αποδίδεται
στη µάθηση ως θεµελιώδες στοιχείο της ανάπτυξης που διευκολύνεται χάρη στη γειτνίαση. Στα νέα κράτη µέλη υπήρξαν επίσης
σηµαντικές κινήσεις, για παράδειγµα στην Τσεχική ∆ηµοκρατία,
στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στη Σλοβενία, στη Μάλτα και στις
χώρες της Βαλτικής.

2. Ορισµοί και εκκρεµή ζητήµατα
2.1 Η προσπάθεια ενιαίου ορισµού της τόσο ποικιλόµορφης,
δυναµικής και διαφοροποιηµένης πραγµατικότητας των βιοµηχανικών περιοχών σε παγκόσµιο επίπεδο είναι εξαιρετικά περίπλοκη.
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2.2 Οι βιοµηχανικές περιοχές µπορούν να οριστούν γενικά ως
οµοιογενή συστήµατα παραγωγής τοπικού χαρακτήρα, όπου
παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση βιοµηχανικών µονάδων,
κυρίως µικρών και µεσαίων διαστάσεων, και υψηλή εξειδίκευση της παραγωγής.
2.3 Η τελική έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής — Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων, µε
θέµα «Οµάδες και δίκτυα επιχειρήσεων» (12), ορίζει τις βιοµηχανικές
περιοχές αυτές ως εξής:
«Groups of independent companies and associated institutions that are:
— collaborating and competing,
— geographically concentrated in one or several regions,
even though the cluster may have global extensions,
— specialized in a particular field, linked by common
technologies and skills,
— either science-based or traditional,
— clusters can be either institutionalized (they have a
proper cluster manager) or non-institutionalized
— the cluster has a positive influence on: innovation and
competitiveness; skill formation and information;
growth and long-term business dynamics».
2.3.1 Τις τελευταίες δεκαετίες, οι βιοµηχανικές περιοχές που
δηµιουργήθηκαν προκειµένου να ευνοηθεί η δηµιουργία και η
ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων σε γεωγραφικές ζώνες µε
δεδοµένα οικονοµικά χαρακτηριστικά στους τοµείς της βιοµηχανίας
και των υπηρεσιών αναπτύχθηκαν κατά κανόνα αυτόνοµα
επικεντρώνοντας τις δραστηριότητές τους σε συγκεκριµένους τοµείς
στους οποίους απέκτησαν σταδιακά σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Η ανάγκη ικανοποίησης ολοένα και αυστηρότερων
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας ώθησε εν συνεχεία τις επιχειρήσεις των βιοµηχανικών περιοχών να επικεντρώσουν την προσοχή
τους σε ακόµη πιο εξειδικευµένα τµήµατα της αγοράς (niches),
όπως µαρτυρεί εξάλλου η υψηλή ποιότητα των προϊόντων τους.
2.4 Οι βιοµηχανικές περιοχές δεν είναι απλώς επιχειρήσεις
που ειδικεύονται σε κάποιον τοµέα και εντοπίζονται στην ίδια
εδαφική επικράτεια — είναι σύνολα επιχειρήσεων που
λειτουργούν µε τη λογική της οµάδας: εντός αυτών των συνενώσεων οι επιχειρήσεις συνεργάζονται για την υλοποίηση κοινών
σχεδίων και ταυτόχρονα ανταγωνίζονται η µία την άλλη, ενώ η
επικράτεια όπου βρίσκονται συγκεντρωµένες δεν αποτελεί απλώς
ένα σκηνικό των λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων
τους, αλλά µια πραγµατική υποδοµή που επιτρέπει την ολοκλήρωση σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο
κύκλων παραγωγής. Στην ουσία, οι βιοµηχανικές περιοχές είναι ο
τόπος όπου εναποτίθενται οι παραδόσεις των παραγωγικών πρακτικών και οι πρακτικές γνώσεις.
(12) Βλέπε Final report of the expert group on enterprise clusters and
networks, σ. 9 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων, 2002 ΠΠΠ.
«Οµάδες ανεξάρτητων εταιρειών και συνδεδεµένων µε αυτές
οντοτήτων που: συνεργάζονται και ανταγωνίζονται η µία την άλλη,
είναι γεωγραφικά συγκεντρωµένες σε µία ή περισσότερες περιφέρειες,
αν και ενδέχεται να έχουν παγκόσµιες προεκτάσεις, ειδικεύονται σε
συγκεκριµένο τοµέα και διαθέτουν κοινές τεχνολογίες και δεξιότητες,
βασίζονται είτε στην επιστήµη είτε σε παραδοσιακές τεχνικές, οι
οµάδες επιχειρήσεων µπορεί να είναι είτε θεσµοθετηµένες (µε
διορισµένο επικεφαλής οµάδας) είτε µη θεσµοθετηµένες, οι οµάδες
επιχειρήσεων έχουν θετική επίδραση στην καινοτοµία και στην ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην πληροφόρηση,
στην ανάπτυξη και στη µακροπρόθεσµη δυναµική των επιχειρήσεων.»
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2.5 Η επιτάχυνση της µετάδοσης των πληροφοριών και η δυνατότητα επισκόπησης όλου του φάσµατος της προσφοράς σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα διευκόλυναν τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα τις ανάγκασαν να προσαρµοσθούν. Οι ισορροπίες µεταξύ
των βιοµηχανικών περιοχών µεταλλάχθηκαν. Η ανάδειξη και η
εδραίωση νέων τεχνολογικών προτύπων επηρέασαν το σύνολο
της οργάνωσης της παραγωγής και ο αντίκτυπός τους αντικατοπτρίστηκε στα επαγγελµατικά προσόντα, στην οργάνωση της
εργασίας, στην αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού και στους
επεκτεινόµενους τοµείς.
2.6 Όλο και πιο συχνά οι βιοµηχανικές περιοχές συνδέονται και
ολοκληρώνονται µε ειδικευµένα κέντρα υπηρεσιών, σχολές
επαγγελµατικής κατάρτισης, πανεπιστήµια, τεχνολογικά
πάρκα και ερευνητικά κέντρα της επικράτειάς τους. Η ποιότητα
του τελικού προϊόντος, κρίσιµος παράγοντας για την επιβίωση των
επιχειρήσεων της εκάστοτε βιοµηχανικής περιοχής, βασίζεται κατά
κύριο λόγο στην ικανότητα αυτών των τελευταίων να συνδυάζουν
µε επιτυχία τις παγιωµένες παραγωγικές πρακτικές µε τις απαιτήσεις
για καινοτοµία και εξειδίκευση που θέτει η αγορά.
2.7 Η διεθνοποίηση της παραγωγής αναγκάζει όλο και πιο
συχνά τις επιχειρήσεις να εντείνουν τις επενδύσεις τους ενόψει της
δηµιουργίας ενός διεθνικού δικτύου. Ακόµη και οι ΜΜΕ,
ακολουθώντας το παράδειγµα των µεγάλων πολυεθνικών, οφείλουν
να µπορούν να βασιστούν, αφενός, σε επαρκή τεχνολογική υποδοµή
— για την περίπτωση που τα δίκτυα µέσω των οποίων σχεδιάζουν
να εξασφαλίσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα ξεπεράσουν
τα στενά τοπικά όρια, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταλλάζουν
και να εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους — και, αφετέρου, σε αξιόπιστο και πρόθυµο εργατικό δυναµικό.
2.8 Η αυξανόµενη ολοκλήρωση των αγορών µπορεί να τείνει
να περιθωριοποιήσει τις επιχειρήσεις που είχαν συνηθίσει να
λειτουργούν σε αγορές περιορισµένων διαστάσεων, αλλά ταυτόχρονα παρέχει µεγάλες ευκαιρίες για νέες εµπορικές διεξόδους ιδίως
στις πλέον δυναµικές ΜΜΕ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µεγάλες
τεχνολογικές αλλαγές δεν ευνοούν απαραιτήτως αποκλειστικά και
µόνον τις µεγάλες εταιρείες. Συχνά η λεγόµενη «δικτυακή οικονοµία» επιτρέπει την άρση εµποδίων, όπως η γεωγραφική απόσταση
ή η απουσία αυτόνοµου δικτύου διανοµής, που ανέκαθεν περιόριζαν τις δυνατότητες των ΜΜΕ. Ωστόσο, οι ΜΜΕ πρέπει να είναι
σε θέση να επωφεληθούν πλήρως των ευκαιριών που µπορεί να
προσφέρει η τεχνολογική πρόοδος, µε την αρωγή και των κέντρων
παροχής βοήθειας και υπηρεσιών.
2.9 Χάρη στη δικτυακή οργάνωση, οι περιορισµοί γεωγραφικής
φύσης έχουν εν µέρει ξεπεραστεί. Προϋποθέσεις όπως η ταχεία
ανταλλαγή πληροφοριών ή η δυνατότητα παρακολούθησης,
που στο παρελθόν εξαρτώνταν από την ελαχιστοποίηση του χρόνου
κάλυψης της γεωγραφικής απόστασης, πληρούνται τώρα εύκολα
χάρη στις συνδέσεις της πληροφορικής.
2.10 Παρόλο που έχουν διευρυνθεί και µάλιστα εκτενώς οι
δυνητικές ευκαιρίες και δραστηριότητες, η πρόκληση που το δίκτυο
αδυνατεί προς το παρόν να αντιµετωπίσει είναι αυτή της διαπροσωπικής σχέσης. Η επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο, βασικά
συστατικά της οποίας είναι η γνώση και η εµπειρία, παραµένει προς
το παρόν αναντικατάστατη. Η σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των
ενδιαφεροµένων πλευρών δεν έχει χάσει την αξία της, παρόλο που
το δίκτυο κατήργησε εν µέρει τις γεωγραφικές αποστάσεις,
αποδοµώντας τη βιοµηχανική περιοχή και επιτρέπονται στις
επιχειρήσεις που το απαρτίζουν να συνεργάζονται όλο και πιο
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συχνά µε επιχειρήσεις της βιοµηχανικής περιοχής, συχνά σε
διαφορετικές χώρες.

3. Από τις ευρωπαϊκές βιοµηχανικές περιοχές στις υπερπεριοχές της γνώσης
3.1 Οι παραδοσιακές βιοµηχανικές περιοχές υποστηρίζονται
ολοένα και περισσότερο από υπερ-περιοχές, στις οποίες ενίοτε και
µεταµορφώνονται. Οι υπερ-περιοχές διαφέρουν από τις βιοµηχανικές περιοχές, καθώς αποτελούν ολοκληρωµένες βιοµηχανικές
πλατφόρµες, όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις του
τεχνολογικού κλάδου οι οποίες διευρύνονται απορροφώντας
νέους τοµείς της γνώσης και εφαρµοσµένης έρευνας και
ξεπερνώντας τα στενά γεωγραφικά όριά τους για να εδραιώσουν νέα συστήµατα παραγωγής και διανοµής που βασίζονται
σε κοινές αξίες και στρατηγικές.
3.2 Η υπερ-περιοχή καθιστά δυνατή την πραγµατοποίηση των
διαφόρων παραγωγικών φάσεων σε γεωγραφικά αποµακρυσµένα
σηµεία, που επιλέγονται µε γνώµονα τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα
και τις κατά τόπους ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται τα
επίπεδα παραγωγικότητας. Ιδίως όσον αφορά τον µεταποιητικό
κλάδο, η τήρηση των προδιαγραφών διασφαλίζεται µέσω µιας διαδικασίας εκµάθησης δια της διάδρασης (learning-by-interaction), η οποία επιτρέπει τη µετάβαση από µια προσέγγιση
βασισµένη στην προσαρµογή στα δεδοµένα σε µία στάση πιο προορατική.
3.3 Κατά την εξέλιξή της σε υπερ-περιοχή, η βιοµηχανική
περιοχή πρέπει να λειτουργεί όλο και περισσότερο σαν εργαστήριο
γνώσεων. Οι απαραίτητες πολιτικές για την υποστήριξη της επανατοποθέτησης της βιοµηχανικής περιοχής, στο πλαίσιο της
νέας παγκοσµιοποιηµένης λογικής, πρέπει να υλοποιηθούν είτε
από τα δηµόσια θεσµικά όργανα, και ειδικότερα από τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές, είτε, κατά κύριο λόγο, από τις ίδιες τις εταιρείες και να αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό και το βαθµό καινοτοµίας, στο πλαίσιο µιας διαδικασίας η οποία να διασφαλίζει την
πλήρη συµµετοχή των στελεχών του δηµοσίου και του ιδιωτικού
τοµέα.
3.4 Οι υπερ-περιοχές ενισχύουν ακόµη περισσότερο τη
δικτύωση των µικροµεσαίων και των µεγάλων επιχειρήσεων που
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και ενισχύουν τις σχέσεις συνεργασίας
που έχουν συνάψει µε τα πιο προηγµένα κέντρα επιστηµονικής και
τεχνολογικής έρευνας. Οι κινητήριες δυνάµεις είναι:
— οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις, δηλαδή εκείνες που είναι σε θέση
να ηγηθούν της ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται,
— οι επενδύσεις για την επίτευξη υψηλού τεχνολογικού επιπέδου,
— η συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων και µεταξύ των επιχειρήσεων
και του συστήµατος της έρευνας.
— η δραστηριοποίηση δια της παροχής κινήτρων και η προετοιµασία του εργατικού δυναµικού σε όλα τα επίπεδα.
3.5 Κατά κανόνα, τέσσερα είναι τα στοιχεία που χρησιµεύουν
στον προσδιορισµό µιας υπερ-περιοχής:
— το πολυτοµεακό στοιχείο: τοµεακή προσέγγιση µε πλήρη
δραστηριότητα στον τοµέα των υπηρεσιών, της έρευνας και της
ανάπτυξης,
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— το εδαφικό στοιχείο: υπερβαίνει την έννοια της γεωγραφικής
γειτνίασης και την αντικαθιστά από την έννοια της δικτύωσης
και της αξιοποίησης των διαφόρων πολιτισµικών ταυτοτήτων
των εταίρων,
— η σπουδαιότητα: οι κλάδοι που εκπροσωπούνται στις υπερπεριοχές είναι σηµαντικοί για την οικονοµία και χαρακτηρίζονται από ισχυρή παρουσία κέντρων παραγωγής γνώσης,
— η πρωτοκαθεδρία: ορισµένες επιχειρήσεις αναλαµβάνουν
ηγετικό ρόλο για την προώθηση της υπερ-περιοχής εντός ενός
πλαισίου που χαρακτηρίζεται από έντονη παρουσία ΜΜΕ.
3.6 Η διαδικασία κατανόησης του φαινοµένου αυτού,
απαραίτητη προκειµένου να προγραµµατιστούν οι ενδεδειγµένες
παρεµβάσεις για τις υπερ-περιοχές, είναι αναµφίβολα πολύ πιο
σύνθετη και περίπλοκη, µεταξύ άλλων, επειδή, όπως αναφέρθηκε
ήδη σε σχέση µε τον προσδιορισµό των υπερ-περιοχών, πρέπει να
επιλεγούν και να εξετασθούν παραγωγικοί τοµείς αριστείας µε
ισχυρούς δεσµούς, υπάρχοντες ή δυνητικούς, µε τον κόσµο της
έρευνας, της παραγωγής και της καινοτοµίας. Η ερµηνεία των
φαινοµένων αυτών είναι εντούτοις δύσκολη και προς το παρόν δεν
έχει δεόντως εξετασθεί εµπειρικά ούτε έχει επαρκώς τεκµηριωθεί
βάσει στατιστικών στοιχείων.

3.7 Το σχέδιο προγραµµατισµού πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία για την καλύτερη δυνατή ανάλυση των
χαρακτηριστικών των υπερ-περιοχών:
— προσδιορισµός και ποσοτική αξιολόγηση των παραδοσιακών
παραγόντων του συστήµατος: εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευµένους τοµείς παραγωγής, στην
παραγωγή πρώτων υλών και ηµικατεργασµένων προϊόντων,
µηχανηµάτων, υπηρεσιών παραγωγής· συνιστώσες των διαφόρων
κλάδων· εντοπισµός των βασικών ειδικεύσεων για κάθε τοµέα·
µοντέλα για τη µεταφορά τεχνολογίας µεταξύ των εταιρειών,
— προσδιορισµός και ποσοτική αξιολόγηση των νέων παραγόντων του συστήµατος: πανεπιστήµια· κέντρα επιστηµονικής
έρευνας· πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις·
επικοινωνία και διάθεση στην αγορά· εντοπισµός των ηγετικών
παραγόντων· σχέσεις και διαδράσεις µε τον παραγωγικό τοµέα·
µοντέλα µεταφοράς της τεχνολογίας και συνεργασίας,
— ανάλυση του συγκριτικού πίνακα επιδόσεων σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, µε στόχο: τον εντοπισµό παρόµοιων παραγωγικών πρακτικών· την αξιολόγηση των µακροπρόθεσµων δυνατοτήτων τους στα εκάστοτε πλαίσια· την αξιολόγηση των
αναπτυξιακών στρατηγικών που υλοποιούνται από τις δηµόσιες
αρχές, καθώς και τις σχέσεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα και τις σχέσεις µεταξύ του ακαδηµαϊκού, του ερευνητικού και του επιχειρηµατικού κόσµου,
— αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας των επιµέρους κλάδων
των υπερ-περιοχών και των δυνατοτήτων του συστήµατος:
ανάλυση SWOT (∆υνάµεις — Αδυναµίες — Ευκαιρίες —
Απειλές) των υπερ-περιοχών µε ιδιαίτερη έµφαση στις αδυναµίες
και στις απειλές,
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— προσδιορισµός των κατευθυντηρίων γραµµών των παρεµβάσεων: πολιτικές και παρεµβάσεις για την έρευνα, τις επενδύσεις,
τη διεθνοποίηση και την ανταγωνιστικότητα στις ξένες αγορές.
— καθορισµός του βαθµού προετοιµασίας και συµµετοχής, σε
διάφορα επίπεδα, του εργατικού δυναµικού που απασχολείται
στις βιοµηχανικές περιοχές.
3.8 Επιπλέον, η µετάβαση σε ένα σύστηµα που εδράζεται στη
γνώση θέτει και ορισµένα σηµαντικά ζητήµατα διακυβέρνησης:
— η εξέλιξη της βιοµηχανικής περιοχής προς τη µορφή ενός
ανοιχτού δικτύου ή ενός τοπικού δικτύου που ενσωµατώνεται
σε παγκόσµια δίκτυα παραγωγής, διάδοσης και αξιοποίησης
των γνώσεων, προϋποθέτει τη µετάβαση των επιχειρήσεων µιας
βιοµηχανικής περιοχής από το παλαιό σύστηµα της παραγωγικής κατανοµής της εργασίας, που έως τώρα εφάρµοζαν µε
επιτυχία, σε ένα νέο σύστηµα επικεντρωµένο στη γνώση µε
τη συµµετοχή όλων των φορέων, των στελεχών του
δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, και σε όλα τα επίπεδα.
Το παλαιό σύστηµα είχε ως πυρήνα την ικανότητα διαχείρισης
των υλικών διεργασιών της κατασκευής, ενώ το νέο βασίζεται
στην ικανότητα διαχείρισης της συνολικής ροής των πληροφοριών, επικοινωνίας µέσω επιστηµονικών-τεχνολογικών γλωσσικών ιδιωµάτων και διαχείρισης σύνθετων οργανωτικών
δοµών, όλα αυτά στο πλαίσιο της εγγενούς ανάγκης της
περιοχής να επενδύσει εκ νέου στη διάσταση της επαγγελµατικής κατάρτισης και της δοµηµένης γνώσης,
— οι βασικές διαδραστικές διαδικασίες είναι η διάρθρωση των
σχέσεων συνεργασίας και εµπιστοσύνης µεταξύ των
επιχειρήσεων της βιοµηχανικής περιοχής, των επιχειρηµατιών και των υπαλλήλων, η πλουραλιστική οργάνωση της
παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και η συνεργασία τόσο µεταξύ
των επιχειρήσεων όσο και των επιχειρήσεων µε τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές. Καθοριστικό στοιχείο είναι η αποδοχή της
έννοιας του εταιρικού κεφαλαίου εντός του συστήµατος
της βιοµηχανικής περιοχής (13), αλλά και το κατά πόσον οι
πολιτικές θα µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τη σταδιακή
διασπορά του εν λόγω κεφαλαίου και τον εκφυλισµό του
ζωντανού και δυναµικού συστήµατος της τοπικής διάδρασης,
— η βιοµηχανική περιοχή εµπεριέχει τις φιλοδοξίες, τις απογοητεύσεις, τις µορφές ανταγωνισµού, άµιλλας και συνεργασίας
που υιοθετεί το σύνολο της κοινότητας. Η κοινότητα είναι
δοµηµένη έτσι ώστε να περιθωριοποιεί τις συµπεριφορές που
δεν ευνοούν την ανάπτυξη της βιοµηχανικής περιοχής και να
προωθεί αυτές που την ευνοούν, πιστοποιώντας τις σχέσεις
εµπιστοσύνης.
3.9 Αρχίζουν, τέλος, να αναδεικνύονται νέες δοµές υπηρεσιών
που παρέχουν την αναγκαία γνωστική διεπαφή µεταξύ του
τοπικού περιβάλλοντος και των παγκόσµιων δικτύων. ∆ηµιουργούνται νέα γραφεία προσανατολισµένα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των τοπικών εταιρειών και των παλαιών µηχανισµών ανταγωνισµού και συνεργασίας που συνοδεύουν την εξέλιξη του παραγωγικού πλαισίου.
(13) Οι έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ των εργαζοµένων σε βιοµηχανικές περιοχές καταδεικνύουν ότι επικρατεί η αίσθηση ότι διαθέτουν
δυνατότητα συµµετοχής και κίνητρα, ακόµη και στα χαµηλότερα
επίπεδα (περιοχή της Λοµβαρδίας, προοίµιο του νόµου σχετικά µε τις
υπερ-περιοχές, 2004).
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4. Η κατάσταση στην Αµερική και διεθνώς όσον αφορά τις
βιοµηχανικές περιοχές
4.1 Σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις, ήδη από τα µέσα της
δεκαετίας του 1990 υπήρχαν στις Ηνωµένες Πολιτείες 380 περίπου
βιοµηχανικές περιοχές/οµάδες (clusters) επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνταν σε ευρύ φάσµα µεταποιητικών κλάδων και υπηρεσιών
και αντιστοιχούσαν στο 67 % του ενεργού πληθυσµού και στο
61 % της παραγωγής των ΗΠΑ (14). Αυτές οι βιοµηχανικές
περιοχές, που σε πολλές περιπτώσεις προήλθαν από κρίσεις της
περιφερειακής παραγωγής, όπως τα San Diego Clusters στην Καλιφόρνια που γεννήθηκαν από την αναδιάρθρωση του αµυντικού
κλάδου, επωφελήθηκαν των σηµαντικών πρωτοβουλιών που
ανέλαβαν οι κρατικές και τοπικές αρχές, καθώς οι σχετικές διαδικασίες, µετά την εκκίνησή τους, µεταφέρθηκαν κατόπιν στον ιδιωτικό τοµέα. Για παράδειγµα στην Αριζόνα, µε πρωτοβουλία µιας
κυβερνητικής επιτροπής, υλοποιήθηκε στα τοπικά πανεπιστήµια µια
δράση για την καταγραφή των βιοµηχανικών περιοχών σε αυτή την
επικράτεια, µε τη συγκέντρωση των βασικών παραγόντων του ιδιωτικού τοµέα και µε συνακόλουθη προώθηση της δηµιουργίας οργανωτικών δοµών σε επίπεδο βιοµηχανικής περιοχής για την αξιολόγηση και την αντιµετώπιση των εµποδίων και των ευκαιριών σε
κάθε βιοµηχανική περιοχή. Παρόµοιες πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν
και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, όπως στη Νέα Υόρκη, τη Μινεσότα, την Οκλαχόµα και το Όρεγκον.
4.2 Στον Καναδά, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση έθεσε στο
επίκεντρο της στρατηγικής της για την καινοτοµία τη δηµιουργία
και την ανάπτυξη βιοµηχανικών περιοχών βασισµένων στη γνώση,
αναγνωρισµένων πλέον διεθνώς χάρη στον ρόλο των κυριότερων
οµοσπονδιακών φορέων χρηµατοδότησης (Granting Agencies) για
τον προσδιορισµό των επενδύσεων στον τοµέα της έρευνας που
πραγµατοποιήθηκαν σε 27 βιοµηχανικές περιοχές/πόλεις της χώρας.
Η καναδική στρατηγική για την καινοτοµία περιέλαβε στους
πρωταρχικούς στόχους της αντίστοιχης οµοσπονδιακής πολιτικής
τη δηµιουργία 10 διεθνώς αναγνωρισµένων «technology clusters»
έως το 2010. Χαρακτηριστικό των καναδικών βιοµηχανικών
περιοχών αποτελεί η παρουσία στο εσωτερικό τους µεγάλων
ερευνητικών ιδρυµάτων, συχνά πανεπιστηµιακών (15).
4.3 Στην Ασία και στη Λατινική Αµερική, οι σχετικές εµπειρίες
είναι πολύ ανοµοιογενείς. Βιοµηχανικές περιοχές υπάρχουν τόσο
στην Ινδία όσο και στην Κίνα. Στο Πακιστάν, οι νέες ανταγωνιστικές
πιέσεις λόγω της απελευθέρωσης του εµπορίου και της παγκοσµιοποίησης, ενίσχυσαν την τάση για συνεργασία µε τις βιοµηχανικές
ενώσεις και για αξιοποίηση των υπηρεσιών τους προκειµένου να
τηρηθούν οι διεθνείς προδιαγραφές διασφάλισης της ποιότητας.
Στη Βραζιλία και στο Μεξικό, οι βιοµηχανικές περιοχές χρειάστηκε
να αντιµετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισµό επί των τιµών (συνέπεια
της ισχυρής διείσδυσης των κινεζικών προϊόντων στη βορειοαµερικανική αγορά), ο οποίος ώθησε τις επιχειρήσεις να αναβαθµίσουν
την κάθετη ολοκλήρωσή τους και παράλληλα οδήγησε στη διαφοροποίηση των ίδιων των βιοµηχανικών περιοχών.
4.4 Στη Νέα Ζηλανδία ελήφθησαν πολλές πρωτοβουλίες από τις
τοπικές αρχές για την προώθηση των βιοµηχανικών περιοχών, ενώ
στην Αυστραλία, κυρίως µε πρωτοβουλία των τοπικών αρχών της
(14) Βλέπε ΟΟΣΑ «Προώθηση της επιχειρηµατικότητας ως κινητήριας
δύναµης της ανάπτυξης στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία» 2004 –
∆εύτερη υπουργική συνάντηση του ΟΟΣΑ για τις ΜΜΕ, Κωνσταντινούπολη 3-5 Ιουνίου 2004.
(15) Βλέπε Canada Foundation for innovation «Research funding: key to
clusters», 2003 - J. Adam.

C 255/7

Adelaide, του Cairns και της Hunter Valley, υλοποιήθηκαν
δράσεις «από κάτω προς τα πάνω» µέσω των οποίων εντοπίστηκαν
οµάδες επιχειρήσεων, αναπτύχθηκε µεταξύ τους µία δυναµική
συνεργασίας για την ικανοποίηση των αναγκών τους και σε
ορισµένες περιπτώσεις εξασφαλίστηκε κυβερνητική χρηµατοδότηση
για µελέτες, παροχή συµβουλών και γραµµατειακές υπηρεσίες.

5. Η τρέχουσα κατάσταση και τα υπάρχοντα µέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
5.1 Σε πολλές βιοµηχανικές περιοχές της Ευρώπης η βιοµηχανική πολιτική, που έως τώρα ήταν κυρίως κλαδική, άρχισε τώρα
να στρέφεται και στο τοπικό επίπεδο θέλοντας να υποστηρίξει τις
συνθήκες εκείνες που συνέβαλαν στην επιτυχία του «Made in …»
στον κόσµο. Πολύ συχνά, όµως, τα τοπικά παραγωγικά συστήµατα
συνάντησαν δυσκολίες για την εξεύρεση κατάλληλων απαντήσεων
από οργανωτική και διαχειριστική άποψη. Αυτό άνοιξε τον δρόµο
σε νέες µορφές υποστήριξης που δεν απευθύνονταν πλέον στη
µεµονωµένη επιχείρηση αλλά στο γενικότερο τοπικό σύστηµα στο
σύνολό του.
5.2 Οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία µε πανεπιστήµια,
ερευνητικά ιδρύµατα, επιχειρηµατικές ενώσεις και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ανέλαβαν να προωθήσουν τη διάδοση της
καινοτοµίας, της ποιότητας, την περαιτέρω διάθεση των τοπικών
προϊόντων στην αγορά και, τέλος, την κατάρτιση νέων σχεδίων
συστήµατος, µέσω παρεµβάσεων στις σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων.
5.3 Οι βιοµηχανικές περιοχές, που πλέον αναγνωρίζονται και
νοµικά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, (π.χ. στην Ιταλία µε τον
Νόµο 317/1991), θεωρούνται πραγµατική επιτυχία για τις οικονοµίες των διαφόρων χωρών, και ιδίως για την ιταλική οικονοµία.
∆εν είναι ωστόσο εύκολο να καταγραφούν επακριβώς αυτές οι
βιοµηχανικές περιοχές και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει τα
αρµόδια κρατικά όργανα δεν συµφωνούν ούτε ως προς τον αριθµό
τους ούτε ως προς τους τοµείς στους οποίους ειδικεύονται.
5.4 Η προώθηση των βιοµηχανικών περιοχών αποτέλεσε αντικείµενο πρωτοβουλιών σε περιφερειακό επίπεδο στην Ιταλία (ιδίως στις
βιοµηχανικές περιοχές Πιεµόντε, Λοµβαρδία, Βένετο, Εµίλια Ροµάνια
και Τοσκάνη), στην Ισπανία (ιδίως στην Καταλονία και στη
Βαλένθια) και στη Γερµανία (πρβλ. τις πρωτοβουλίες BioRegio,
Exist και InnoRegio). Στη Γαλλία η DATAR (16), ως διανοµαρχιακή
υπηρεσία του πρωθυπουργού, ανέπτυξε ειδικές πολιτικές για την
υποστήριξη της ανάπτυξης των «Τοπικών Παραγωγικών
Συστηµάτων», τα οποία ανήκουν στην γαλλική ένωση βιοµηχανικών
περιοχών. Στη Σκοτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία
υπάρχουν πολυάριθµα παραδείγµατα βιοµηχανικών περιοχών.
5.5 Και οι σκανδιναβικές χώρες ανέπτυξαν δικές τους προσεγγίσεις όσον αφορά την πολιτική των βιοµηχανικών περιοχών. Αναφέρεται το παράδειγµα της ∆ανίας, όπου η πρακτική των βιοµηχανικών περιοχών είχε ισχυρό αντίκτυπο στην οικονοµική πολιτική της
χώρας, και της Φινλανδίας, όπου η προώθηση των βιοµηχανικών
περιοχών επηρέασε όχι µόνον την οικονοµική πολιτική αλλά και την
πολιτική για την επιστηµονική έρευνα, την τεχνολογία και την
εκπαίδευση.
(16) DATAR (Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale): Επιτροπή χωροταξίας και περιφερειακής δράσης.
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5.6 Στα νέα κράτη µέλη, από το διάστηµα 2000-2001, εγκαινιάστηκαν διάφορα προγράµµατα για την ανάπτυξη των βιοµηχανικών περιοχών. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία εισήγαγε το πρόγραµµα
«Συνεργασία», η Ουγγαρία έθεσε σε εφαρµογή το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα της Οικονοµίας (National
Development Plan Economy Competitiveness Operative
Program — NFT GVOP), το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη βιοµηχανικών πάρκων (17) στο πλαίσιο µιας ΜΚΟ (18) δηλαδή της Ένωσης
Βιοµηχανικών Πάρκων. Η Ουγγαρία διαθέτει επί του παρόντος 165
βιοµηχανικά πάρκα, στα οποία συγκεντρώνεται το 18 % των εργαζοµένων στη βιοµηχανία και το 28 % των βιοµηχανικών εξαγωγών.
Μεταξύ του 1997 και του 2003, οι επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα ουγγρικά βιοµηχανικά πάρκα ανήλθαν σε
46 182 000 ευρώ (19). Το πρόγραµµα PGK (20) αναπτύχθηκε στη
∆υτική Υπερδουνάβιο και το πρόγραµµα «SME Clustering/Networking» για τη δικτύωση των ΜΜΕ στην Πολωνία. Στη Σλοβενία,
ξεκίνησε το 2000 η υλοποίηση ενός τριετούς προγράµµατος για
την ανάπτυξη των βιοµηχανικών περιοχών µε τη συµµετοχή άνω
των 500 επιχειρήσεων και 50 κρατικών φορέων. Στις χώρες της
Βαλτικής υλοποιούνται σήµερα περισσότερα από 130 πιλοτικά και
πειραµατικά σχέδια. Στη Μάλτα, οι τοπικές αρχές κατήρτισαν µια
στρατηγική για την υποστήριξη των πλέον σηµαντικών βιοµηχανικών περιοχών σε τοµείς όπως η υγεία, η ωκεανογραφία, οι τεχνολογίες των πληροφοριών, η αεροναυπηγική και οι υπηρεσίες. Ακόµη
και οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες έχουν να επιδείξουν σηµαντικές πρωτοβουλίες, όπως στην περίπτωση της βιοµηχανικής
περιοχής της πόλης Timisoara στη Ρουµανία. Στη Βουλγαρία, το
2001, υποδείχθηκαν πέντε πιθανές βιοµηχανικές περιοχές, στο
πλαίσιο του τµήµατος του προγράµµατος PHARE «Capacity building for accelerated growth of the SME sector in Bulgaria»
(∆ηµιουργία υποδοµής για την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου των
ΜΜΕ στη Βουλγαρία)· για την περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω
περιοχών, το Υπουργείο Οικονοµικών αποφάσισε να συστήσει µια
εθνική υπηρεσία επιφορτισµένη µε τη διαχείριση της ανάπτυξής
τους.
5.7 Στις Κάτω Χώρες, η προσέγγιση των βιοµηχανικών περιοχών
ενσωµατώθηκε στην πολιτική της κυβέρνησης και στα κρατικά
προγράµµατα, ενώ στην Αυστρία καταρτίστηκαν ειδικές πολιτικές
για την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ των ερευνητικών ιδρυµάτων
και του ιδιωτικού τοµέα, για τη µείωση των νοµικών και διοικητικών εµποδίων στην καινοτοµία, για την προώθηση εξειδικευµένων
βιοµηχανικών περιοχών και για τη δηµιουργία κέντρων εµπειρογνωµοσύνης.
5.8 Η πολιτική υπέρ των βιοµηχανικών περιοχών προϋποθέτει
ωστόσο µία ολοκληρωµένη συστηµική προσέγγιση που λαµβάνει
υπόψη τους δεσµούς µεταξύ των επιχειρήσεων, µεταξύ των
διαφόρων βιοµηχανικών κλάδων αλλά και µεταξύ των επιχειρήσεων,
των κρατικών φορέων και των τοπικών αρχών: βάσει της προσέγγισης αυτής, ο ιδιωτικός τοµέας είναι η κινητήρια δύναµη των
πρωτοβουλιών, ενώ ο ρόλος του δηµόσιου τοµέα είναι κυρίως
αυτός της παροχής διευκολύνσεων και του καταλύτη των
εξελίξεων.
5.9 Το σύστηµα των βιοµηχανικών περιοχών ευνοεί διάφορα
φαινόµενα οριζόντιας ολοκλήρωσης µεταξύ των επιχειρήσεων,
που ξεκινούν από τις σχέσεις µεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα, περνούν από τις διατοµεακές σχέσεις και φτάνουν ως
την ανάθεση εργασιών σε τρίτους (outsourcing). Αυτή η ολοκλήρωση επιτρέπει τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ευελιξίας αλλά
(17) Με ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια 25 000 m2 και µε µια εταιρεία
διαχείρισης υπεύθυνη για τις υποδοµές και τις επιχειρήσεις. Ο δηµόσιος
και ο ιδιωτικός τοµέας υποστηρίζουν από κοινού τη δράση του
εκάστοτε πάρκου, αλλά οι τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
δυστυχώς δεν συµµετέχουν.
18
( ) ΜΚΟ: Μη Κυβερνητική Οργάνωση
(19) Πηγή, Janos Toth, µέλος της ΕΟΚΕ
(20) PGK: Pannon Gazdasagi Kezdemenyezes.
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και την επίτευξη, διαµέσου της παραγωγικής ολοκλήρωσης, των
οικονοµιών κλίµακας που χαρακτηρίζουν συνήθως τις µεγάλες εταιρείες. Η ικανότητα της βιοµηχανικής περιοχής να φέρνει σε πέρας
αυτόνοµα, στον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται, όλες τις
φάσεις της παραγωγικής αλυσίδας χάρη στον κατακερµατισµό των
σταδίων επεξεργασίας, επιτρέπει την ευέλικτη διαχείριση του
κόστους παραγωγής και την ευκολότερη προσαρµογή στις απαιτήσεις της αγοράς.
5.10 Η επιτυχία των προϊόντων των βιοµηχανικών περιοχών στη
διεθνή αγορά οφείλεται επίσης στην υψηλή δυνατότητα καινοτοµίας και στη διαρκή επιδίωξη της βελτίωσης του προϊόντος,
που ευνοούνται τόσο από τον ανταγωνισµό µεταξύ των ίδιων των
επιχειρήσεων της βιοµηχανικής περιοχής όσο και από τη διάδραση
µε τα πανεπιστήµια ή/και τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της εν
λόγω επικράτειας. Αυτές οι συνεργίες κατέστησαν ανταγωνιστικούς σε διεθνές επίπεδο ακόµη και κλάδους που παλαιότερα δεν
θεωρούνταν ιδιαίτερα αναπτυγµένοι από τεχνολογική άποψη, όπως
για παράδειγµα αυτούς της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης.
5.11 Μέχρι σήµερα, τα στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη κατά
τον προσδιορισµό δεικτών για την επαλήθευση της ύπαρξης µιας
βιοµηχανικής περιοχής είναι παράγοντες όπως η επιχειρηµατική
συγκέντρωση, ο βαθµός εξειδίκευσης του κλάδου και το ποσοστό
των εκπροσώπων του µεταποιητικού τοµέα. Πρόκειται µε άλλα
λόγια για ποσοτικά κριτήρια, που υπαγορεύονται από την αρχή της
«αντικειµενικής» κρίσης. Πρέπει όµως να συνεξετάζονται παράγοντες
όπως η οικονοµική παράµετρος, η καινοτοµία του προϊόντος, η
στρατηγική του συνόλου των επιχειρήσεων που αποτελούν τη
βιοµηχανική περιοχή, καθώς και, πρωτίστως, το στοιχείο του
«δικτύου». Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι θεµελιώδους
σηµασίας τόσο για τον προσδιορισµό της αρχικής δοµής της βιοµηχανικής περιοχής όσο και για τον προσδιορισµό των µελλοντικών
πλεονεκτηµάτων της υπερ-περιοχής, µε την προοπτική της σύσφιξης
των σχέσεων µεταξύ της επιχειρηµατικής και του ερευνητικής
κοινότητας.
5.12 Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν πολλές
πρωτοβουλίες που θα µπορούσαν να συµβάλουν στην ανάπτυξη
των τεχνολογικών βιοµηχανικών περιοχών της Ευρώπης, µολονότι
έως σήµερα δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί µια ολοκληρωµένη
πολιτική ειδικά για την προώθηση των καινοτόµων δικτύων βιοµηχανικών περιοχών, βάσει της στρατηγικής της Λισσαβώνας όπως
επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης και 5ης
Νοεµβρίου 2004, και µε τη δέσµευση να ολοκληρωθεί όσο το
δυνατό συντοµότερα ο οικονοµικός και κοινωνικός ιστός των ΜΜΕ
παλαιών και νέων κρατών µελών, στη διευρυµένη ενιαία αγορά.
5.13 Η Ευρώπη των 15 ανέπτυξε µια σειρά κοινοτικών µέσων
που µπορούν να ενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγµή για την
ανάπτυξη και τη δηµιουργία δικτύων περιοχών της γνώσης. Τα
µέσα αυτά απαντώνται κυρίως στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, της πολιτικής για την έρευνα και την ανάπτυξη, της πολιτικής
για τις επιχειρήσεις και την καινοτοµία, της πολιτικής για την
κοινωνία των πληροφοριών και, τέλος, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής.
5.13.1 Περιφερειακή πολιτική. Χάρη στην αξιολογότατη
χρηµατοδότησή της, η πολιτική των διαρθρωτικών ταµείων για την
έρευνα και την ανάπτυξη προωθεί ιδιαιτέρως την περιφερειακή
ανάπτυξη, µέσω των καινοτόµων δράσεων που εµπίπτουν στο άρθρο
10 του ΕΤΠΑ, του προγράµµατος RIS (Στρατηγικές για την περιφερειακή καινοτοµία) και κοινοτικών πρωτοβουλιών, όπως για
παράδειγµα το πρόγραµµα Interreg III — Τµήµα Γ. Το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο
πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη», µπορούν επίσης να
χρησιµοποιηθούν για την καινοτόµο ανάπτυξη και τη δικτύωση των
ΜΜΕ.
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5.13.2 Ευρωπαϊκή πολιτική Ε&ΤΑ. Το έκτο πρόγραµµα
πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη 2002–2006 αποτελεί
σηµαντική πηγή ενισχύσεων για τη δηµιουργία «περιοχών της
γνώσης» ιδίως µέσω:
— νέων µηχανισµών ολοκληρωµένων σχεδίων και δικτύων
αριστείας που υλοποιούνται βάσει των στόχων που τίθενται
στην οριζόντια θεµατική πρωτοβουλία ειδικά για τις ΜΜΕ,
— της γραµµής δράσης «Έρευνα και καινοτοµία»,
— των υποτροφιών «Marie Curie» προς τις εταιρείες, που προβλέπονται από το δεύτερο ειδικό πρόγραµµα,
— του συντονιστικού µηχανισµού ERA-NET,
— της δράσης Επιστήµη και ∆ιακυβέρνηση για την «Τεχνολογική
Προοπτική ∆ιερεύνηση» (Foresight).
5.13.3 Επιπλέον, το σχέδιο δράσης «Περισσότερη έρευνα για
την Ευρώπη — Στόχος: 3 % του ΑΕγχΠ» προβλέπει µια σειρά νέων
δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόµη και στο πλαίσιο
του προγράµµατος Galileo για τη ραδιοπλοήγηση και τον εντοπισµό της θέσης µέσω δορυφόρου πλοήγηση είναι δυνατό να
αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών
δικτύων περιοχών που βασίζονται στη γνώση.
Όπως τονίστηκε σε πρόσφατες εκθέσεις, µεταξύ των οποίων εκείνη
που αναφέρεται στη συµµετοχή των µικρών επιχειρήσεων στο πρόγραµµα, η πρόσβαση των επιχειρήσεων αυτών ήταν ιδιαίτερα
δυσχερής, ιδίως στα νέα κράτη µέλη (21).
5.13.4 Πολιτική για τις επιχειρήσεις. Από τα προγράµµατα
που εντάσσονται στην πολιτική για τις επιχειρήσεις και την καινοτοµία αξίζει να αναφερθούν τα εξής:
— το πρόγραµµα Καινοτοµία και ΜΜΕ,
— το πρόγραµµα RITTS (Στρατηγικές για την περιφερειακή καινοτοµία και τη µεταφορά τεχνολογίας),
— τα σχέδια TRIP για τη διαπεριφερειακή καινοτοµία,
— η πιλοτική δράση PAXIS, για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη
δικτύων καινοτόµων επιχειρήσεων καθώς και άλλες τρέχουσες
πιλοτικές δράσεις για την υποστήριξη της ανάπτυξης κλαδικών
δικτύων βιοµηχανικών περιοχών,

C 255/9

EMS-EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) που χρηµατοδοτούνται σε περιφερειακό επίπεδο.
5.13.6 Πολιτική της κοινωνίας των πληροφοριών. Πολλά
σχέδια µπορούν να τεθούν σε εφαρµογή µε την υποστήριξη των
δικτύων βιοµηχανικών περιοχών στο πλαίσιο του προγράµµατος eEurope 2005 και, ειδικότερα, των πρωτοβουλιών: e-Government,
e-Business, e-Commerce, e-Procurement, ευρυζωνικά δίκτυα, eInclusion, Go digital.

5.13.7 Πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης. ∆ιάφορα
µέτρα που προβλέπονται από τα πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και
Leonardo µπορούν να ενεργοποιηθούν για την υποστήριξη
δράσεων εκπαίδευσης ειδικά για τα δίκτυα βιοµηχανικών περιοχών
που βασίζονται στη γνώση, και επιπλέον µπορούν να προγραµµατιστούν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του προγράµµατος e-Learning
και του προγράµµατος e-Europe 2005.

6. Προς µία νέα στρατηγική προσέγγιση στις πολιτικές της
ΕΕ για τις περιοχές της γνώσης
6.1 Στη διάρκεια του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
2004 τονίστηκε ότι «τα µέτρα που αναλαµβάνονται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο είναι µόνο ένα µέρος των µέτρων που απαιτούνται για την
επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Πρέπει να
γίνουν ακόµη πολλές µεταρρυθµίσεις και επενδύσεις που υπάγονται
στο πεδίο ευθύνης των κρατών µελών» (22) Αυτός ο προσανατολισµός επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης και 5ης
Νοεµβρίου 2004 στη διάρκεια του οποίου υποβλήθηκε η έκθεση
Wim Kok (23).

6.2 Οι πλέον σηµαντικές προκλήσεις εντοπίστηκαν σε τρεις
στρατηγικούς τοµείς θεµελιώδους σηµασίας για την ανάπτυξη:
6.2.1 Ανάπτυξη διεθνικών ευφυών δικτύων: ο στόχος αυτός
πρέπει να επιδιωχθεί, µεταξύ άλλων, µέσω της κοινοτικής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη αποδίδοντας προτεραιότητα στις επενδύσεις για την έρευνα, την καινοτοµία και τη δια βίου εκπαίδευση.
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι ο προσδιορισµός και η διαµόρφωση νέων επαγγελµατικών κατηγοριών, µε καλύτερη αξιοποίηση
των µηχανισµών συνεργασίας που προβλέπονται από το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο.

— το δίκτυο πληροφοριών «Euro Ιnfo Center».
5.13.5 Από τις πρωτοβουλίες που διαχειρίζεται η Γ∆ Επιχειρήσεων ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν την ανάπτυξη των δικτύων
βιοµηχανικών περιοχών και οι δράσεις υπέρ των επιχειρήσεων και
των δικτύων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος IDAbc.
Όσον αφορά τις δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη που διαχειρίζεται η Γ∆ Περιβάλλοντος, αξίζει να αναφερθούν οι πρωτοβουλίες
συνεργασίας µεταξύ βιοµηχανικών περιοχών για την πιστοποίηση

6.2.2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην
παγκόσµια αγορά και της περιβαλλοντικής αειφορίας: η επίτευξη
του στόχου αυτού εξαρτάται από την ανάπτυξη των ευρυζωνικών
επικοινωνιών και των δικτύων υψηλής ταχύτητας που απαιτούνται
για την έρευνα και την καινοτοµία (Geant), από τη χρήση των πιλοτικών εφαρµογών του προγράµµατος Galileo, καθώς και από την
ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του προγράµµατος e-Europe
2005.

(21) Πρβλ. Cordis, Ανακοίνωση Τύπου, «Η ΕΕ θέλει να αυξήσει τη
συµµετοχή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο 6o πρόγραµµα πλαίσιο»
(14. 1. 2005) , βλ. επίσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πενταετής αξιολόγηση
της έρευνας και ανάπτυξης (17.1.2005)

(22) Έκθεση της Επιτροπής στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο - Προώθηση
της Στρατηγικής της Λισσαβώνας - Μεταρρυθµίσεις για τη ∆ιευρυµένη
Ένωση – COM(2004) 29 τελικό, της 20.02.2004.
(23) Πρβλ. υποσηµείωση 2.
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6.2.3
Ενδυνάµωση της λεγόµενης «ευρωπαϊκής πολιτικής
γειτνίασης» (24) στη διευρυµένη Ευρώπη: η πολιτική αυτή πρέπει να
προωθήσει και να δροµολογήσει περισσότερο οργανικές και συνεκτικές συνεργίες που να χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη οργανικότητα και συνεκτικότητα µε τους γείτονες της νέας Ευρώπης, µε
στόχο τη δηµιουργία µίας ζώνης ευηµερίας και ασφάλειας µέσω
µηχανισµών συνεργασίας σε ευαίσθητα θέµατα, όπως η διαχείριση
των κοινών συνόρων, ο έλεγχος των µεταναστευτικών ροών και η
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος.

6.9 Το προγραµµατικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρµας
βιοµηχανικών περιοχών πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:

6.3 Σε όλες τις χώρες της Ένωσης, και ιδίως στα νέα κράτη
µέλη, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η αξία των δικτύων
βιοµηχανικών περιοχών και των οµάδων (clusters) επιχειρήσεων για
την ενίσχυση του ανταγωνισµού και της παραγωγικότητας, για την
προαγωγή της πολιτικής στον τοµέα της απασχόλησης, για τη
βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, καθώς και για την ανάπτυξη
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

— νέες πρωτοβουλίες προκειµένου να αναπτυχθεί ένα κοινό και
συµµετοχικό στρατηγικό όραµα για τη διερεύνηση των µελλοντικών ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στους τοµείς όπου επί του
παρόντος δοκιµάζονται καινοτοµίες σε προϊόντα και διαδικασίες
εν αναµονή των δυνητικών εξελίξεων,

6.4 Σύµφωνα µε την ΕΟΚΕ, απαιτείται να αναπτυχθεί µία
ολοκληρωµένη πολιτική ακόµη και σε επίπεδο ΕΕ υπέρ της
δηµιουργίας µιας ευρωπαϊκής πλατφόρµας για την υποστήριξη
της δηµιουργίας νέων ευρωπαϊκών δικτύων υπερ-περιοχών της
γνώσης.
6.5 Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι, ενόψει της µελλοντικής
παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, οι νέες υπερ-περιοχές της γνώσης
αποτελούν πολύ σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας που µπορεί
αφενός να διασφαλίσει στις ΜΜΕ καλύτερη πρόσβαση σε δεξιότητες
υψηλής ποιότητας και σε σύγχρονες κοινές υπηρεσίες, καθώς και
σε νέες υποδοµές βασισµένες στη γνώση, και αφετέρου να συµβάλει
στην καλύτερη διαχείριση των επιχειρήσεων και στην προαγωγή της
ενηµέρωσης και της ωριµότητας του εργατικού δυναµικού.
6.6 Κατά την ΕΟΚΕ, η δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής πλατφόρµας βιοµηχανικών περιοχών θα διασφάλιζε το πλαίσιο συνεκτικότητας, διαφάνειας και εύκολης πρόσβασης που απαιτείται τόσο
για τις ΜΜΕ όσο και για τα παλαιά και τα νέα κράτη µέλη, αλλά
και για τις υποψήφιες χώρες και τις περιοχές που γειτονεύουν µε
την ΕΕ.
6.7 Αυτή η ευρωπαϊκή πλατφόρµα αναµένεται να επιτρέψει
τον συντονισµό των πολυάριθµων πολιτικών τις οποίες διαχειρίζονται οι διάφορες Γενικές ∆ιευθύνσεις, των επί του παρόντος
διαθέσιµων µηχανισµών και των κοινοτικών δράσεων.
6.8 Σύµφωνα µε την ΕΟΚΕ, η εν λόγω ευρωπαϊκή πλατφόρµα
πρέπει να λάβει επαρκή χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία της
κρίσιµης µάζας που απαιτείται για την υποστήριξη των κοινοτικών
παρεµβάσεων. Οι συντονισµένες δράσεις που θα υλοποιηθούν στο
πλαίσιο αυτής της πλατφόρµας και βάσει της στρατηγικής της
Λισσαβώνας είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη
εκείνων των ΜΜΕ που διαθέτουν ιδιαίτερα πλούσιο απόθεµα
ιεραρχηµένων σιωπηρών γνώσεων: η κοινοτική παρέµβαση θα
επιτρέψει την κωδικοποίηση αυτών των γνώσεων και τη µετατροπή
τους σε κοινό κεφάλαιο και, παράλληλα, τη διάδοσή τους µέσω
των ευρωπαϊκών δικτύων.
(24) Η διαδικασία της Βαρκελώνης για τη Λεκάνη της Μεσογείου (από το
1995)· η διαδικασία σύνδεσης και σταθεροποίησης για τα δυτικά
Βαλκάνια· οι συµφωνίες συνεργασίας και σύναψης εταιρικών σχέσεων µε
τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (πρώην ΕΣΣ∆).

— νέες πρωτοβουλίες ευρωπαϊκών δικτύων υπερ-περιοχών στους
βιοµηχανικούς τοµείς όπου απαιτείται τέτοιου είδους δράση,
ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία τεχνολογικών
πλατφορµών, για παράδειγµα στους τοµείς της βιοχηµείας, της
αεροδιαστηµικής, της υφαντουργίας ή των τεχνολογιών των
πληροφοριών ή της επικοινωνίας,

— δράσεις για τη «δηµιουργία στρατηγικών υποδοµών» (strategic
capacity building) στα δίκτυα βιοµηχανικών περιοχών των νέων
κρατών µελών, των υποψήφιων χωρών και των όµορων κρατών,
— αξιολόγηση της σχέσης µεταξύ των υπερ-περιοχών και της πολιτικής για την απασχόληση,
— δράσεις για την αναβάθµιση του πολιτιστικού επιπέδου των
εργαζοµένων κατά την οργάνωση των βιοµηχανικών περιοχών,
— ανταλλαγή των βέλτιστων δικτυακών πρακτικών (επιλεγµένων
βάσει εναρµονισµένων κριτηρίων όσον αφορά την αξιολόγηση
και τη διαδικασία επιλογής), µε σκοπό τη δηµιουργία ενός
στέρεου πλαισίου για τον χώρο έρευνας και καινοτοµίας της
διευρυµένης Ευρώπης, µε σαφή και συγκρίσιµη εκτίµηση του
αντικτύπου και ανατροφοδότηση, ούτως ώστε να συγκεντρωθεί
ικανοποιητικός όγκος κωδικοποιηµένων και µεταδόσιµων
γνώσεων,
— δράσεις κοινής κατάρτισης για τα διευθυντικά στελέχη των
βιοµηχανικών περιοχών, τους επικεφαλής επιχειρήσεων και τους
υπευθύνους των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, οι οποίες θα
υλοποιηθούν σε συνεργασία µε πολιτικούς αρµόδιους για τη
λήψη αποφάσεων και µε φορείς του δηµοσίου τοµέα, καθώς και
µε στελέχη των τοπικών και περιφερειακών αρχών που ασχολούνται µε τη διαδικασία της κατάρτισης,
— δηµιουργία εδρών Jean Monnet (25) στα νέα δίκτυα βιοµηχανικών περιοχών της γνώσης, και ευρωπαϊκών βραβείων για τις
ευρωπαϊκές βιοµηχανικές περιοχές που ξεχωρίζουν λόγω της
επιτυχίας που γνωρίζουν και της γνώσης που µεταδίδουν,
— καθιέρωση ενός συστήµατος υποτροφιών για την κατάρτιση
ειδικών στον τοµέα της τεχνολογίας στις διάφορες βιοµηχανικές
περιοχές, κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η παρουσία στα
δίκτυα ερευνητών και ειδικών στους τοµείς του τεχνολογικού
ελέγχου και της τεχνολογικής εµπορίας,
— προώθηση της επικοινωνίας και της πληροφόρησης βάσει µίας
διαδραστικής πύλης για τις βιοµηχανικές περιοχές της γνώσης,
(25) Μεταξύ των αρχών του 1990 και του Οκτωβρίου 2003, η Γ∆ Εκπαίδευση και Πολιτισµός ενέκρινε 2 500 περίπου σχέδια διδασκαλίας πάνω
σε ευρωπαϊκά θέµατα : µεταξύ αυτών συγκαταλέγονται 82 ευρωπαϊκοί
πόλοι, 601 έδρες και 1 560 µόνιµα τµήµατα και εργαστήρια. Οι
προσκλήσεις για τη χορήγηση των πιστώσεων δηµοσιεύονται ετησίως
στην ιστοθέση http://europa.eu.int/comm/education/programmes/
ajm/index_fr.htlm.
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— διευκόλυνση της πρόσβασης σε εµπειρογνωµοσύνη και σε
σχέδια, µε τη βοήθεια των ιδρυµάτων του Κοινού Κέντρου
Ερευνών και ιδίως του Ινστιτούτου Τεχνολογικών Προβλέψεων
της Σεβίλλης,
— προσθήκη ειδικού κονδυλίου στον προϋπολογισµό για την
ανάπτυξη των δικτύων βιοµηχανικών περιοχών της γνώσης στο
πλαίσιο του έκτου προγράµµατος πλαισίου Ε&ΤΑ και επίδειξης,
— συµπερίληψη ενός προγράµµατος δράσεων για την υποστήριξη
της ανάπτυξης των βιοµηχανικών περιοχών στο νέο πλαίσιο της
πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013.

7. Συµπερασµατικές συστάσεις
7.1 Σε όλες τις προηγµένες χώρες παρατηρείται επί του
παρόντος µια διαδικασία αποβιοµηχάνισης και η προστιθέµενη αξία
του τριτογενούς τοµέα στην ΕΕ έχει ήδη ανέλθει σε 70 % του συνολικού ΑΕγχΠ (22 % για τη βιοµηχανία, 5 % για την οικοδοµική
δραστηριότητα και 3 % για τη γεωργία) (26). Εντούτοις, το φαινόµενο αυτό δεν θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, δεδοµένου ότι ένα µεγάλο
µέρος της προστιθέµενης αξίας του τοµέα των υπηρεσιών διατίθεται
στις επιχειρήσεις ή δηµιουργείται από αυτές (27): εµπόριο και µεταφορές (21,6 %)· χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες παρεχόµενες στις επιχειρήσεις (27,2 %)· δηµόσια διοίκηση (21,6 %) (28).
7.1.1
Μια πολιτική η οποία θα είναι σε θέση να υποστηρίζει και
να διαδίδει το πνεύµα που διέπει τις εµπειρίες των βιοµηχανικών
περιοχών µπορεί, αναµφίβολα, να συµβάλει ώστε να καταστούν οι
περιοχές ολόκληρης της διευρυµένης Ευρώπης ανταγωνιστικές
έναντι χωρών µε χαµηλότερο µεν κόστος εργασίας, αλλά χωρίς
διάλογο µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και χωρίς άρτια πρότυπα
υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.
7.1.2
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το ζητούµενο είναι να αξιοποιηθούν περισσότερο τα ανταγωνιστικά περιθώρια, τα οποία
προκύπτουν από µια ορθή και έµπρακτη ανάληψη της κοινωνικής
ευθύνης εντός των επιχειρήσεων (29), κατά τρόπο ώστε ο κόσµος
της εργασίας να στραφεί, στο σύνολό του, στην παραγωγή µε
γνώση και σοβαρότητα, στην τήρηση των προθεσµιών παράδοσης,
στη διαµόρφωση µιας «δίκαιης τιµής» (30) και στην παροχή εγγυήσεων για την εξασφάλιση ικανοποιητικών, έγκαιρων και άρτιων
υπηρεσιών µετά την πώληση.
(26) Πηγή: EUROSTAT - ∆ιάρθρωση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας,
2002.
(27) Σύµφωνα µε το γραφείο οικονοµικών αναλύσεων, κάθε δολάριο τελικής
ζήτησης που ξοδεύεται για ένα µεταποιηµένο αγαθό προκαλεί 0,55
δολάρια ΑΕγχΠ στον µεταποιητικό τοµέα και 0,45 δολάρια ΑΕγχΠ
στον µη µεταποιητικό τοµέα. Η µεταποίηση στην Αµερική : Μια
συνολική στρατηγική για την αντιµετώπιση των προκλήσεων των
βιοµηχάνων των ΗΠΑ, Υπουργείο Εµπορίου, Ιανουάριος 2004 (http://
www.commerce.gov/DOC_MFG_Report_Complete.pdf) Νοέµβριος 2004
MANUFUTURE ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
(28) Πηγή: EUROSTAT, όπ. π.
(29) Πρβλ. Πράσινο Βιβλίο: «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την
εταιρική κοινωνική ευθύνη» COM(2001) 366 τελικό της 18.07.01
(30) Η αρχή της «δίκαιης τιµής» εγκρίθηκε επισήµως από τους αρχηγούς
κρατών ή κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ το
1998. «Το περιβαλλοντικό κόστος πρέπει να περιλαµβάνεται στην τιµή
του προϊόντος και όχι να χρεώνεται στις επόµενες γενεές!». Ένας από
τους ταχύτερους τρόπους για τη συνεκτίµηση των περιβαλλοντικών
ζητηµάτων συνίσταται στη διαµόρφωση τιµών οι οποίες να αντικατοπτρίζουν το περιβαλλοντικό κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών
και στη χρήση ενδεδειγµένων µέσων της αγοράς για την επιδίωξη των
περιβαλλοντικών στόχων κατά τρόπο θετικό.
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7.2 Η ΕΟΚΕ ευελπιστεί ότι θα εξευρεθούν τα µέσα για την
ενίσχυση της δικτυακής σύνδεσης των νέων βιοµηχανικών περιοχών,
κυρίως στα νέα κράτη µέλη, µε στόχο την προαγωγή µιας ζήτησης
ενηµερωµένης και κατευθυνόµενης από την αγορά.
7.3 Θα πρέπει να καταβληθούν φθίνουσες ενισχύσεις (για
διάστηµα 3 ή 4 ετών) προκειµένου να καλυφθούν οι δαπάνες για
την πραγµατοποίηση µελετών σκοπιµότητας, την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τη µεσιτεία σε επίπεδο δικτύου, την περιβαλλοντική αειφορία και τη δηµιουργία εργαστηρίων πιστοποίησης.
7.4 Το τεχνολογικό πλαίσιο και οι κοινωνικές σχέσεις µεταλλάσσονται τάχιστα και επιβάλλουν τη διαµόρφωση νέων επαγγελµατικών κατευθύνσεων βραχυπρόθεσµα, µε επακόλουθες απαιτήσεις
διαρκούς κατάρτισης (31), όσον αφορά:
— µεσίτες δικτύου·
— ειδικούς στον τοµέα της τεχνολογικής εµπορίας·
— υπεύθυνους για την καινοτοµία και τη µεταφορά τεχνολογίας
— διευθυντές υπέρ-περιοχών.
7.5 Σύµφωνα µε τη δική της εµπειρία, η ΕΟΚΕ προσβλέπει στη
διοργάνωση µαθηµάτων στις υπερ-περιοχές βασισµένων στην τεχνολογική καινοτοµία, µε τη συµµετοχή φορέων προερχόµενων από
τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, τη βιοµηχανία, τον κόσµο της
εργασίας, τα πανεπιστήµια και τις τράπεζες. Στα µαθήµατα αυτά θα
µπορούσαν να προστεθούν και υποτροφίες για πρακτική εξάσκηση
µε ανταλλαγές µεταξύ των εργαζοµένων στον δηµόσιο και στον
ιδιωτικό τοµέα και µεταξύ του κόσµου των επιχειρήσεων και της
ακαδηµαϊκής κοινότητας.
7.6 Η Γ∆ «Καινοτοµία», η οποία καταβάλλει αξιόλογες προσπάθειες για την προώθηση των ευρωπαϊκών εµπειριών σε διεθνή
κλίµακα, θα πρέπει να επαυξήσει την υποστήριξη που παρέχει στους
µηχανισµούς έναρξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
προσπαθειών τεχνολογικής προοπτικής διερεύνησης (foresight), και
συγκριτικής αξιολόγησης οι οποίες αναλαµβάνονται τόσο µεταξύ
βιοµηχανικών περιοχών όσο και σε διεθνικό επίπεδο, µε σκοπό τη
σταθερή επέκταση της βάσης δεδοµένων µε πολιτιστικά στοιχεία και
πληροφορίες όσον αφορά τις συντελούµενες αλλαγές και τα µέσα
αντιµετώπισής τους.
7.7 Προκειµένου να υποστηριχθεί η διάθεση πιστώσεων, η οποία
αποτελεί πάντοτε µείζον ζήτηµα σε όλα τα κράτη µέλη — ιδιαίτερα
δε στις χώρες που εντάχθηκαν στην ΕΕ µε τη διεύρυνση — θα
µπορούσε να δηµιουργηθεί στους κόλπους του ΕΤΑΕ (32) µια
υπηρεσία επιφορτισµένη µε την παροχή εγγυήσεων, χάρη στα
εγγυοδοτικά µέσα που θα διαθέτει, για τις πιστώσεις οι οποίες
χορηγούνται από τις τράπεζες, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τις
κοινοπραξίες και τους συνεταιρισµούς που δρουν µαζί µε τις
επιχειρήσεις των υπερ-περιοχών.
(31) Πρβλ. υποσηµείωση 11
(32) Το ΕΤΑΕ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων) συστάθηκε το 1994 µε δύο
βασικούς στόχους: την υποστήριξη των δικτύων και τη διευκόλυνση της
διάθεσης πιστώσεων στις ΜΜΕ. Μέτοχοι του ΕΤΑΕ είναι η ΕΤΕ
(Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλές
ευρωπαϊκές τράπεζες. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων κυρίως ετών, η
δράση του ΕΤΑΕ χαρακτηρίστηκε από την υποστήριξη της διάθεσης
πιστώσεων στις πολύ µικρές και στις µικρές επιχειρήσεις.
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7.8 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η νέα περιοχή της γνώσης
αποτελεί επίσης το ιδανικό περιβάλλον για τη δοκιµαστική χρήση
των πλέον προηγµένων µορφών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µέσω
των µορφών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernment), ηλεκτρονικού επιχειρείν (eBusiness), και των νέων σχέσεων e-Business2business που είναι καθοριστικής σηµασίας για τη διεθνική ανάπτυξη των
δικτύων βιοµηχανικών περιοχών, µε την υποστήριξη των κοινών
διαλειτουργικών δικτύων IDA-bc (33) και σε στενή σχέση µε πρόγραµµα ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) 2005 (34).

7.9 Η ΕΟΚΕ θεωρεί επίσης ότι είναι σηµαντικό να συντάξει η
Επιτροπή ένα «Γλωσσάριο» κοινής ονοµατολογίας που θα απευθύνεται σε όλες τις βιοµηχανικές περιοχές που συµµετέχουν στα
κοινοτικά προγράµµατα και να προβεί στη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής διαλογικής βάσης δεδοµένων η οποία θα περιλαµβάνει όλες
τις περιοχές κατανεµηµένες ανά τοµέα και ανά δραστηριότητα.

7.10 Εξίσου σηµαντική θα ήταν η σύσταση, εντός της Γενικής
∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων, ενός κοινοτικού πυρήνα συντονισµού και
συνεργασίας µεταξύ των βιοµηχανικών περιοχών και των διαφόρων
αρµοδίων θεσµικών οργάνων. Ο πυρήνας αυτός θα µπορούσε,
µεταξύ άλλων, να προετοιµάζει και να αναπροσαπροσαρµόζει
τακτικά ειδικούς οδηγούς για τη διάδοση ορθών πρακτικών, προς
διανοµή σε περιφερειακό επίπεδο.

7.11 Το πνεύµα που διέπει την εταιρική κοινωνική ευθύνη και
το οποίο καθιστά την επιχείρηση αγαθό για το κοινωνικό σύνολο
είναι ασύµβατο προς τις οχλήσεις της γραφειοκρατίας που
επιβαρύνει το κόστος και κάνει λιγότερο ελκυστική αυτή την
«πράξη»· ως εκ τούτου, η εφαρµογή της πρωτοβουλίας «Slid»
εκλαµβάνεται ως χρήσιµο µέσο για τη µετάδοση των εµπειριών που
αποκτήθηκαν χάρη στο πρόγραµµα Slim (35).
( ) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, έγγρ. CESE 1610/2003της 10.12.2003,
εισηγητής: ο κ. Pezzini (ΕΕ C 80 της 30.03.2004). «Η δηµιουργία
διασυνοριακών δικτύων, µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας (ΤΠ), έχει γίνει το βασικό µέσο για τη συνεργασία µεταξύ των
δηµόσιων διοικήσεων ενόψει της δηµιουργίας µιας σύγχρονης, διευρυµένης και ασφαλούς Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, οι µελέτες που
πραγµατοποίησε η Επιτροπή συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω τοµέα ευνοούν µια νέα θετική οικονοµική δυναµική
(µε υψηλούς συντελεστές απόδοσης). Μία σχετική κοινοτική πρωτοβουλία συνίσταται στο πρόγραµµα “Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων
µεταξύ ∆ιοικήσεων” (Interchange of Data between Administrations IDA) που ξεκίνησε η Επιτροπή το 1993 - 1995 µε το IDA I (19951999). Κατά την περίοδο 1999-2004, το ποσό της κοινοτικής
επιδότησης για το πρόγραµµα IDA II ανήλθε σε 127 εκατοµµύρια
ευρώ. Περίπου το 60 % του ποσού αυτού χρησιµοποιήθηκε για
τοµεακά σχέδια κοινού ενδιαφέροντος και το υπόλοιπο διατέθηκε σε
οριζόντια µέτρα, µε σκοπό να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα και η
πλήρης πρόσβαση στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα.»
(34) «eEurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους» - Σχέδιο δράσης
ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σεβίλλης, 21/22 Ιουνίου
2002. Εκτενής περίληψη: Στόχος του εν λόγω σχεδίου δράσης είναι να
εξασφαλιστεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις ιδιωτικές επενδύσεις και για τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, να δοθεί ώθηση στην παραγωγικότητα, να εκσυγχρονιστούν οι δηµόσιες υπηρεσίες, και να δοθεί σε
όλους η δυνατότητα συµµετοχής στην παγκόσµια κοινωνία της πληροφορίας. Το σχέδιο eEurope στοχεύει κατά συνέπεια στην ενθάρρυνση
της εµφάνισης ασφαλών υπηρεσιών, εφαρµογών και περιεχοµένου βάσει
ευρύτερα διαθέσιµης ευρυζωνικής υποδοµής.
(35) Το πρόγραµµα SLIM εγκαινιάστηκε στην αρχή της δεκαετίας του '90,
κατόπιν πρωτοβουλίας της Γενικής ∆ιεύθυνσης ΧΧΙΙΙ, για την απλοποίηση των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων που επηρέαζαν, τότε περισσότερο από τώρα, τη λειτουργία των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων. Η κτηθείσα εµπειρία από το πρόγραµµα SLIM οδήγησε στη
διαµόρφωση και στην εδραίωση του προγράµµατος BEST.
33
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7.12 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, θα ήταν επίσης σκόπιµο να
συσταθεί ένα γραφείο παροχής συµβουλών και βοήθειας (Helpdesk)
όσον αφορά την πνευµατική ιδιοκτησία, καθώς και διαφόρων άλλων
υπηρεσιών προοριζόµενων για τις βιοµηχανικές περιοχές οι οποίες
κάνουν ολοένα και περισσότερο την είσοδό τους στα ευρωπαϊκά
δίκτυα και στην παγκόσµια αγορά.
7.13 Θεωρείται, εξάλλου, απαραίτητο να διευκολυνθεί η
συµµετοχή των βιοµηχανικών περιοχών σε προκανονιστικά και τυποποιητικά προγράµµατα για την τεχνολογική ανάπτυξη, τα οποία
αναλαµβάνονται υπό την αιγίδα της CEN, της CENELEC, του ETSI
και NORMAPME (36).
7.14 Η ΕΟΚΕ κρίνει σηµαντικό να τονιστεί στα πλαίσια του
προσεχούς 5ου πολυετούς προγράµµατος για την επιχειρηµατικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, (για το
διάστηµα 2007 και 2013 (37)), η κατάσταση που πραγµατικά επικρατεί στις βιοµηχανικές περιοχές, καθώς και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις τους.
7.15 Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι, βάσει των εµπειριών των
τελευταίων ετών, και κυρίως έπειτα από τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια
της Λισσαβώνας, της Βαρκελώνης και της Σεβίλλης, θα ήταν
απολύτως ενδεδειγµένη η δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής πλατφόρµας
συνεχούς διαλόγου, υποδιαιρούµενη ανά τοµέα και ανά δραστηριότητα και απαρτιζόµενη από τους υπευθύνους των βιοµηχανικών
περιοχών και από εκπροσώπους των δηµοσίων αρχών, των κοινωνικών εταίρων, των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, των ερευνητικών
κέντρων και των ΜΚΟ.
7.15.1 Η Εοκε θεωρεί απαραίτητο να εξεταστεί εκ µέρους της
Κοινότητας η αναγνώριση των ευρωπαϊκών δικτύων των υπερπεριοχών της γνώσης, µε σκοπό:
— να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές εντός και εκτός της Ενιαίας
Αγοράς,
— να µπορούν οι επιχειρήσεις των διαφόρων χωρών να διαθέτουν
από κοινού τους πόρους τους,
— να δοθεί στο σχέδιο των βιοµηχανικών περιοχών πλήρης
ευρωπαϊκή αξία, µε άµεση πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράµµατα και πρωτοβουλίες,
— να υποβάλλονται τα ευρωπαϊκά δίκτυα βιοµηχανικών περιοχών
σε αξιολόγηση, παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση.
7.15.2 Υπό αυτό το πρίσµα, η Εοκε θεωρεί σκόπιµο να διοργανωθεί, µε βάση την παρούσα γνωµοδότηση, δηµόσια ακρόαση, στην
οποία θα συµµετάσχουν οι φορείς των υπερ-περιοχών και οι ενδιαφερόµενες οργανώσεις, στα διάφορα τοπικά επίπεδα, µε σκοπό να
ενθαρρυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία και να επισηµανθούν:
— τα πολιτικά πλεονεκτήµατα: η ανάπτυξη της οικονοµικής διεθνικής συνεργασίας ευνοεί την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την
αποδοτικότητα στις συνολικές αγορές,
(36) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)· Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC)· Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI)· Τυποποίηση – ΜΜΕ
(NORMAPME).
(37) Πρβλ. COM(2004) 781 τελικό της 7.12.2004 και CESE 245/2005.
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— τα πλεονεκτήµατα όσον αφορά την απλοποίηση: µπορούν
πράγµατι να προσδιοριστούν νέες µορφές πρόσβασης στους
γνωστικούς, χρηµατοδοτικούς και παραγωγικούς πόρους,
— τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα από την άποψη της ανταγωνιστικότητας: οι ευρωπαϊκές βιοµηχανικές περιοχές της γνώσης θα
µπορούσαν να επιλέξουν τη µορφή µιας ευρωπαϊκής δικτυακής
κοινοπραξίας, που θα κοσµείται από ευρωπαϊκό σήµα,
— τα πλεονεκτήµατα στο τεράστιο και ενδιαφέρον πεδίο της δηµόσιας-ιδιωτικής εταιρικής σχέσης: οι νέες βιοµηχανικές περιοχές
θα µπορούσαν να συνδυάσουν συστήµατα ιδιωτικών επιχειρήσεων µε τοπικές αρχές και φορείς, δεδοµένου ότι αυτές
µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, ως ενεργοί καταλύτες και για την υποβολή προτάσεων,
— τα πλεονεκτήµατα για την ολοκλήρωση επιχειρήσεων /πανεπιστηµίων/ ερευνητικών φορέων, που θα επιτρέψουν κατά τρόπο
συστηµατικό την επίτευξη νέων τεχνολογικών και καινοτόµων
πραγµατικοτήτων.
7.15.3 Η ευρωπαϊκή κοινοπραξία των υπερ-περιοχών της
γνώσης θα πρέπει να ευνοήσει την επιχειρηµατικότητα, την
κοινωνική υπευθυνότητα, τη δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων, την
ανάπτυξη της διαρκούς κατάρτισης και να ενθαρρύνει τις διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις. Θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα
ακόλουθα:
— να είναι ελευθέρως και ευκόλως προσβάσιµη τόσο στα φυσικά
όσο και στα νοµικά πρόσωπα (δηµόσια /ιδιωτικά),
— να είναι απλή, ευέλικτη και προσαρµόσιµη, ανάλογα µε τις
εκάστοτε ανάγκες των εταίρων,
— να είναι εξελικτική και ελαστική, για να µπορεί να προσαρµόζεται στην εξέλιξη των αγορών,
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7.15.5 Σύλληψη — Οι υπερ-περιοχές της γνώσης θα πρέπει να
αναφέρονται σε κριτήρια που ρυθµίζουν τη σύσταση των κοινοπραξιών, που µπορούν να συµµετέχουν στο 6o πρόγραµµα πλαίσιο,
να έχουν διάρκεια 5 ετών µε δυνατότητα ανανέωσης (39) και να είναι
καταχωρηµένες σε κατάλληλο κατάλογο στο εσωτερικό µιας πλατφόρµας που θα έχει συσταθεί από την Επιτροπή.
7.15.6 Νοµικό καθεστώς: ο συντονιστής τους θα πρέπει να είναι
ο µόνος αναγνωρισµένος συνοµιλητής στις σχέσεις µε τα κοινοτικά
όργανα, ανάλογα µε ότι συµβαίνει για τα ολοκληρωµένα προγράµµατα και τα δίκτυα αριστείας στα πλαίσια του κοινοτικού προγράµµατος πλαισίου Ε&ΤΑ.
7.16 Εν κατακλείδι, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η εµπειρία που
αναπτύχθηκε στις βιοµηχανικές περιοχές, η οποία επί του παρόντος
στρέφεται στις υπερ-περιοχές της γνώσης, παρέχει εξαιρετική
ευκαιρία για:
— την αύξηση της απασχόλησης·
— τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων στο εσωτερικό της αγοράς
εργασίας·
— την αναβάθµιση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των εργαζοµένων, σε όλα τα επίπεδα·
— την εξασφάλιση συνθηκών υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο·
— την ανάπτυξη και την επέκταση της δεοντολογικής και περιβαλλοντικής πιστοποίησης (ISO 14.000 και EMAS)·
— την καλύτερη αντιµετώπιση των πιστωτικών προβληµάτων και
του αντικτύπου συµφωνιών της Βασιλείας ΙΙ·
— τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των
προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη·
— την ενίσχυση και τη διεύρυνση των εξαγωγικών δυνατοτήτων·

— να είναι µια διάρθρωση ευρωπαϊκού επιπέδου, µε τη συµµετοχή
πολλών κρατών µελών ή εταίρων (38).

— την ενδυνάµωση της ισχύος της εργασίας, των εργαζοµένων και
της επιχείρησης εις βάρος της γραφειοκρατίας.

7.15.4 Φύση — Οι υπερ-περιοχές της γνώσης θα πρέπει να
είναι ιδιωτικής φύσεως και συνεπώς δεν θα πρέπει να απευθύνονται
δηµοσίως στους αποταµιευτές.

7.17 Για όλους αυτούς τους λόγους, η ανάπτυξη των υπερπεριοχών χρήζει υποστήριξης και ενθάρρυνσης στα διάφορα
επίπεδα: τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2005.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(38) Πρβλ. το Πρόγραµµα πλαίσιο Ε&ΤΑ

(39) Η περιορισµένη διάρκεια διαπίστευσης είναι απαραίτητη για να
αποφευχθεί κάθε κίνδυνος απολίθωσης των πραγµατικοτήτων των
βιοµηχανικών περιοχών που δεν ανανεώνονται.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «H τουριστική πολιτική
στη διευρυµένη ΕΕ»
(2005/C 255/02)
Την 1η Ιουλίου 2004 και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2 του Εσωτερικού της Κανονισµού, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε το ανωτέρω θέµα.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 16 Μαρτίου 2005 µε βάση εισηγητική έκθεση του κ.
MENDOZA.
Κατά την 416η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 6ης και 7ης Απριλίου 2005 (συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2005),
η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 83 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους κατά και 5 αποχές
την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Παρουσίαση
1.1 Στο πλαίσιο των εργασιών που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή προκειµένου να καθορίσει τη θέση
της και να υποβάλει προτάσεις για τον τουριστικό τοµέα, επιδιώκεται τώρα η κατάρτιση µιας γνωµοδότησης που να λαµβάνει
υπόψη τη νέα πραγµατικότητα της διευρυµένης ΕΕ, τόσο στη διεργασία που έχει ήδη ολοκληρωθεί όσο και σε εκείνη που θα επακολουθήσει κατά τα επόµενα έτη.
1.2 Η ΕΟΚΕ έχει ήδη καταρτίσει γνωµοδοτήσεις για διάφορα
θέµατα που έχουν σχέση µε τον τουρισµό, αλλά τώρα είναι η πρώτη
φορά που αναλύονται οι επιπτώσεις και οι προοπτικές που θα
προκύψουν από το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον τουριστικό
τοµέα και — πράγµα που είναι ακόµη πιο σηµαντικό — µε τη
συµµετοχή των συµβούλων από τα νέα κράτη µέλη.
1.3 Χωρίς να τίθενται για τούτο υπό αµφισβήτηση ούτε,
εξάλλου, να αναιρούνται οι εργασίες προηγούµενων γνωµοδοτήσεων, δεν παύει να είναι βέβαιο ότι η νέα πραγµατικότητα
συνεπάγεται, εκτός από νέες προοπτικές, και διάφορες απειλές και
ευκαιρίες, τόσο για το σύνολο της Ευρώπης όσο και για τις χώρες
που εξετάζονται ιδιαιτέρως, τις χώρες που ήταν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη διεύρυνση και τα νέα κράτη µέλη.
1.4 Κατά την κατάρτιση αυτής της γνωµοδότησης προσπαθήσαµε να είµαστε ουσιαστικά ανοικτοί στις πληροφορίες, τις
παρατηρήσεις και τις προτάσεις των νέων κρατών µελών, χωρίς να
λησµονούµε τις ήδη παγιωµένες θέσεις της ΕΟΚΕ. Στην ακρόαση
που πραγµατοποιήθηκε στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, η ΕΟΚΕ
µπόρεσε να λάβει πολλές και πολύ αξιόλογες συµβολές, τόσο από
τα παλαιά µέλη της ΕΕ όσο και από τα νεοενταχθέντα, τα οποία
θεωρούν, οµόφωνα, τον τουρισµό ως παράγοντα οικονοµικού και
πολιτιστικού πλούτου, συνύπαρξης και συµβολής στην Ευρώπη των
Πολιτών και, ως εκ τούτου, ευρωπαϊκής οικοδόµησης. Αυτό είναι
ακόµη πιο σηµαντικό και απαραίτητο τώρα που έχει συντελεσθεί —
και θα συνεχίσει να συντελείται — µια διαδικασία διεύρυνσης η
οποία επιβάλλει περισσότερες προσπάθειες προσέγγισης και αµοιβαίας γνώσης των πολιτιστικών παραδόσεων και των λαών. Στο
εγγύς µέλλον, η απαραίτητη αυτή προσπάθεια ευρωπαϊκής οικοδόµησης θα γίνει ακόµη πιο πιεστική χρονικά για τα νέα µέλη της
ΕΕ. Τα άτοµα που ταξιδεύουν σε άλλους τόπους ως τουρίστες είναι,
αναµφίβολα, οι καλύτεροι πρωταγωνιστές και παράγοντες αυτής
της ευρωπαϊκής οικοδόµησης.
1.5 Η παρούσα γνωµοδότηση δεν έχει σκοπό να εµβαθύνει στη
σηµερινή κατάσταση και στις µελλοντικές προοπτικές της τουριστικής βιοµηχανίας σε κάθε χώρα, αλλά να αναλύσει τα κοινά

στοιχεία που θα µπορούσαν να διαρθρώσουν στο µέλλον µια
ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική, και να µελετήσει και να προτείνει
µέτρα που θα συµβάλουν στην ανάδειξη του τουρισµού σε όλες τις
χώρες ως σηµαντικού µοχλού οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπτυξης µε κριτήρια βιωσιµότητας.
1.6 Το Σύνταγµα της Ευρώπης είναι µια νέα πραγµατικότητα
που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλες τις δυνητικές αναλύσεις για
τις σχέσεις των χωρών µεταξύ τους και µε τα ευρωπαϊκά όργανα.
Στην περίπτωση της παρούσας γνωµοδότησης, προσπαθούµε να
καταλάβουµε πώς επηρεάζει η διεύρυνση τον τουρισµό στο σύνολό
του και πώς το νέο πλαίσιο που δηµιουργεί η Συνθήκη για τη
θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης µπορεί να συµβάλει θετικά ή να
δυσχεράνει την ανάπτυξη του φανταστικού αυτού αναπτυξιακού
µοχλού που αποτελεί ο τουρισµός στην Ευρώπη και σε όλο τον
κόσµο. Τέλος, µας ενδιαφέρει να αναλύσουµε τα στοιχεία που
µπορούν να διαµορφώσουν µια ευρωπαϊκή πολιτική τουρισµού.
1.7 Ακριβώς η ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ των διάφορων
ευρωπαϊκών λαών, µεταξύ των πολιτών αυτής της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής πραγµατικότητας που συνιστά η Ευρώπη,
είναι ο καλύτερος τρόπος µε τον οποίο µπορεί ο τουρισµός να
συµβάλει στην καλύτερη γνωριµία του συνόλου των λαών και, κατά
συνέπεια, στην οικοδόµηση, τη συνοχή και την παγίωση της νέας
Ευρώπης.
1.8 ∆εν µπορούµε να παραβλέψουµε ότι ο τουρισµός περνά
αυτόν τον καιρό δύσκολες ώρες, καθώς πλήττεται από ποικίλους
παράγοντες, µεταξύ των οποίων πρέπει να αναφέρουµε τη διεθνή
τροµοκρατία και, κατά συνέπεια, την ασφάλεια και τις απαιτήσεις
συνδυασµού της µε την ελευθερία, την παγκόσµια οικονοµική κρίση
και τον αντίκτυπό της στη διάθεση για ταξίδια, τουλάχιστον
µεγάλων αποστάσεων. Ο τουρισµός είναι — και µπορεί να συνεχίσει
να είναι και στο µέλλον — µέσο υπέρ της παγκόσµιας ειρήνης.
1.9 Ο τουρισµός, σε όλο τον κόσµο και, πιστεύουµε, ιδιαίτερα
στην Ευρώπη, πρέπει να βασίζεται, και να συµβάλλει, στην ανάπτυξη
των αυθεντικών πολιτισµικών αξιών των κρατών, που αποτελούν
τόσο ποµπούς όσο και δέκτες τουρισµού. Ο ρόλος του σε ό,τι
αφορά την ανταλλαγή ηθών και εθίµων και πολιτισµικών στοιχείων,
τον αµοιβαίο σεβασµό, την αξιοποίηση του τοπικού περιβάλλοντος
στις διάφορες πτυχές του, που συνδέονται µε το περιβάλλον, την
πολιτισµική κληρονοµιά και την κοινωνία, µπορεί και πρέπει να
συµβάλει στην οικοδόµηση µιας Ενωµένης Ευρώπης και ενός
κόσµου που θα χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη και σεβασµό των
άλλων χωρών.
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2. H τουριστική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση
2.1 Στοιχεία για τη γενική συζήτηση σχετικά µε µια µελλοντική
πολιτική τουρισµού στη διευρυµένη ΕΕ.
2.1.1
Η πολιτική τ ουρισµού στ ην Ευ ρωπαϊκή Έ νωση
κ α ι στ ο Σ ύ ν τ α γ µ α τ η ς Ε υ ρ ώ πη ς: Παρότι είναι γεγονός ότι ο
τουρισµός δεν ανήκει άµεσα στις κοινές πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είναι επίσης γεγονός ότι διάφορα ευρωπαϊκά όργανα
προβαίνουν σε µέτρα και ενέργειες που έχουν αντίκτυπο στον
τουρισµό λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα τους ή τον χρησιµοποιούν ως µέσο για την επίτευξη διάφορων πρωταρχικών στόχων
της ΕΕ: της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης, της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και άλλων, που τελικά βελτιώνουν
την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών.
2.1.2
Στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης,
στο Μέρος 4 «Τουρισµός», άρθρο ΙΙΙ-281, παρατίθεται η εξής θέση
για τον τουρισµό:
«1. Η Ένωση συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών στον
τοµέα του τουρισµού, ιδίως µε την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης στον τοµέα
αυτό.
Προς τούτο, η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο:
α) να ενθαρρύνει τη δηµιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού
για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στον εν λόγω
τοµέα,
β) να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών,
ιδίως µε την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
2. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει ειδικά µέτρα
για τη συµπλήρωση των δράσεων τις οποίες διεξάγουν τα
κράτη µέλη προκειµένου να πραγµατώσουν τους στόχους
του παρόντος άρθρου, αποκλειοµένης της οιασδήποτε
εναρµόνισης των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων
των κρατών µελών.»
2.1.2.1
Εξάλλου, το άρθρο Ι-17 περιλαµβάνει τον τουρισµό
µεταξύ των δράσεων υποστήριξης, συντονισµού ή συµπλήρωσης.
«Η Ένωση έχει αρµοδιότητα να αναλαµβάνει δράσεις υποστήριξης, συντονισµού ή συµπλήρωσης. Οι εν λόγω τοµείς δράσης
είναι, στην ευρωπαϊκή τους διάσταση:
α) η προστασία και η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας,
β) η βιοµηχανία,
γ) ο πολιτισµός,
δ) ο τουρισµός,
ε) η παιδεία, η νεολαία, ο αθλητισµός και η επαγγελµατική
κατάρτιση,
στ) η πολιτική προστασία,
η) η διοικητική συνεργασία».
2.1.3
Παρατηρούµε σ' αυτά τα άρθρα της Συνθήκης ότι,
παρόλο που αναγνωρίζεται ο οικονοµικός χαρακτήρας του
τουρισµού και η δυνατότητά του να παράγει πλούτο µέσω των
επιχειρήσεων, δεν προβλέπεται σε καµία περίπτωση η επίτευξη
σχετικής ευρωπαϊκής εναρµόνισης, αλλά αναγνωρίζεται µόνο ένας
ρόλος συµπλήρωσης και συντονισµού των πολιτικών των κρατών
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µελών. Αντίθετα, εκφράζεται σαφέστατα η βούληση αποκλεισµού
οιασδήποτε κανονιστικής δραστηριότητας που θα µπορούσε να
συµβάλει στην εναρµόνιση αυτών των πολιτικών. Τούτο, κατά τη
γνώµη της ΕΟΚΕ, όχι µόνο δεν αποκλείει αλλά και µπορεί να διευκολύνει την ανάληψη δεσµεύσεων για τον ορισµό αξιών που να
προσδιορίζουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο τουρισµού.
2.1.3.1 Η Συνθήκη θα µπορούσε ίσως να προβλέψει πιο παρεµβατικά πρότυπα στον τοµέα του τουρισµού· όµως, από την
ανάγνωση και την ανάλυση του κειµένου που προτείνει, µπορούµε
να συναγάγουµε µόνο µια θετική γενικά αποτίµηση, σύµφωνη µε το
όλο κείµενο του Συντάγµατος. Το κείµενο της Συνθήκης για τον
τουρισµό επιτρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια επίτευξης των
κυριότερων στόχων όσον αφορά τον ρόλο και τη βελτίωση του
τουρισµού, και σε αυτή τη βάση θα στηριχθεί η µελλοντική συνεργασία της ΕΟΚΕ µε τα άλλα όργανα και τους παράγοντες του
κλάδου.
2.1.4 Σκοπός της παρούσας γνωµοδότησης δεν είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει καθεµία από τις πολιτικές που έχουν
αναπτύξει τα διάφορα κράτη της Ένωσης, αντιπαραβάλλοντας τα
τουριστικά τους πρότυπα (περισσότερο ή λιγότερο ενταγµένα σε
έναν ευρωπαϊκό συµβιβασµό, περισσότερο ή λιγότερο «εθνικιστικά»),
εξετάζοντας την ευρωπαϊκή τουριστική ποικιλοµορφία κλπ. Όπως
έχει ήδη παρατηρήσει η ΕΟΚΕ, ο τουρισµός έχει τη βάση του στην
τοπική και περιφερειακή διάσταση, και από εκεί προβάλλεται στο
εθνικό και στο διεθνές επίπεδο. Στην πολύτιµη και πλούσια σε
περιεχόµενο ακρόαση του Κατοβίτσε µπορέσαµε να διαπιστώσουµε,
όχι µόνο την ποικιλία των καταστάσεων που υπάρχουν σε κάθε
κράτος όσον αφορά την τουριστική δραστηριότητα, αλλά και την
ποικιλία των στρατηγικών επιλογών όσον αφορά τον τρόπο µε τον
οποίο κάθε χώρα, περιφέρεια και κοινότητα προσεγγίζει το τουριστικό της πρότυπο σήµερα και στο µέλλον.
2.1.5 Ούτε, εξάλλου, είναι σκοπός της παρούσας γνωµοδότησης
να αξιολογήσει αυτή την ποικιλία των προτύπων δράσης· παρατηρούµε, όµως, ότι η ποικιλία φθάνει µέχρι και τον βαθµό του ανοίγµατος στη συνεργασία στα διάφορα επίπεδα ή, αντίθετα, την αποκλειστική στήριξη στις συνθήκες που διαµορφώνονται από τον
ανταγωνισµό στην αγορά.

2.2 «Η διεύρυνση του τουρισµού»: Η επίδραση της διεύρυνσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τουριστική βιοµηχανία.
2.2.1 Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι µια νέα πραγµατικότητα, που είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για την
Ευρώπη ως σύνολο, αλλά προφανώς και για καθεµία από τις χώρες
που ανήκαν ήδη στην ΕΕ, που εντάχθηκαν πρόσφατα ή που
πρόκειται να ενταχθούν στο µέλλον.
Οι ευκαιρίες αυτές µπορούν να εξεταστούν από διάφορες οπτικές
γωνίες:
2.2.1.1 Προσφορά: Είναι προφανές ότι η διεύρυνση συνεπάγεται
µια πολύ σηµαντική αύξηση της ήδη σηµαντικής τουριστικής προσφοράς της Ευρώπης, όχι µόνο από την καθαρά ποσοτική άποψη
των τουριστικών προορισµών, αλλά και από τη — σηµαντικότερη
ίσως — άποψη της µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας χάρη στις
πολιτιστικές, αρχιτεκτονικές και περιβαλλοντικές συµβολές της.
Παραπέµπουµε για άλλη µια φορά στην ακρόαση του Κατοβίτσε,
όπου αυτή η διεύρυνση της προσφοράς, που επήλθε χάρη στα νέα
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κράτη µέλη, καταδείχθηκε από τις διάφορες πρωτοβουλίες φυσιολατρικού και πολιτιστικού τουρισµού ή ακόµη και από πειράµατα
«βιοµηχανικού» τουρισµού που παρουσιάστηκαν εκεί. Αυτή η
αύξηση της προσφοράς θα καταστήσει αναµφίβολα πιο ανταγωνιστική την ευρωπαϊκή βιοµηχανία σε εσωτερικό επίπεδο και έναντι
άλλων χωρών της Αµερικής, της Ασίας και του υπόλοιπου κόσµου.
Τα νέα κράτη µέλη προσπαθούν µάλιστα να διευρύνουν την τουριστική τους προσφορά, θεωρώντας τη ουσιώδες στοιχείο για την
τουριστική και, σε τελική ανάλυση, την οικονοµική τους ανάπτυξη.
Αν και αυτή η βούληση ανάπτυξης είναι απόλυτα θεµιτή και
επιθυµητή, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η ανάπτυξη έχει όρια και ότι
ο ρυθµός ανάπτυξης πρέπει να είναι βιώσιµος, για να εξασφαλιστεί
η διατήρηση των κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών
αξιών στο µέλλον. Η πείρα άλλων κρατών στην τουριστική
ανάπτυξη, µε τα αντίστοιχα λάθη και επιτυχίες, πρέπει να ληφθεί
υπόψη στο αναπτυξιακό πρότυπο των νέων τουριστικών προορισµών ως στοιχείο πρόβλεψης και ευστοχίας.
2.2.1.2
Ζήτηση: Η αύξηση της τουριστικής ζήτησης που
συνδέεται µε τη διεύρυνση θα προωθηθεί αναµφίβολα από τρεις
κύριους παράγοντες: πρώτον, τον µεγαλύτερο αριθµό πολιτών της
ΕΕ που θα έχουν την επιθυµία και την ανάγκη να γνωρίσουν άλλους
τόπους, άλλες χώρες της ΕΕ οι οποίες τους ήταν µέχρι σήµερα
δυσπρόσιτες, είτε επειδή δεν ανήκαν στην Κοινότητα και ήταν
δύσκολο το ταξίδι είτε επειδή ανήκαν, αντίθετα, στην Κοινότητα και
δυσκολεύονταν να ταξιδέψουν σε χώρες εκτός αυτής· δεύτερον, το
υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, που είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθεί στις
νέες χώρες, θα αυξήσει την τάση των πολιτών τους για ταξίδια·
τέλος, οι νέες και βελτιωµένες υποδοµές των µεταφορών και των
επικοινωνιών αναµένεται ότι θα αποτελέσουν κίνητρο για περισσότερα ταξίδια, τουρισµό, µετακινήσεις για επαγγελµατικούς ή αθλητικούς λόγους κλπ., µε αποτέλεσµα να αυξηθούν τα ταξίδια και να
αναπτυχθεί η συναφής τουριστική βιοµηχανία.
2.2.1.3
Αγορά: Ως συνέπεια της αύξησης της προσφοράς και
της ζήτησης, η τουριστική αγορά θα καταστεί ισχυρή και θα διευρυνθεί σηµαντικά και θετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ. Αυτό θα έχει,
αναµφίβολα, θετικό αντίκτυπο σε όλη την οικονοµική δραστηριότητα της ΕΕ, όπου ο τουρισµός είναι µια βιοµηχανία µε µεγάλο
δυναµικό. Είναι δύσκολο να προβλέψουµε τον αντίκτυπο που θα
έχει η διεύρυνση της αγοράς στις τιµές των τουριστικών προϊόντων,
στο παραγόµενο προϊόν ή στα κέρδη των επιχειρήσεων, αλλά όλα
δείχνουν ότι οι θετικές συνέπειες θα είναι µεγαλύτερες από τις
αρνητικές. Είναι βέβαιο ότι η διευρυµένη αγορά αυξάνει τον ανταγωνισµό, αλλά, προκειµένου τα θετικά αποτελέσµατα να καταστούν
αισθητά και να πολλαπλασιαστούν, η αύξηση αυτή θα πρέπει να
βασίζεται σε βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισµό των
επιχειρήσεων και τους τουριστικούς προορισµούς της Ευρώπης.
2.2.2
Όµως, για να µετατραπούν αυτές οι νέες και µεγάλες
ευκαιρίες που παρέχει η διεύρυνση σε εδραιωµένη πραγµατικότητα,
πρέπει να τηρηθούν ορισµένες κοινές αρχές, κριτήρια και κανόνες,
που θα διασφαλίσουν τη γενική βιωσιµότητα της τουριστικής
δραστηριότητας, καθώς και το κοινωνικά επιθυµητό της µέλλον. Τα
κριτήρια αυτά καθορίστηκαν ήδη στη σύνοδο κορυφής της
Λισσαβώνας, όπου προσδιορίστηκε η οµώνυµη στρατηγική, η οποία
περιλαµβάνει τους εξής στόχους: βιωσιµότητα, κοινωνία της
γνώσης, απασχόληση και κοινωνική συνοχή.
2.2.2.1
Βιωσιµότητα: Ήδη σε µία παλαιότερη γνωµοδότησή της
µε τίτλο «Για έναν τουρισµό προσιτό σε όλους και κοινωνικά
βιώσιµο» (1), η ΕΟΚΕ, όπως και άλλα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα
(η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο κ.ά.), προσδιόρισε τις γενικές προϋ(1) EE C 32 της 5.2.2004
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ποθέσεις για τη βιωσιµότητα του ευρωπαϊκού τουρισµού ως
απαραίτητο στοιχείο για την ισορροπηµένη και µακροπρόθεσµα
αποδοτική ανάπτυξή του. Οι 100 πρωτοβουλίες που παρατίθενται
στο εν λόγω έγγραφο αποτελούν ένα συγκεκριµένο φάσµα στοιχείων που συντελούν στην επίτευξη της βιωσιµότητας.
Ο πειρασµός των νέων χωρών να αυξήσουν τα ποσοστά της τουριστικής τους δραστηριότητας µε βάση την αύξηση της τουριστικής
προσφοράς πρέπει να περιοριστεί ως προς τους απόλυτους
αριθµούς και ως προς τον ρυθµό της ανάπτυξης, έτσι ώστε η τουριστική ανάπτυξη των χωρών αυτών να είναι οικονοµικά, κοινωνικά
και περιβαλλοντικά βιώσιµη. Η βιωσιµότητα ως απαραίτητο
χαρακτηριστικό της τουριστικής δραστηριότητας δεν είναι εύκολο
να επιτευχθεί, διότι εµφανίζονται συνεχώς αντιπαραθέσεις και διιστάµενες απόψεις για την εφαρµογή της βιωσιµότητας από τους
διάφορους παράγοντες που συµµετέχουν στη διαµόρφωση του
τουρισµού.
2.2.2.2 Κοινωνία της γνώσης: Ο τουρισµός µπορεί να συµβάλει
πολύ θετικά στην εκπλήρωση αυτού του στόχου της στρατηγικής
της Λισσαβώνας χάρη στην ίδια τη φύση της τουριστικής δραστηριότητας, που βασίζεται στις πολιτισµικές ανταλλαγές, στις µετακινήσεις για τη γνώση άλλων τόπων, στην προσέγγιση άλλων εθίµων
και κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών. Για τους νέους ειδικότερα, οι διαδικασίες απόκτησης γνώσεων ενισχύονται πολύ
σηµαντικά µε τον τουρισµό, επειδή η συµβίωση µε άλλα άτοµα από
διαφορετικό περιβάλλον τους κάνει πιο ανοιχτούς, πιο ανεκτικούς
και πιο αλληλέγγυους. Οι γνώσεις δεν αποκτώνται µόνο µε ακαδηµαϊκή προσπάθεια, αλλά και µε τη βίωση εµπειριών, η οποία
µπορεί να γίνει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε οποιαδήποτε
ηλικία· µε αυτή την έννοια, ο τουρισµός αποτελεί σπουδαία δυνατότητα προσωπικής προόδου.
Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών συµβάλλουν
σηµαντικά τόσο στην παραγωγή των τουριστικών προϊόντων όσο
και στην κατανάλωσή τους και είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσουν τον
τουρισµό να γίνει µια ανταγωνιστική και προσιτή σε όλους βιοµηχανία.
2.2.2.3 Απασχόληση: Η στρατηγική της Λισσαβώνας προβλέπει
ότι η Ευρώπη θα προβεί κατά τα επόµενα χρόνια σε ανάπτυξη της
απασχόλησης ποιοτικά και ποσοτικά. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο
τουρισµός, ο οποίος συνεισφέρει στο ΑΕγχΠ και στην απασχόληση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχεδόν κατά 5 % και σε ορισµένα κράτη
µέλη έως και κατά 10 %, µπορεί να αποτελέσει πηγή δηµιουργίας
περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης στη διευρυµένη
Ευρώπη. Για να είναι αυτή η απασχόληση κοινωνικά βιώσιµη, οι
παλαιές και οι νέες θέσεις που θα δηµιουργηθούν γύρω από τον
τουρισµό πρέπει να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις της
ποιότητας, της κατάρτισης κατά την απασχόληση, του µόνιµου
χαρακτήρα και, ιδίως, της αναγνώρισης των δικαιωµάτων των
εποχικών εργαζοµένων ή των εργαζοµένων κατά µερική απασχόληση.
2.2.2.4 Κοινωνική συνοχή: Ο τουρισµός είναι σπουδαίο µέσο
κοινωνικής συνοχής µέσω της γνωριµίας µε άλλους τρόπους ζωής,
διαφορετικούς από τον δικό µας, και συµβάλλει έτσι στην ανάπτυξη
της ιδέας και της πραγµατικότητας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας στη
διευρυµένη Ευρώπη. Για να ενωθούµε µε άλλους σε κοινούς
στόχους, είναι απαραίτητο να τους γνωρίζουµε, και ο τουρισµός
διευκολύνει αυτή τη γνωριµία. Οι τουριστικές ανταλλαγές θα είναι
στοιχείο κοινωνικής προόδου στη διευρυµένη Ευρώπη, µε την
προώθηση της συνοχής µεταξύ όλων των ευρωπαϊκών λαών.
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3. Γενική ανάλυση της τουριστικής πολιτικής στη διευρυµένη
Ευρώπη
3.1 Το βασικό ερώτηµα που µπορούµε και που οφείλουµε να
θέσουµε είναι το εξής: είναι δυνατό να ενταχθεί η τουριστική
πολιτική στο πλαίσιο της γενικότερης ανάπτυξης µιας σφαιρικής
βιοµηχανικής και οικονοµικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Πιστεύουµε ότι η απάντηση πρέπει να είναι, και όντως είναι, καταφατική, αν ως τουριστική πολιτική εννοούµε το σύνολο των
κριτηρίων, των στόχων και των µέσων που µπορούν να προσανατολίσουν τον ευρωπαϊκό τουρισµό προς τα κατάλληλα επίπεδα
ανταγωνιστικότητας, παραγωγής πλούτου και βιωσιµότητας. Όπως
ορίζει και η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης,
πρόκειται για δράσεις υποστήριξης, συντονισµού και συµπλήρωσης
των υπόλοιπων πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
3.2 Σ τ ο ιχε ί α βι ο µ η χα ν ικ ή ς πο λιτ ι κή ς πο υ µ π ο ρ ο ύ ν να
ε φαρ µ ο σ τ ο ύ ν στ ο ν τ ο µ έα τ ο υ τ ο υ ρ ι σµο ύ . Μερικά από τα
στοιχεία της τουριστικής πολιτικής που µπορούν να προέλθουν από
τη γενικότερη βιοµηχανική και οικονοµική πολιτική της Ευρώπης
είναι τα εξής:
3.2.1
Απασχόληση και κο ινωνική πολιτική : Ανεξάρτητα
από τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η απασχόληση στον
τουρισµό λόγω του έντονα εποχικού της χαρακτήρα, όλες οι πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση είναι πλήρως εφαρµοστέες και
στην απασχόληση στον τουριστικό κλάδο. Γι' αυτό, όλες οι πρόσθετες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον περιορισµό του
εποχικού χαρακτήρα όχι µόνο πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες, αλλά
και να προωθούνται και να ενθαρρύνονται από τα όργανα της ΕΕ.
Ο δρόµος που πρέπει ακόµη να διανυθεί σ' αυτό το πεδίο είναι
πολύ µακρύς, αφού η πραγµατικότητα είναι ότι η εποχική απασχόληση αποτελεί τον κανόνα στους πιο σηµαντικούς τουριστικούς
τοµείς. Ο ετεροχρονισµός των περιόδων διακοπών θα µπορούσε να
συµβάλει θετικά στην παράταση της δραστηριότητας, πράγµα που
θα καθιστούσε δυνατή τη βελτιωµένη αξιοποίηση της ικανότητας
των τουριστικών υποδοµών.
3.2.2
Π ο ι ό τ η τ α: Οµοίως, οι προσπάθειες των κοινοτικών πολιτικών για την προώθηση της ποιότητας και την πλήρωση των απαιτήσεων της εφαρµογής τους στις επιχειρήσεις πρέπει να συντείνουν
και στη βελτίωση της ποιότητας του τουρισµού, ο οποίος, λόγω
του ουσιώδους χαρακτήρα του ως υπηρεσίας και της βασικής του
συνιστώσας που είναι η προσωπική εξυπηρέτηση, είναι πολύ
ευαίσθητος σ' αυτή τη µεταβλητή. Οι προσπάθειες όλων των τουριστικών φορέων ανά την Ευρώπη προς την κατεύθυνση αυτής της
πολιτικής υπέρ της ποιότητας πρέπει να υποστηρίζονται, να
συντονίζονται και να συµπληρώνονται, όπως προβλέπει η Συνταγµατική Συνθήκη.
3.2.3
Έ ρευν α κ αι ανά πτ υξ η: Ο τουρισµός, ιδιαίτερα, βιώνει
σήµερα σηµαντικές αλλαγές στη διάρθρωσή του, στον τρόπο
παροχής των υπηρεσιών του και στον τρόπο αγοράς αυτών των
υπηρεσιών µέσω του ∆ιαδικτύου και πρέπει να µελετηθούν και να
προαχθούν οι θετικές επιδράσεις που θα έχουν αυτές οι αλλαγές
στον τουρισµό. Οι προσπάθειες Ε&Α στον τουριστικό τοµέα πρέπει
να αποτελούν ευθύνη όλων των οργάνων σε όλα τα επίπεδα και
όλων των επιχειρήσεων.
3.2.4
Π ρο σ τ α σία τ ω ν κατ ανα λω τ ώ ν: Ο τουρισµός είναι
µια οικονοµική δραστηριότητα µε µεγάλη αλληλεπίδραση µεταξύ
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παρόχων υπηρεσιών και καταναλωτών. Κάθε γενική πολιτική της ΕΕ
για την προστασία των καταναλωτών πρέπει να εφαρµόζεται άµεσα
και τοµεακά στον τουρισµό και να ενισχύει την ευθύνη των
επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Η προώθηση και η διάδοση
σηµάτων ποιότητας και σεβασµού του περιβάλλοντος στον τουριστικό τοµέα πρέπει να υποστηριχθεί και να ενθαρρυνθεί.
3.2.5 Π ρ ο στ ασία τ ο υ περ ιβ άλ λ ο ν τ ο ς : Κάθε πολιτική για
την προστασία του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να
εφαρµοστεί και στην τουριστική βιοµηχανία, στην οποία θα έχει
θετικό αντίκτυπο. Αν ο τουρισµός είναι κατ' ουσίαν µια βιοµηχανία
που βασίζεται στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, κάθε
φιλοπεριβαλλοντική πρωτοβουλία, δράση ή ρύθµιση δεν µπορεί
παρά να ευνοήσει την τουριστική δραστηριότητα σήµερα και στο
µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο µέλλον.
3.2.6 Άλλες πο λιτ ικές τ η ς Ε Ε : Γενικά και λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα της, η τουριστική βιοµηχανία επηρεάζεται από όλες
τις οικονοµικές και βιοµηχανικές πολιτικές της ΕΕ, αλλά είναι
σκόπιµο να συνειδητοποιήσουν τα ευρωπαϊκά όργανα τη
στρατηγική σηµασία που έχει ο τουρισµός για την απασχόληση και
την κοινωνική συνοχή και να εφαρµόζουν τις πολιτικές ειδικά στον
τουρισµό, µέσω ερευνών ή πειραµατικών σχεδίων.
3.2.6.1 Σε τελική ανάλυση, η τουριστική πολιτική της διευρυµένης ΕΕ, και στο µέλλον, όταν θα έχει τεθεί πλήρως σε ισχύ το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, θα πρέπει να είναι µια πολιτική υποστήριξης,
συντονισµού και συµπλήρωσης όλων των πολιτικών της ΕΕ που
αφορούν τον τουρισµό. Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η
βιωσιµότητα µε την ευρύτατη έννοιά της, η δηµιουργία ποιοτικής
απασχόλησης, η πολιτική για τις υποδοµές κλπ. πρέπει να είναι
στοιχεία που προσεγγίζουν τον τουρισµό ως βασική δραστηριότητα
για την ανάπτυξη του συνόλου της Ένωσης.
3.2.7 Σχέση µε ά λλες δραστ ηριότ ητες: Ο τουρισµός είναι
ένα στοιχείο που συντελεί στην ενίσχυση των αποτελεσµάτων άλλων
δραστηριοτήτων, όπως π.χ. του αθλητισµού, όπως έχει δηλώσει η
ΕΟΚΕ στη γνωµοδότησή της µε θέµα «Τουρισµός και αθλητισµός:
οι µελλοντικές προκλήσεις για την Ευρώπη» (2).
3.3 Η σηµερινή κατάσταση της τουριστικής πολιτικής στην ΕΕ:
Στο ερώτηµα αν ο τουρισµός κατέχει στην Ευρώπη και στην
ευρωπαϊκή πολιτική πραγµατικά τη θέση, τη σηµασία και τον
στρατηγικό χαρακτήρα που του αξίζει ως ανθρώπινης, οικονοµικής
και κοινωνικής δραστηριότητας, πιστεύουµε ότι πρέπει να απαντήσουµε από διάφορες οπτικές γωνίες.
3.3.1 Η ΕΕ, οι χώρες, οι περιφέρειες και οι πόλεις της,
αποτελούν παγκόσµιους τουριστικούς προορισµούς: η νέα
ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, σήµερα, µε τη διεύρυνση στα νέα
κράτη µέλη, προϋποθέτει τη διαµόρφωση µιας ευρείας προσφοράς
µε ποικιλοµορφία και αντιθέσεις, προκειµένου να εξελιχθεί σε
δυνητική τουριστική προέλευση και προορισµό του υπόλοιπου
πλανήτη. Στο µέλλον µπορούµε να περιµένουµε ότι η ανάπτυξη θα
συνεχιστεί, µε κάπως πιο περιορισµένο ρυθµό, αλλά πάντως υψηλότερο από ό,τι αναµένεται σε άλλες βιοµηχανίες. Βάση αυτής της
προσφοράς πρέπει να είναι η πολιτική για την προαγωγή της
ποιότητας, που αποτελεί τη βάση της ανταγωνιστικότητας και της
βιωσιµότητας, και εργαλείο και έκφρασή της η ανάπτυξη ευρωπαϊκού σήµατος ή σηµάτων τουριστικής Ποιότητας.
(2) EE C 157 της 28.6.2005
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3.3.2 Μέτ ρα θεσµικο ύ τ ύπο υ πο υ θ α πρέπει να
υιοθετηθούν γ ια να αναπτ υχθεί µία τουριστ ική
πο λιτ ικ ή γ ια τ ο σύν ο λο τ ης Ευ ρώ πης
3.3.2.1
Αναγνωρίζεται ότι τα ευρωπαϊκά όργανα, µεταξύ των
οποίων η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, καταβάλλουν συνεχώς
προσπάθειες υπέρ του συντονισµού των δράσεων που έχουν αντίκτυπο στον τουρισµό. Πρέπει να µνηµονευθεί ιδιαιτέρως η ήδη
καθιερωµένη πρωτοβουλία του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, µιας ετήσιας συνάντησης όλων των φορέων του τουριστικού κλάδου µε µεγάλη επιστηµονική, προγραµµατική και
πολιτική αξία συνεργασίας για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού
τουρισµού.
3.3.2.2
Αξιολογούµε πολύ θετικά αυτή και άλλες προσπάθειες
προώθησης µιας ευρωπαϊκής τουριστικής ευαισθησίας, µε τη
συµµετοχή όλων των παραγόντων του κλάδου. Στο παράρτηµα 1
παρατίθενται τα συµπεράσµατα της συνεδρίασης αυτού του
Φόρουµ στη Βουδαπέστη το 2004.
3.3.2.3
Πρέπει να µνηµονευθεί εδώ, για άλλη µια φορά, η
πρωτοβουλία της ΕΟΚΕ, που παρουσιάστηκε στη γνωµοδότησή της
µε θέµα «Τουριστική πολιτική και συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα» (3), να προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα σύστασης, µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα, ενός Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τον Τουρισµό.
3.3.2.4
Το Συµβούλιο αυτό θα µπορούσε να προβλέπει, στη
σύνθεσή του, ευρεία εκπροσώπηση των θεσµικών και των ιδιωτικών
φορέων, και ιδιαίτερα των κοινωνικών εταίρων και ενδιαφερόµενων
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και να έχει ως καθήκον
την ανάλυση των τουριστικών δεδοµένων, την πρόταση γραµµών
υποστήριξης και την παρακολούθηση της εφαρµογής των
συµφωνιών του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Τουρισµού. Η ΕΟΚΕ θα
συνεργαστεί και θα συµµετάσχει ενεργά.
3.3.2.5
Αυτή η βούληση της ΕΟΚΕ αντικατοπτρίζει τη δέσµευσή
της να συνεχίσει να εργάζεται µόνη της και σε συνεργασία µε την
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και άλλα ευρωπαϊκά όργανα για την προώθηση της
παρουσίας και της ανάπτυξης του τουρισµού στην Ευρώπη.
3.3.2.6
Για να προχωρήσουµε προς αυτή την κατεύθυνση,
προτείνεται να ενισχυθούν οι διοργανικές συναντήσεις µε σκοπό την
ανάλυση, το συντονισµό και την προώθηση της εφαρµογής των
αποφάσεων των ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
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όπως και του ιδιωτικού τοµέα στην επιχειρηµατική του δράση. Στη
συνέχεια απαριθµούνται τα στοιχεία που συναποτελούν αυτό το
σύστηµα πρακτικών αξιών που µπορούν να συµβάλουν στη
βελτίωση και τη βιωσιµότητα της τουριστικής δραστηριότητας.

3.4.2 Ο ορισµός του τουρισµού στη διευρυµένη Ευρώπη πρέπει,
όπως και στην περίπτωση των παλαιών κρατών µελών, να βασιστεί
σε αξίες που ταυτίζονται µε την ευρωπαϊκή παράδοση και τον πολιτισµό, συνεκτιµώντας, ως πρωταρχικό παράγοντα που πρέπει να
ληφθεί υπόψη, τον ίδιο τον τουρίστα. ∆εν µπορούµε να παρακάµψουµε την έννοια του τουρίστα ως καταναλωτή σύνθετων και ποικιλόµορφων υπηρεσιών µε πολύ προσωπικά χαρακτηριστικά και
σύνθεση. ∆εν πρέπει, όµως, να παραβλέψουµε τον βασικά οικονοµικό και επιχειρηµατικό χαρακτήρα του τουρισµού, ο οποίος
επιβάλλει την εφαρµογή κριτηρίων αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας σε µια βιοµηχανία µε µεγάλη οικονοµική σηµασία και
συµβολή στο ΑΕγχΠ της Ευρώπης.

3.4.3 Η τουριστική πολιτική στη διευρυµένη Ευρώπη πρέπει να
οικοδοµηθεί σε θεµέλια βιωσιµότητας, η οποία νοείται µε την
ευρύτερη έννοια της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής
ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα πιο αυστηρά όσον αφορά τους όρους
αυτής της ανάπτυξης. Ένα από τα πιο σηµαντικά ερωτήµατα που
πρέπει να συζητηθούν σχετικά αφορά τα όρια της ανάπτυξης:
υπάρχουν αντικειµενικά και ποσοτικά προσδιορίσιµα όρια της
τουριστικής δραστηριότητας; Υπάρχουν οικονοµικά όρια όσον
αφορά τον ρυθµό µε τον οποίο αναπτύσσονται οι τουριστικοί προορισµοί ανά τον κόσµο;

3.4.3.1 Οι απαντήσεις σ' αυτά τα ερωτήµατα δεν είναι απλές,
αλλά φαίνεται να επικρατεί όλο και περισσότερο η άποψη ότι
υπάρχουν όρια. Αξίζει να αναφέρουµε ως παράδειγµα τη Μεσόγειο,
όπου ο αριθµός των τουριστικών καταλυµάτων αυξάνεται όχι στην
ανάπτυξη, αλλά στην οικονοµική µεγέθυνση, εάν αυτή εντάσσεται
στο πλαίσιο της ισορροπίας µιας βιώσιµης ανάπτυξης. Αξίζει να
αναφέρουµε ως παράδειγµα τη Μεσόγειο, όπου ο αριθµός των
τουριστικών καταλυµάτων αυξάνεται, πράγµα που, οπωσδήποτε,
συνεπάγεται, µεσοπρόθεσµα, σοβαρούς κινδύνους για το σύνολο
της τουριστικής βιοµηχανίας και την αποδοτικότητα της. Οι πρωτοβουλίες τουριστικής επένδυσης υπό συνθήκες βιώσιµης ανάπτυξης
σε συνεργασία µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου πρέπει να είναι
ευπρόσδεκτες ως µέσα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης µιας
ευρείας γεωγραφικής περιοχής που σήµερα παρουσιάζει χαµηλή
ανάπτυξη.

3.4 Στοιχεία τουριστικής πολιτικής για τη διευρυµένη ΕΕ
3.4.1
Στην παρούσα γνωµοδότηση θέλουµε να διατηρήσουµε τη
συνοχή µε την προηγούµενη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Για ένα
τουρισµό προσιτό σε όλους και κοινωνικά βιώσιµο» (4), προσαρµόζοντας στην πραγµατικότητα της ευρωπαϊκής διεύρυνσης τους
άξονες που διαµορφώνουν µια τουριστική πολιτική. Η τουριστική
πολιτική στην προκειµένη περίπτωση δεν νοείται από την άποψη
των κανονιστικών αρµοδιοτήτων της Ένωσης, αλλά των αρχών και
των αξιών που πρέπει να ενυπάρχουν και να διέπουν την τουριστική
δραστηριότητα όλων των δηµόσιων αρχών οποιουδήποτε επιπέδου,
(3) EE C 74 της 23.3.2005
(4) ΕΕ C 32 της 5.2.2004

3.4.4 Η προσαρµογή της τουριστικής επιχείρησης σε µια µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της (Ε&Α, νέες τεχνολογίες, επενδύσεις, διαφήµιση, σχεδιασµός, εµπορία, δίκτυα, ενώσεις επιχειρήσεων κλπ.) αποτελεί επιταγή
για όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά ιδίως για εκείνες που
θέλουν να ανοιχτούν στη νέα, διευρυµένη Ευρώπη. Ο ρόλος που
έχει σήµερα και που θα έχει πιθανότατα στο µέλλον το ∆ιαδίκτυο
επιβάλλει σε όλους τους τοµείς µία πορεία συµµετοχής στην
ανάπτυξή του και στη χρήση του για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, για την έρευνα, και, σε τελική ανάλυση, για την πιο ισορροπηµένη ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας.
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3.4.5
Τ ο υ ρ ισµ ό ς κα ι α π ασχό λ η σ η: Οι εργασιακές σχέσεις,
η επαγγελµατική κατάρτιση και εξέλιξη, η εξειδίκευση, η κοινωνική
προστασία και η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων είναι
βασικά στοιχεία για τη διαµόρφωση µιας τουριστικής πολιτικής της
διευρυµένης Ευρώπης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη
δηµιουργία νέων επαγγελµάτων στον τουριστικό τοµέα και στην
αντίστοιχη κατάρτιση, όπου πρέπει να συµµετάσχουν οι αρχές, για
να διασφαλίσουν ότι πληρούνται τα κριτήρια δηµιουργίας ποιοτικής
απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να διευρυνθεί και να βελτιωθεί το
φάσµα των τουριστικών ειδικεύσεων.
3.4.6
Ο τουρισµός και η προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισµού
και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς: τα έθιµα, οι τέχνες,
η αρχιτεκτονική, η ιστορία, η λαϊκή τέχνη και η γαστρονοµία είναι
στοιχεία που καλούνται να διαδραµατίσουν πολύ σηµαντικό ρόλο
σε µια σωστή ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική. Οι νέες χώρες, µε την
πλούσια κληρονοµιά, που οφείλουν να αξιοποιήσουν ως τουριστικό
προϊόν, θα πρέπει να στηριχθούν σ' αυτές τις αξίες για την τουριστική τους ανάπτυξη. Πειράµατα όπως το Paradores στην Ισπανία,
το Pousadas στην Πορτογαλία και το Ville e Castelli στην Ιταλία
µπορούν να αποτελέσουν καλά παραδείγµατα για την ολοκλήρωση
µεταξύ της κληρονοµιάς και του τουρισµού µε βάση την οικονοµική τους αξιοποίηση.
3.4.7
Η πρόσβαση όλων των ανθρώπων στον τουρισµό είναι µια
πρόκληση που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Ο τουρισµός είναι δικαίωµα
του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων, ακόµη και εκείνων που
πάσχουν από αναπηρίες: προτείνεται να αναληφθεί στη διευρυµένη
Ευρώπη µια εκστρατεία για την προώθηση του τουρισµού η οποία
να απευθύνεται ειδικά στα παιδιά και τους εφήβους στα σχολεία,
καθώς και στους ηλικιωµένους και τους συνταξιούχους.
3.4.8
Η επέκταση της τουριστικής αγοράς κατόπιν της
διεύρυνσης πρέπει να συντελέσει στην αύξηση του δυναµισµού του
εσωτερικού ευρωπαϊκού τουρισµού και να αποτελέσει, κατά
συνέπεια, τη βάση της δράσης για µία γενική πολιτική προώθησης.
3.4.8.1
∆εδοµένης της ιδιαίτερης σηµασίας του εσωτερικού
τουρισµού, του αντικτύπου του στην εσωτερική ζήτηση και κατανάλωση στην ΕΕ και, ιδιαίτερα, της παρούσας και της δυνητικής
έκτασης του κοινωνικού τουρισµού, η ΕΟΚΕ θα καταρτίσει γνωµοδότηση µε τίτλο «Πολιτική κοινωνικού τουρισµού για την
Ευρώπη».
3.4.9
Η πρωτοκαθεδρία και η συµµετοχή των φορέων του
κλάδου στην ανάλυση, τον σχεδιασµό, την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση των τουριστικών πολιτικών στα διάφορα πεδία πρέπει
να αποτελεί ανά πάσα στιγµή τρόπο δράσης και υποχρεωτικά εφαρµοστέα αρχή σε κάθε τουριστική πολιτική. Θα πρέπει να
αναπτυχθούν στρατηγικές συνεργασίας των φορέων και να προβλεφθούν τα µέσα για τη συµµετοχή τους.
3.4.10 Αν ο εποχικός χαρακτήρας του τουρισµού είναι, ίσως, η
µεγαλύτερη αδυναµία του, η επιδίωξη σταθερότητας στην τουριστική απασχόληση και δραστηριότητα πρέπει να αποτελέσει τη
βάση µιας νέας πολιτικής τουρισµού για τη διευρυµένη Ευρώπη.
Πρέπει να διερευνηθούν, µέσω πειραµατικών σχεδίων, τρόποι
αντιστάθµισης της υποχρησιµοποίησης ανθρώπινων πόρων και
κεφαλαίων που συνεπάγεται ο εποχικός χαρακτήρας. Στα πλαίσια
αυτής της διερεύνησης, πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά τα µεταβαλ-
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λόµενα πρότυπα τουρισµού καθώς και µε ποιο τρόπο θα µπορέσει
ο τουρισµός να αποτελέσει σε µόνιµη βάση αυτό το εκπληκτικό
µέσο ανάπτυξης.
3.4.11 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ειδική πραγµατικότητα που ισχύει στα ευρωπαϊκά νησιά, τα οποία, σε σχέση µε τον
τουρισµό, παρουσιάζουν χαρακτηριστικά του έχουν ως αποτέλεσµα
οι συνθήκες υπό τις οποίες αναπτύσσεται ο τουρισµός να έχουν
πολύ σηµαντικό αντίκτυπο. Οι πολιτικές στον τοµέα των επικοινωνιών, των µεταφορών, και της περιφερειακής ανάπτυξης έχουν
στρατηγική σηµασία για τις νησιωτικές περιοχές, καθώς και για τις
ορεινές περιοχές, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους σε σχέση
µε τον τουρισµό.
3.4.12 Επιβάλλεται να τονισθεί ακόµη µία φορά ότι, στη
σηµερινή εποχή, η πολιτική ασφάλειας και πρόληψης πρέπει να
αποτελεί τη βάση της τουριστικής ανάπτυξης. Τόσο στην περίπτωση
των φυσικών καταστροφών όσο και στην περίπτωση των καταστροφών που προκαλούνται από ανθρώπους, η πρόληψη µέσω
κανόνων που να εξασφαλίζουν την ελευθερία των ατόµων να ταξιδεύουν και να µετακινούνται πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο
της τουριστικής ανάπτυξης.
3.4.13 ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι µια τουριστική πολιτική για τη
διευρυµένη Ευρώπη πρέπει να συµβάλλει στην αποτελεσµατική
υλοποίηση του ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει ο τουρισµός
στην επιτάχυνση των διαδικασιών κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής συνοχής στην ΕΕ, µέσω διάφορων δράσεων:
— της βαθύτερης γνώσης των χωρών, των προσώπων και των πολιτισµών,
— της συνεργασίας για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου
συνύπαρξης, ειρήνης και προόδου,
— της παροχής µιας θετικής εικόνας της Ευρώπης στον κόσµο.
3.5 Ο ρόλος της εταιρικής σχέσης δηµόσιου/ιδιωτικού τοµέα στην
ανάπτυξη του τουρισµού
Στην παρούσα γνωµοδότηση θέλουµε να διατηρήσουµε τη συνοχή
µε την προηγούµενη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά µε την
«Τουριστική πολιτική και συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα» (5) και να διερευνήσουµε αποτελεσµατικούς τρόπους για την
επίτευξη κλίµατος συνεργασίας.
3.5.1 Στο πλαίσιο της ανάλυσης του τουρισµού στη διευρυµένη
Ευρώπη, ο κατάλληλος συντονισµός και η συνεργασία του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα δεν πρέπει πλέον να εξεταστούν µόνο
στο επίπεδο του τοπικού ή του εθνικού περιβάλλοντος, αλλά είναι
δυνατό — και σκόπιµο — να ξεπεραστούν αυτοί οι φραγµοί και να
αναδειχθεί η συνεργασία ως στοιχείο µεταβίβασης βιώσιµων πολιτικών και δράσεων βελτίωσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας µεταξύ εθνών. Είναι σαφές ότι οι χώρες και οι κοινωνικοί
τοµείς που έχουν µεγαλύτερη τουριστική παράδοση µπορούν να
προσφέρουν την πείρα τους στις χώρες που συναπαρτίζουν τη διευρυµένη Ευρώπη, βοηθώντας τες να διορθώσουν σφάλµατα του
προτύπου τουριστικής τους ανάπτυξης, παρέχοντάς τους επιβεβαιωµένες γνώσεις επιτυχιών και αποτυχιών και, τελικά, συνεργαζόµενες σε αυτό το νέο πρότυπο οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιµου τουρισµού.
(5) EE C 74 της 23.3.2005
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3.5.2
Η κατάρτιση πρέπει να αποτελεί µία από τις βάσεις της
βελτίωσης της ποιότητας του τουρισµού, συνιστάται όµως να
βασίζεται σε πραγµατικές απαιτήσεις των διάφορων τουριστικών
φορέων όσον αφορά το περιεχόµενό της, για να έχουν µεγαλύτερη
αποτελεσµατικότητα οι προσπάθειες των αρχών. Η συνεργασία
δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα µπορεί και οφείλει να διαδραµατίσει σ'
αυτό το θέµα ρόλο ζωτικής σηµασίας.

3.5.2.1
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να δηλώσει ρητώς ότι θα υποστηρίξει
την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δηµιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό
Μάστερ Τουρισµού, ικανό να διαµορφώσει, να αναπτύξει και να
εφαρµόσει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Τουρισµού µε βάση τις αξίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρου συνύπαρξης και οικονοµικής
ανάπτυξης.

3.5.3
Η ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική πρέπει να διασφαλίσει
την προαγωγή των δικτύων των τουριστικών πρακτόρων, καθώς και
των ενώσεων των εργοδοτών σε όλα τα επίπεδα: τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό.

3.5.4
Ο ρόλος των υποδοµών των µεταφορών στη διευρυµένη
Ευρώπη είναι ουσιώδης για την ανταγωνιστική ανάπτυξη του
τουρισµού σε όλες τις χώρες. Οι προσπάθειες που πρέπει να
καταβάλει η Ένωση σ' αυτό το πεδίο πρέπει να διασφαλίζουν την
πρόσβαση στις µεταφορές και την εναλλακτικότητα των µεταφορικών µέσων σε όλες τις περιφέρειες µε ασφάλεια, ταχύτητα και
ποιότητα, καθώς είναι γνωστό ότι η τουριστική χρήση των
υποδοµών έχει µεγάλο οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Στο
πλαίσιο αυτό, η πρόσβαση στα νησιά των χωρών της Ένωσης πρέπει
να αποτελεί στόχο ιδιαίτερης προτεραιότητας για τις πολιτικές
βελτίωσης των εσωτερικών και των εξωτερικών επικοινωνιών.

3.6 Ευρωπαϊκή θεσµική συνεργασία
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3.6.1.3 Συνεργασία και ανταλλαγές µε άλλες ζώνες της ευρωπαϊκής επικράτειας και του κόσµου.
Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Τουρισµού, τα κυριότερα χαρακτηριστικά
και όροι του οποίου επισηµάνθηκαν στην πορεία της παρούσας
γνωµοδότησης, θα πρέπει να ασκήσει επιρροή στον προσδιορισµό
άλλων προσφορών εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου, προπαντός για
να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να λειτουργήσουν σε βάση αθέµιτου
ανταγωνισµού, καταπατώντας τους κανόνες της τουριστικής δεοντολογίας και, ιδιαίτερα, τα διεθνή πρότυπα, τα κριτήρια ορθής
χρηµατοδοτικής δράσης, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ιδίως τα εργασιακά και τα κοινωνικά, και τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας. Η ΕΟΚΕ προτείνει να προβάλει η ΕΕ το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο Τουρισµού σε διάφορα διεθνή όργανα, όπως ο ∆ιεθνής
Οργανισµός Τουρισµού (WTO) και ο ∆ιεθνής Οργανισµός Κοινωνικού Τουρισµού (ΒΙΤS).
3.6.2 Ο ρ ό λο ς τ ω ν δι αρ θ ρ ω τ ι κώ ν τ αµε ί ω ν κ αι άλ λ ω ν
µ ο ρ φ ώ ν α λ λ η λ εγ γ ύ η ς στ ο ν τ ο υ ρ ι σµ ό τ ης δι ε υ ρ υµένης Ε Ε
3.6.2.1 Η µεγαλύτερη οικονοµική έκφραση της αλληλεγγύης
της ΕΕ είναι η πολιτική οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, η
οποία εφαρµόζεται µέσω των διαρθρωτικών ταµείων. Η πολιτική
αυτή, η οποία έχει αποδειχθεί αποτελεσµατική για την πρόοδο των
χωρών, θα αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία µε τη διεύρυνση. Γι' αυτό,
πρέπει να υποστηριχθούν οι δράσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο
στην ανάπτυξη των πολιτικών συνοχής, οι οποίες, µε τη σειρά τους,
µπορούν να συντελέσουν στην τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλες τις χώρες, έτσι ώστε ο τουρισµός να µπορέσει να
έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα σε αυτές τις δράσεις, µέσω της
ανάπτυξης της τουριστικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διασυνοριακές δράσεις µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη προσφορών από διάφορες χώρες, µέσω κοινών δράσεων και προσφορών.
3.6.2.2 Για να αναλυθεί διεξοδικά αυτή η πτυχή, προτείνεται να
εκπονήσει η Επιτροπή µελέτη σχετικά µε την επίδραση που έχουν
τα διαρθρωτικά ταµεία στον τουριστικό τοµέα.

3.6.1
Η ευρωπαϊκή θεσµική συνεργασία µπορεί να λάβει πολύ
διαφορετικές µορφές:
4. Συµπεράσµατα
3.6.1.1
Πειραµατικά σχέδια, όπως π.χ. το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τουρισµού, το οποίο µπορεί να συµβάλει
σηµαντικά, πρώτον, στην ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισµού,
δεύτερον, στον περιορισµό του εποχικού χαρακτήρα του τουρισµού
και, τρίτον, στην πρόσβαση όλων των πολιτών στον τουρισµό. Η
προώθηση αυτού του σχεδίου πρέπει ίσως να γίνει από διάφορες
χώρες µε παρόµοιες επιτυχείς εµπειρίες, σε συνεργασία µε την
Επιτροπή, και πρέπει να διερευνηθεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά
του µέχρι να επιτευχθεί ένα γενικό σχέδιο Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Τουρισµού. Προτείνεται να αναλυθεί εκ µέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής η επίδραση που θα µπορούσε να έχει ένα ενδεχόµενο
πρόγραµµα ευρωπαϊκού κοινωνικού τουρισµού στην ευρωπαϊκή
τουριστική βιοµηχανία.

3.6.1.2
Συνεργασία σε έρευνες, όπως π.χ. στο πεδίο των Νέων
Μορφών Τουρισµού, όπου η διεύρυνση παρέχει νέα ώθηση για την
ενίσχυση µορφών τουρισµού που είναι συµβατές µε τη βιωσιµότητα.
Συνιστάται να καταρτίσει η Επιτροπή διερευνητική µελέτη για το
θέµα, στην οποία η ΕΟΚΕ θα παράσχει τη συνεργασία της.

4.1 Ο τουρισµός είναι ένας οικονοµικός τοµέας και µια βιοµηχανία που έχει µεγάλη σηµασία για την αποτελεσµατική οικοδόµηση
της διευρυµένης Ευρώπης. Πρέπει να αναπτυχθεί µε βάση κριτήρια
βιωσιµότητας, µε την ευρύτερη έννοιά της, και καλείται να
συµβάλει αποτελεσµατικά στην κοινωνική συνοχή της Ευρώπης.
4.2 Τα νέα κράτη µέλη βλέπουν τον τουρισµό σαν µια µεγάλη
ευκαιρία οικονοµικής ανάπτυξης, που µπορεί να µειώσει την
απόσταση των εισοδηµάτων µε τις παλαιές χώρες της Ένωσης. Η
µεγάλη πολιτισµική, αρχιτεκτονική και φυσική ποικιλία που προσφέρουν θα συντελέσει στην αύξηση τόσο της τουριστικής προσφοράς
όσο και της ζήτησης εντός και εκτός της Ευρώπης.
4.3 Αναµένεται ότι θα είναι πολύ θετικός ο αντίκτυπος που θα
έχει µελλοντικά η διεύρυνση της Ένωσης στον τουριστικό τοµέα,
ιδίως αν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Τουρισµού εφαρµοστεί µε
κριτήρια βιωσιµότητας.
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4.4 Μία από τις προτάσεις που διατυπώνει η ΕΟΚΕ προς
έγκριση και διαβίβαση στο σύνολο των αρχών όλων των κρατών
µελών είναι η διοργάνωση µιας ευρείας «εκστρατείας εκπαίδευσης
και ευαισθητοποίησης γύρω» από τον άξονα του τουρισµού ως
στρατηγικής βιοµηχανίας για την Ευρώπη. Η εκστρατεία αυτή θα
απευθύνεται βασικά στους νεαρούς µαθητές, µε στόχο να τους
µάθει να εκτιµούν τον τουρισµό ως ανθρώπινη δραστηριότητα
γνωριµίας µε πρόσωπα, τόπους και πολιτισµούς, η οποία µπορεί να
έχει ζωτική σηµασία για την προσωπική τους ανάπτυξη και καλλιέργεια. Στην εκστρατεία αυτή θα πρέπει να συµµετάσχουν οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, όπως και οι
οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζοµένων όλων των
επιπέδων, και να προσκληθούν οι µαθητές να γνωρίσουν το πλησιέστερο τουριστικό τους περιβάλλον (πόλη, επαρχία, περιφέρεια) ως
κίνητρο για να ταξιδέψουν αργότερα σε ολόκληρη τη χώρα τους
και στο σύνολο της Ευρώπης.

4.8 Η ΕΟΚΕ αξιολογεί θετικά την πρωτοβουλία της Επιτροπής
να καταρτίσει µελέτη σχετικά µε τον αντίκτυπο των αθλητικών
εκδηλώσεων στον τουρισµό, µε βάση τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε
θέµα «Τουρισµός και αθλητισµός: οι µελλοντικές προκλήσεις για
την Ευρώπη».

4.5 Η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων µε ορθές πρακτικές
της τουριστικής δραστηριότητας, τόσο από την άποψη των προορισµών όσο και από την άποψη των ιδιωτικών φορέων (ξενοδόχων,
ταξιδιωτικών πρακτόρων, συµπληρωµατικής προσφοράς κλπ.),
µπορεί να χρησιµεύσει ως δίαυλος για την ανταλλαγή θετικών
εµπειριών, από τις οποίες χωρίς αµφιβολία θα µπορέσουν να
ωφεληθούν ευρέως οι χώρες που προσχώρησαν πρόσφατα και
εκείνες που θα προσχωρήσουν στο µέλλον.

— Πρώτον, επειδή αξιολογεί θετικά τη σύσταση της «οµάδας
τουρισµού και βιωσιµότητας» της Επιτροπής, στην οποία και θα
αντιπροσωπεύεται η ΕΟΚΕ, θα πρέπει να συνεχιστεί να αντιµετωπίζεται το ενδεχόµενο σύστασης ενός Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου για τον Τουρισµό και να προωθηθεί η συνάντηση
µεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων, των κοινωνικών εταίρων και
άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Οι δύο αυτές
πρωτοβουλίες πιστεύουµε ότι θα συµβάλουν στην επίτευξη των
στόχων που προβλέπονται από τη Συνθήκη για τη θέσπιση
Συντάγµατος της Ευρώπης.

4.9 Προκειµένου να υπάρξουν σηµεία αναφοράς και να τεθούν
οι βάσεις για µελλοντικές δράσεις υποστήριξης του ευρωπαϊκού
τουρισµού, η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή, όχι µόνο να µελετήσει
τον τουρισµό των ατόµων µε αναπηρίες, αλλά και να πραγµατοποιήσει, σε εύθετο χρόνο, µελέτες σχετικά µε τον τουρισµό και την
πραγµατικότητα του κοινωνικού τουρισµού, λόγω της κοινωνικής
σηµασίας και της ενδεχόµενης θετικής επίδρασής του στην τουριστική δραστηριότητα.
4.10 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επαναλάβει ιδιαίτερα δύο προτάσεις
που έχουν ήδη διατυπωθεί στην παρούσα γνωµοδότηση:

4.6 Οµοίως, η δηµιουργία και η ενίσχυση διάφορων δικτύων
προορισµών, προσανατολισµένων προς την προαγωγή των βέλτιστων αξιών βιωσιµότητας και ποιότητας, αποτελεί εχέγγυο διασφάλισης της τουριστικής ανάπτυξης σύµφωνα µε κριτήρια που
επικεντρώνονται σε ένα νέο πρότυπο ευρωπαϊκού τουρισµού µε
περισσότερες εγγυήσεις συνέχειας.

— ∆εύτερον, εκφράζεται η βούληση της ΕΟΚΕ να συνεργαστεί µε
άλλα όργανα διεθνούς επιπέδου που ασχολούνται µε τον τουριστικό τοµέα, όπως ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τουρισµού και ο
∆ιεθνής Οργανισµός Κοινωνικού Τουρισµού.

4.7 Η προστασία των καταναλωτών πρέπει να αποτελέσει τη
βάση ενός ευρωπαϊκού τουριστικού προτύπου που θα αποσκοπεί
στο να συνεχίσει να δηµιουργεί βιώσιµη οικονοµική δραστηριότητα.
Πρέπει να εφαρµοστεί στον τουρισµό η συνολική γενική πολιτική
προς την κατεύθυνση αυτή, λόγω, βασικά, της έντονης αλληλεπίδρασης που υπάρχει στον τουρισµό µεταξύ καταναλωτών και
παρόχων υπηρεσιών.

5. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ του να δοθεί στην παρούσα γνωµοδότηση ο τίτλος «∆ήλωση του Κατοβίτσε σχετικά µε την τουριστική
πολιτική στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση», η οποία, αφού δηµοσιευθεί και διαδοθεί, να αποτελέσει τη συµβολή της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στην Παγκόσµια Ηµέρα του
Τουρισµού 2005, που προσδιορίστηκε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 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 Προτεραιότητες της
Ενιαίας Αγοράς 2005-2010
(2005/C 255/03)
Στις 29 Ιουνίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Εσωτερικού Κανονισµού, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε το ανωτέρω θέµα.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 16 Μαρτίου 2005 µε βάση την εισηγητική έκθεση
του κ. Cassidy.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή κατά την 416 σύνοδο ολοµέλειάς της, συνεδρίαση της 7ης
Απριλίου 2005, υιοθέτησε µε 97 ψήφους υπέρ, 58 κατά και 15 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1 Σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας του Παρατηρητηρίου
Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) (1), το τµήµα «Ενιαία αγορά παραγωγή και
κατανάλωση» προτείνει την επεξεργασία πρόσθετης γνωµοδότησης
µε θέµα «οι προτεραιότητες της ενιαίας αγοράς για την περίοδο
2005-2010». Όπως και κατά το παρελθόν, το ΠΕΑ θα συµβάλει
στην αναθεώρηση των στόχων και των µεθόδων αντικατοπτρίζοντας
τις προόδους που συντελούνται για την υλοποίηση της ενιαίας
αγοράς.
1.2 Η χρονιά του 2004 στάθηκε ιδιαιτέρως σηµαντική για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την ιστορική διεύρυνση σε δέκα νέα κράτη
µέλη, οι πολίτες των 25 κρατών µελών εξέλεξαν ένα νέο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και, κατά τα τέλη του 2004, τα 25 µέλη της νέας
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέλαβαν καθήκοντα για µια πενταετία.
1.3 Εντωµεταξύ, δηµοσιεύθηκε η έκθεση Kok (2) καθώς και η
γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ (3) για την εφαρµογή της στρατηγικής της
Λισσαβόνας που ανταποκρίνονται αµφότερες στο ρητό αίτηµα που
εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το Μάρτιο του 2004. Η
γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ σχετικά µε τις προτεραιότητες της ενιαίας αγοράς για την περίοδο που συµπίπτει µε τις
θητείες του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής,
µπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί µε τις εργασίες αυτές και να
αποτελέσει πρακτική συµβολή της κοινωνίας των πολιτών.
1.4 Συνεπώς, έχει σηµασία να προετοιµάσει το έδαφος για τη
συµµετοχή της ΕΟΚΕ στις διαβουλεύσεις που προβλέπεται να πραγµατοποιήσει η νέα Επιτροπή.
1.5 Η παρούσα γνωµοδότηση αποτελεί συνέχεια της γνωµοδότησης που εξέδωσε η ΕΟΚΕ για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής
προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Στρατηγική της εσωτερικής αγοράς, — Προτεραιότητες
2003-2006 COM(2003) 238 τελικό». Στην εν λόγω γνωµοδότηση (4) εισηγητής της οποίας ήταν ο κ. Cassidy, η ΕΟΚΕ
επικέντρωσε την προσοχή της σε ορισµένες πτυχές προτεραιότητας
(1) Το Παρατηρητήριο Ενιαίας Αγοράς είναι µονάδα του τµήµατος «ενιαία
αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» (ΙΝΤ). Αποτελείται από 30 µέλη,
υπό τη διεύθυνση ενός αντιπροέδρου και δύο αντιπροέδρων (διετούς
θητείας).
(2) Κατά τη διάσκεψη κορυφής του 2004, το Συµβούλιο ζήτησε από µία
οµάδα εργασίας υπό τη διεύθυνση του κ. Wim Kok να καταρτίσει ενδιάµεση αξιολογική έκθεση για την στρατηγική της Λισσαβόνας και να την
υποβάλει την 1η Νοεµβρίου 2004.
(3) ΕΕ C 120 της 20.5.2005, εισηγητής ο κ. Bruno Vever
(4) ΕΕ C 234/55 της 30.09.2003

για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, µείωση των επιπτώσεων που συνεπάγονται οι φορολογικοί φραγµοί, βελτίωση των
όρων που διέπουν τις επιχειρήσεις, θέσπιση ενός σταθερού νοµικού
συστήµατος, εφαρµογή υψηλών και διαφανών προτύπων ποιότητας
πρωτίστως για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, καλύτερη και
πληρέστερη ενηµέρωση των πολιτών, κ.λ.π.
1.5.1 Ταυτόχρονα, η ΕΟΚΕ τόνιζε κατά βάση στη γνωµοδότηση
αυτή ότι η πρόοδος της ευηµερίας δεν επιτυγχάνεται αποκλειστικά
και µόνο µε µέτρα φιλελευθεροποίησης και µε την προαγωγή του
ανταγωνισµού, αλλά ότι η άσκηση µιας συνοδευτικής µακροοικονοµικής πολιτικής που θα είναι προσανατολισµένη στην ανάπτυξη και
την απασχόληση έχει καθοριστική σηµασία για την επιτυχή ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Επίσης, η συζήτηση για τη
µελλοντική διαµόρφωση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης
δεν πρέπει να διεξαχθεί αποκλειστικά και µόνο µε βάση την
εσωτερική αγορά και τις δηµοσιονοµικές απαιτήσεις, αλλά πρέπει
να καλύψει τα συστήµατα στο σύνολό τους και να συνεκτιµήσει
τους στόχους τους.
1.6 Η γνωµοδότηση στηρίζεται επίσης στις «25 διαπιστώσεις»
του Παρατηρητηρίου Ενιαίας Αγοράς που δηµοσιεύθηκαν µε την
ευκαιρία της 10ης επετείου από τη δηµιουργία του Παρατηρητηρίου
(ένα φυλλάδιο που δηµοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2004 µε τον τίτλο
«Ποια είναι η κατάσταση της διευρυµένης Ενιαίας Αγοράς; 25
διαπιστώσεις του Παρατηρητηρίου Ενιαίας Αγοράς»). Με τις διαπιστώσεις αυτές, το ΠΕΑ τόνιζε τις πολλές καθυστερήσεις που εξακολουθούν να σηµειώνονται, παρά τις σηµαντικότατες προόδους που
επιτελέσθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και τη δυσλειτουργία
της ενιαίας αγοράς που θίγει τους ευρωπαίους χρήστες και
επηρεάζει την αποδοτικότητα της ΕΕ από άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονοµικής αύξησης, καινοτοµίας και απασχόλησης
έναντι των κυριότερων εταίρων µας στον κόσµο.
1.7 Το πολυετές στρατηγικό πρόγραµµα που εκπονήθηκε από
τις έξι Προεδρίες (5) για την περίοδο 2004-2006 αποτελεί τη βάση
για τη µελέτη του θέµατος και για την κατάρτιση συστάσεων για
την καίρια περίοδο 2005 — 2010 κατά την οποία, εκτός από την
διαδικασία εντάξεως των νέων µελών, εγκαταστάθηκε νέα Επιτροπή
και νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος λοιπόν είναι να τεθούν σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο οι προτεραιότητες, και να αντιµετωπιστούν τα
λειτουργικά προβλήµατα που έχουν από καιρό τεθεί σε δεύτερο
πλάνο. Το πρόγραµµα των έξι Προεδριών αποτελεί ευπρόσδεκτη
συνέχεια της πολιτικής αυτής. Συχνότατα, κατά το παρελθόν, οι
νέες προεδρίες επεδίωκαν να επιβάλλουν τη δική τους ηµερήσια
διάταξη προκαλώντας έτσι σύγχυση και δίνοντας την εντύπωση ότι
η ΕΕ δεν διαθέτει σαφείς στόχους πολιτικής.
(5) Ιρλανδία, Ολλανδία, Λουξεµβούργο, Ηνωµένο Βασίλειο, Αυστρία, και
Φινλανδία
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2. Η µακρά καθυστέρηση όσον αφορά την απλοποίηση των
κανονισµών
2.1 Όσον αφορά την ενιαία αγορά, οι προτεραιότητες των έξι
Προεδριών βασίζονται στη στρατηγική της Λισσαβόνας, η οποία
έχει ως στόχο να καταστεί η Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης στον κόσµο, ικανή για βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κατάρτισε ένα πρόγραµµα δράσης µε τον τίτλο Απλοποίηση και βελτίωση του Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος (6). Από την
1η Μαΐου 2004, το εγχείρηµα αυτό αφορά µία µεγάλη αγορά
αποτελούµενη από 25 κράτη. Σε συµφωνία µε το πνεύµα της
στρατηγικής της Λισσαβόνας, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει εκ νέου ότι
πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη µέριµνα για να γίνει διάκριση µεταξύ
της προκλήσεως περιττών νοµοθετικών και διοικητικών βαρών και
των προτύπων και διατάξεων που χρειάζονται για τη διασφάλιση
και την περαιτέρω εξέλιξη των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας µε
βάση τους κοινούς στόχους της Ε.Ε.
2.2 Σοβαρές ανησυχίες προκαλούνται από το γεγονός ότι
ορισµένα κράτη µέλη δηµιουργούν άσκοπες περιπλοκές κατά τη
µεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγιών στην εθνική τους νοµοθεσία. Οι
ενδιαφερόµενοι εκφράζουν την απογοήτευσή τους από την
αδιαφανή διαδικασία της «επιτροπολογίας» βάσει της οποίας οι
εµπεριστατωµένοι κανονισµοί για την εφαρµογή των οδηγιών
πλαίσιο συζητούνται πίσω από κλειστές πόρτες χωρίς κανέναν
έλεγχο από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή εθνικών βουλών.
2.3 Μία από τις σοβαρότερες δυσκολίες είναι το χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της έγκρισης του Συµβουλίου και
του Κοινοβουλίου και της µεταφοράς στην εθνική νοµοθεσία.
2.4 Τα κράτη µέλη δεν επιτυγχάνουν συχνά να µεταφέρουν τις
κοινοτικές οδηγίες στην εθνική νοµοθεσία τους, δηµιουργώντας
έτσι διάφορα εµπόδια τα οποία συνεπάγονται οικονοµικά µειονεκτήµατα. Για την άρση των εµποδίων απαιτείται µία προσεκτική
καθορισµένη αλληλουχία εναρµόνισης, αµοιβαίας αναγνώρισης και
απλοποίησης.
2.5 Οι πολύπλοκοι όροι που διέπουν τις δραστηριότητες στην
ενιαία αγορά είναι ένα από τα εµπόδια που έχει επισηµανθεί από
τους σχετικούς φορείς. Μολονότι η απλοποίηση είναι κατά κανόνα
ζήτηµα ορθής πρακτικής και εφαρµογής δεν υφίστανται ακόµη
ουσιαστικές διατάξεις απλοποίησης, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, την κατάργηση της διπλής φορολογίας, της νοµοθεσίας για το καταστατικό των ΜΜΕ, για τους
ευρωπαϊκούς κανόνες όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και για τους
απλοποιηµένους ενδοκοινοτικούς κανόνες ΦΠΑ.
2.6 Η θέση της Επιτροπής εδώ δεν είναι άµεµπτη. Ορισµένες
πρωτοβουλίες για τη θέσπιση κοινοτικών νοµοθετηµάτων δεν είναι
πάντοτε επαρκώς αιτιολογηµένες µε προεισαγωγικές αναλύσεις
αντίκτυπου που πολλές φορές δεν είναι ούτε αυστηρές ούτε
διαφανείς όπως π.χ. η πρόταση δεύτερης οδηγίας για τις λιµενικές
υπηρεσίες (7). Οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι συχνά αποτέλεσµα
πολύπλοκων πολιτικών συµβιβασµών µεταξύ κρατών ή µεταξύ του
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δεν διευκολύνουν τους χρήστες των κανόνων αυτών.
3. Αυτορρύθµιση και από κοινού ρύθµιση για µία συµµετοχική Ενιαία Αγορά
3.1 Για να απλοποιηθεί ακριβώς το ρυθµιστικό περιβάλλον, οι
φορείς της ενιαίας αγοράς πρέπει να έχουν το δικαίωµα λόγου. Η
(6) COM(2002) 278 τελικό
(7) COM (2004) 654 τελικό
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αυτορρύθµιση και η από κοινού ρύθµιση στην ευρωπαϊκή ενιαία
αγορά αναπτύχθηκε αρχικά σε δύο τοµείς: αναφορά στα πρότυπα,
απλοποίηση των οδηγιών σχετικά µε τα τεχνικά εµπόδια και αυτονοµία του κοινωνικού διαλόγου που αναγνωρίστηκε µε τη συνθήκη
του Μάαστριχτ.
3.2 Η προσέγγιση αυτή επεκτάθηκε σταδιακά και σε άλλους
τοµείς µέσω των κωδικών συµπεριφοράς και των εθελούσιων
συµφωνιών: δικαιώµατα του καταναλωτή, ειδικότερα στο ηλεκτρονικό εµπόριο (π.χ. ενηµέρωση, επισήµανση, ετικέτες, ασφάλεια
πληρωµών), υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (π.χ. αµοιβαία αναγνώριση προσόντων), και
προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. ευθυγράµµιση µε τις προδιαγραφές).
3.3 Στην διοργανική συµφωνία (8) που συνάφθηκε στις 16
∆εκεµβρίου 2003 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συµβουλίου και της Επιτροπής, ορίζεται και οργανώνεται η
αυτορρύθµιση και η από κοινού ρύθµιση στο εσωτερικό της ενιαίας
αγοράς για πρώτη φορά. Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε έκπληξη ότι δεν
ζητήθηκε η γνώµη των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στην κατάρτιση νοµοθετικών ρυθµίσεων.
3.4 Κατά τα προηγούµενα δέκα µε δεκαπέντε χρόνια, η χρησιµοποίηση της αυτορρύθµισης και της από κοινού ρύθµισης σε
ευρωπαϊκή κλίµακα από τα ενδιαφερόµενα µέρη σηµείωσε αισθητή
αύξηση, όπως εµφαίνεται από τα στοιχεία του PRISM (9). Μεταξύ
των πρωτοβουλιών αυτών το ΠΕΑ επισηµαίνει και τις ακόλουθες:
— αυτορρύθµιση στους τοµείς της διαφήµισης, εστιατορίων και
τουρισµού·
— δεοντολογικοί κώδικες για µηχανικούς, νοµικούς, συµβούλους,
δικηγόρους, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και µεσίτες
ακινήτων·
— διεπαγγελµατικές συµφωνίες όσον αφορά τις γονικές άδειες,
την µερική απασχόληση, την προσωρινή απασχόληση και την
τηλε-εργασία·
— εργασιακές πρωτοβουλίες και συµφωνίες στους τοµείς των
κατασκευών, ξενοδοχείων, κοµµωτηρίων, γεωργίας, σακχάρεως
και πολιτικής αεροπορίας·
— διαχείριση των συνταξιοδοτικών ταµείων στα πλαίσια της κοινωνικής οικονοµίας·
— κώδικες καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια του ηλεκτρονικού εµπορίου, των παρόχων υπηρεσιών στο διαδίκτυο, των
ασφαλίσεων επί διαδικτυακής συµβάσεως, των διαµεθοριακών
ηλεκτρονικών συναλλαγών και των δανείων στέγασης·
— περιβαλλοντικές συµφωνίες για τη µείωση των εκποµπών και
της ενεργειακής κατανάλωσης·
— εναλλακτικές µέθοδοι για τη ρύθµιση διαφορών ειδικότερα
όσον αφορά τους καταναλωτές.
3.5 Η επιτυχία της αυτορρύθµισης και της από κοινού ρύθµισης
εξαρτάται συγκεκριµένα από την διασφάλιση των εξής παραγόντων:
— επαρκής ελευθερία για τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών·
— ανοικτή στάση εκ µέρους των δηµόσιων αρχών και µε δυνατότητα επίσης εταιρικών σχέσεων·
— αντιπροσωπευτικότητα όλων όσοι εµπλέκονται στις διαδικασίες
αυτορρύθµισης·
(8) ΕΕ ΕΚ C 321 της 31.12.2003
(9) PRISM (Progress Report on Initiatives in the Single Market) (Έκθεση
προόδου των πρωτοβουλιών που αναλαµβάνονται για την Ενιαία Αγορά)
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— διαφανείς συνεργασίες και αποτελεσµατική εφαρµογή·
— αυστηροί έλεγχοι του αντίκτυπου και της συνέχειας που δίδεται
µε την επιβολή κυρώσεων όπου χρειάζεται.
3.6 Η αυτορρύθµιση και η από κοινού ρύθµιση προσφέρουν
λύσεις µόνο κατά περίπτωση συµπληρώνοντας το έργο του
νοµοθέτη ο οποίος διαθέτει ουσιαστικά προνόµια για την εκτέλεση
των δηµόσιων καθηκόντων του. Για την προώθηση της απλοποίησης
του ρυθµιστικού περιβάλλοντος σε συγκεκριµένους τοµείς κρίνεται
σκόπιµη η ενίσχυση της διάδοσης των πρωτοβουλιών αυτορρύθµισης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών επαγγελµατικών οργανώσεων.
3.7 Στην ενηµερωτική έκθεση µε θέµα: «Η σηµερινή κατάσταση
σε ό,τι αφορά την από κοινού ρύθµιση και την αυτορρύθµιση στην
ενιαία αγορά», που υιοθετήθηκε από την ΕΟΚΕ στις
10 Φεβρουαρίου 2005, αναπτύσσονται οι εν λόγω αναλύσεις και
διαπιστώσεις (CESE 1182/2004) (10).
4. Τελωνειακό καθεστώς για τη διευρυµένη Ευρώπη
4.1 Η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του τελωνειακού καθεστώτος της κοινότητας αποσκοπεί στην απλοποίηση
της ισχύουσας νοµοθεσίας και στη µεγαλύτερη εναρµόνιση και
ολοκλήρωση. Η διεύρυνση θα επιφέρει µεταβολές τόσο στην τελωνειακή νοµοθεσία όσο και στις σχετικές πρακτικές. Πράγµατι,
µεταξύ των κρατών µελών η διαχείριση των τελωνείων στο επίπεδο
των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό, ειδικότερα όσον αφορά το εργατικό δυναµικό και τους πόρους καθώς και
την ενδελέχεια των ελέγχων. Πράγµα που θέτει το ερώτηµα, το
οποίο καθίσταται πιο σηµαντικό λόγω της διεύρυνσης πόσο αποτελεσµατικοί είναι οι τελωνειακοί έλεγχοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
συνεπώς πόσο ασφαλής είναι η ενιαία αγορά έναντι των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, της παράνοµης εµπορίας και της παραποίησης. Γι'αυτό και θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί η δυνατότητα
δηµιουργίας ενός τελωνειακού οργάνου όπως ο OLAF για την
προστασία του εισοδήµατος από εξωτερικούς δασµούς και γεωργικές εισφορές. Ένας από τους κινδύνους είναι ότι η έλλειψη αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των τελωνειακών αρχών διαφόρων
κρατών µελών µπορεί να οδηγήσει στην εκ νέου επιβολή ενδοκοινοτικών τελωνειακών ελέγχων, πράγµα που θα µπορούσε να διακυβεύσει την ενότητα και την ελευθερία της ενιαίας εσωτερικής
αγοράς.
4.2 Οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΕΕ πρέπει να οργανωθούν µε
αποτελεσµατικότερο και πιο ενιαίο τρόπο, προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Το ιδεώδες θα ήταν η
δηµιουργία µίας τελωνειακής υπηρεσίας της ΕΕ, αλλά οι κυβερνήσεις των κρατών µελών δεν έχουν επιδείξει τον απαιτούµενο ενθουσιασµό για ένα παρόµοιο µέτρο, λόγω κυρίως της ανεπαρκούς εµπιστοσύνης τους όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των τελωνειακών υπηρεσιών ενός εκάστου. Για το σκοπό αυτό, η ΕΟΚΕ ζητεί
να εξασφαλιστεί προοδευτικά µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ των
25 εθνικών αρχών. Προς τούτο χρειάζονται περισσότερα κοινά
προγράµµατα κατάρτισης και ανταλλαγής τελωνειακών υπαλλήλων,
δεν φαίνεται όµως να υπάρχει η απαιτούµενη πολιτική βούληση
από τα κράτη µέλη.
5. Εµπόδια της Ενιαίας Αγοράς
5.1 Είναι απαραίτητο να εντοπιστούν µε µεγαλύτερη σαφήνεια
τα εµπόδια που παραβιάζουν την αρχή της ενιαίας αγοράς και που
θα πρέπει συνεπώς να καταρτισθούν (όπως η παρεµπόδιση του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, η διπλή φορολογία, τα
συµβόλαια δηµόσιων αγορών που καταρτίζονται κατά τρόπον ώστε
να ευνοούνται «οι εθνικοί πρωταθλητές» ή ο κατακερµατισµός των
(10) Εισηγητής: κ. Bruno Vever
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κανόνων που ισχύουν για την διανοητική ιδιοκτησία) και τούτο
κατά προτεραιότητα καθώς και όσα θα παραµείνουν λόγω των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων κρατών µελών και τα οποία θα πρέπει να
προσαρµοσθούν (όπως οι πολιτικές και γλωσσικές διαφορές και οι
φορολογικές διαφοροποιήσεις). Το δίκτυο SOLVIT της Επιτροπής
δεν είναι ακόµα αρκετά γνωστό, έχει αρχίσει όµως να αποδίδει
αποτελέσµατα και θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο.
6. Οι επιχειρήσεις και η Ενιαία Αγορά
6.1 Οι µικρές επιχειρήσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα µειονεκτική
θέση λόγω της γραφειοκρατίας και της διατήρησης εµποδίων στο
εµπόριο. Πολλές από αυτές επιθυµούν να έχουν ευκολότερη
πρόσβαση στην ενιαία αγορά, ειδικότερα στις µεθοριακές περιοχές.
∆εν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα απλοποιηµένο νοµικό
καταστατικό ευρωπαϊκής επιχείρησης.
6.2 Η ΕΟΚΕ έχει ζητήσει να διασφαλιστεί για τις επιχειρήσεις
παντός µεγέθους ένα απλοποιηµένο καταστατικό (11) ευρωπαϊκής
επιχείρησης που θα διευκολύνει την άσκηση των δραστηριοτήτων
τους στην ενιαία αγορά. Επί του παρόντος καταρτίζεται µελέτη
σκοπιµότητας βάση της οποίας η Επιτροπή θα αποφασίσει εάν και
τι είδος πρότασης απαιτείται για την επίτευξη του στόχου αυτού.
(Η Επιτροπή προβλέπει να έχει ολοκληρώσει τη µελέτη της έως τον
Ιούνιο 2005).
6.3 Η ΕΟΚΕ αναµένει επίσης τα αποτελέσµατα της έρευνας της
Επιτροπής όσον αφορά το θέµα των συµφωνιών διπλής φορολογίας
µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ αυτών και τρίτων χωρών (12).
Προς το παρόν διενεργείται έρευνα τα πορίσµατα της οποίας µε
πιθανή πρόταση λύσεων θα δηµοσιευθούν εντός του έτους.
7. Καταναλωτές — και εργαζόµενοι — οι δικαιούχοι της
Ενιαίας Αγοράς
7.1 Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, αναγνωρίζεται ότι η πρόοδος της
ενιαίας αγοράς διασφάλισε πολύ µεγαλύτερο εύρος επιλογής για
τους καταναλωτές, ειδικότερα αγαθών (προσφερόµενη γκάµα,
αναλογία τιµής-ποιότητας κλπ). Παράλληλα µε τους διάφορους
ευρωπαϊκούς κανόνες για την προστασία των συµφερόντων του
καταναλωτή, αναπτύχθηκε κατά τα τελευταία χρόνια η εκούσια
συµβατική αυτορρύθµιση ειδικότερα για το ηλεκτρονικό εµπόριο,
που καλύπτει τοµείς όπως η ασφάλεια πληρωµών, οι εγγυήσεις, η
παροχή υπηρεσιών µετά την πώληση και άλλες εναλλακτικές
µέθοδοι ρυθµίσεως των διαφορών. Μεταξύ των προτεραιοτήτων
όσον αφορά τη βελτίωση, ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στις
αναλύσεις αντίκτυπου των κανονισµών, στην ρεαλιστική αλλά όχι
δαπανηρή εφαρµογή της αρχής της πρόληψης, στην αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών στα σύνορα
και στον αποτελεσµατικό µηχανισµό ρύθµισης των διαφορών.
7.2 ∆εν πρέπει να λησµονείται ότι στόχος της ενιαίας αγοράς
είναι επίσης και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Και αυτό δεν
είναι δυνατό παρά µόνο εάν ληφθούν αποφασιστικά µέτρα για την
άρση των υφιστάµενων εµποδίων. Στο πλαίσιο της πρόσφατης
διεύρυνσης, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι έχει πλέον όσο ποτέ άλλοτε
σηµασία, προκειµένου να υπάρξει ένα πραγµατικά πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα, η χάραξη µίας προορατικής πολιτικής ενηµέρωσης µε απαραίτητη προϋπόθεση τη συµµετοχή των αρχών των
κρατών µελών και η διασφάλιση ότι αναλαµβάνουν τις ευθύνες
τους. Τα δίκτυα ενηµέρωσης (ειδικότερα το EURES και η υπηρεσία
επιλύσεως προβληµάτων όπως η SOLVIT) λειτουργούν αλλά δεν
χρησιµοποιούνται επαρκώς λόγω ελλείψεως υποστήριξης και
πληροφοριών.
(11) ΕΕ C 125/100 της 27.05.2002, Γνωµοδότηση για το «Καταστατικό
ευρωπαϊκής εταιρείας για τις ΜΜΕ» εισηγητής κ. Henri Malosse.
(12) ΕΕ ΕΚ C 117/10 της 30.04.2004
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7.3 Η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και η κινητικότητα των
εργαζοµένων αποτελούν επίσης στόχους της ενιαίας αγοράς ενώ τα
προγράµµατα κατάρτισης και εκπαίδευσης πρέπει να προσανατολίζονται περισσότερο στην προετοιµασία για την «οικονοµία που
βασίζεται στη γνώση». Όπως έχει ήδη επισηµανθεί στην προαναφερθείσα γνωµοδότηση (βλέπε σηµείο 1.5), η ΕΟΚΕ εφιστά και σε αυτό
το σηµείο την προσοχή στο γεγονός ότι η δηµιουργία της ενιαίας
αγοράς δεν θα επιλύσει από µόνη της τα προβλήµατα της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, αλλά ότι είναι απαραίτητη και η εφαρµογή
πρόσθετων ενεργών µέτρων.
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8.4 Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, η νοµοθετική φάση του Προγράµµατος δράσης σχετικά µε τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες ολοκληρώνεται πλέον και καθίσταται κρίσιµη η
συνεπής εφαρµογή των νοµοθετικών µέτρων σε εθνικό επίπεδο.
8.5 Η στρατηγική αναζωπύρωσης που προτείνεται από την
Επιτροπή είναι αναγκαία. Ωστόσο για να ευοδωθεί η στρατηγική
αυτή χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η ποικιλία των εµπλεκόµενων
τοµέων. Ένας τρόπος αντιµετώπισης της εν λόγω ποικιλίας είναι η
ευρύτερη χρήση της επαγγελµατικής αυτορρύθµισης και από
κοινού ρύθµισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εµπλεκόµενοι κοινωνικοοικονοµικοί κύκλοι συµφερόντων πρέπει να αναλάβουν νέες
πρωτοβουλίες ώστε να διαδραµατίσουν πλήρως το ρόλο τους στη
διαδικασία αυτή.

7.4 Η ΕΟΚΕ στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που καταβάλλει η
Επιτροπή για την επίτευξη προόδου στους σηµαντικούς αυτούς
τοµείς και ελπίζει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα συνεργαστούν
καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτάχυνση της
υιοθέτησης και εφαρµογής των δεσµεύσεών τους. Η ΕΟΚΕ εκφράζει
τη δυσαρέσκειά της για τους περιορισµούς που επιβλήθηκαν από
ορισµένα «παλαιά» κράτη µέλη όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση
των εργαζοµένων από τα «νέα» κράτη µέλη και ζητεί να αναθερµανθούν οι «µεταβατικές περίοδοι».

8.6 Σε γνωµοδότηση που υιοθετήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου
2005, η ΕΟΚΕ διατυπώνει τις παρατηρήσεις της σχετικά µε την
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου όσον αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
(CESE 137/2005) (13).

8. Η αγορά υπηρεσιών παρουσιάζει καθυστέρηση

9. Συµπεράσµατα

8.1 Για την άρση των εµποδίων απαιτείται µία δυναµική εξισορρόπηση µεταξύ των πιέσεων της αγοράς, της αµοιβαίας αναγνώρισης και της εναρµόνισης. Σηµαίνει τη δηµιουργία νέων εταιρικών
σχέσεων µεταξύ των οργάνων της ΕΕ, των κρατών, των παρόχων
υπηρεσιών και των χρηστών έτσι ώστε να αξιολογηθούν καλύτερα
τα υφιστάµενα εµπόδια, να προληφθεί η δηµιουργία νέων, να
συντονιστούν οι προσεγγίσεις, να απλοποιηθούν οι κανόνες, να
προβλεφθούν οι ενδεχόµενες µεταβάσεις και να ληφθεί υπόψη η
παγκοσµιοποίηση του εµπορίου.

9.1 Η ενιαία αγορά και µαζί της η αγορά εργασίας αναπτύσσονται συνεχώς. Μία από τις σηµαντικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα των κοινωνικών εταίρων είναι η
διαχείριση της αλλαγής.

8.2 Οι δυνατότητες της αγοράς παροχής υπηρεσιών παραµένουν
σε µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτες λόγω των εθνικών απαιτήσεων
που έρχονται σε αντίθεση µε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Η
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τοµέα παροχής υπηρεσιών
έχει καταστεί ουσιαστική λόγω α) της διεθνοποίησης του εµπορίου,
µε τις τρέχουσες διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ για τις υπηρεσίες, β)
του ευρώ που επέτεινε τον ανταγωνισµό και την ανάγκη µίας
ενιαίας αγοράς στον τοµέα των υπηρεσιών.
8.3 Όσον αφορά την ιδιαίτερη περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, όπως οι ασφαλίσεις και οι τράπεζες, ο χαµηλός
ρυθµός προόδου για την υλοποίηση του προγράµµατος δράσης
σχετικά µε τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και η αργή εφαρµογή
του για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας οφείλονται στις
καθυστερήσεις ορισµένων κρατών µελών. Πολύ συχνά, ορισµένοι
αρχηγοί κυβερνήσεων προβαίνουν στην εξαγγελία πολιτικών στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ζητώντας από την Επιτροπή
να λάβει συγκεκριµένα µέτρα και εν συνεχεία λησµονούν τις εξαγγελίες τους όταν επιστρέφουν στις εθνικές πρωτεύουσες.

9.1.1 Η Επιτροπή θα µπορούσε να επικεντρώσει το έργο της για
την απλοποίηση, ενοποίηση και βελτίωση της συνοχής της υφιστάµενης ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η
πλήρης αξιοποίηση του δυναµικού της ενιαίας αγοράς τόσο από
την πλευρά των παρόχων υπηρεσιών όσο και από την πλευρά των
καταναλωτών.
9.2 Η ΕΟΚΕ ζητεί επίσης από τις κυβερνήσεις των κρατών
µελών να επιδείξουν πολιτική βούληση µε τη συγκρότηση µηχανισµών για στενότερη τελωνειακή συνεργασία.
9.3 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το βασικό εµπόδιο για την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι τα κράτη µέλη. Ορισµένα
εξ αυτών επιδεικνύουν αναβλητικότητα στην εφαρµογή, άλλα εφαρµόζουν τη νοµοθεσία κατά τρόπο υπερβολικό, δηµιουργώντας έτσι
ανταγωνισµό προς την ενιαία αγορά και την ΕΕ. Άλλα πάλι παρακωλύουν την εφαρµογή, υιοθετώντας εθνικά νοµοθετήµατα που
απαγορεύουν τις διασυνοριακές προσφορές εξαγοράς χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων όπως οι τράπεζες. Άλλα πάλι επιτρέπουν στις
εθνικοποιηµένες βιοµηχανίες τους να προβούν σε διασυνοριακές
προσφορές εξαγοράς χωρίς αµοιβαιόττα. Η διάθεση απεριόριστων
πόρων σε εθνικοποιηµένες βιοµηχανίες ορισµένων χωρών αποτελεί
στρέβλωση του ανταγωνισµού και είναι ένα από τα προβλήµατα τα
οποία η Επιτροπή διστάζει έως σήµερα να επιλύσει.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2005
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne Marie SIGMUND

(13) Εισηγητές: o κ. Arno Metzler και ο κ. Ernst Erik Ehnmark
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Α. Οι ακόλουθες τροπολογίες απορρίφθηκαν από τη σύνοδο ολοµέλειας αλλά έλαβαν τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εκπεφρασµένων ψήφων:

Νέο σηµείο 7.4
Να προστεθεί νέο σηµείο 7.4 και να διαγραφεί ταυτόχρονα η τελευταία πρόταση στο παλιό σηµείο 7.4 (νέο σηµείο 7.5):
«Όσον αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζοµένων, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει εκ νέου ότι οι µεταβατικές ρυθµίσεις που
έχουν συµφωνηθεί πρέπει να συνοδευτούν από δραστήρια µέτρα για τη βελτίωση των οικονοµικών και κοινωνικών
προτύπων στα νέα κράτη µέλη, έτσι ώστε να προκύψει µια λειτουργική κοινή αγορά εργασίας για όλα τα κράτη µέλη.
Όλες οι πολιτικές της Ε.Ε. οφείλουν να καταργήσουν τις υφιστάµενες διαφορές που εµποδίζουν την πρόοδο και να
δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζοµένων.»
Αιτιολογία:
Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην κατάργηση των οικονοµικών και κοινωνικών διαφορών, έτσι ώστε η εσωτερική αγορά
να αποβεί προς όφελος των πολιτών — δηλαδή και των εργαζοµένων — και να αποφευχθεί το κοινωνικό ντάµπινγκ.

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 67
Ψήφοι κατά: 68
Αποχές: 9

Σηµείο 8.2
Να τροποποιηθεί ως εξής:
«Οι δυνατότητες της αγοράς παροχής υπηρεσιών παραµένουν σε µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτες λόγω των εθνικών
απαιτήσεων που έρχονται σε αντίθεση µε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς µπορεί
να προσφέρει αυτές τις δυνατότητες. Στη γνωµοδότησή της (1) για την οδηγία για τις υπηρεσίες (2), η ΕΟΚΕ προτείνει
ωστόσο τη σηµαντική αναθεώρηση του σηµερινού σχεδίου και τάσσεται κατά της γενικευµένης καθιέρωσης της αρχής
της χώρας καταγωγής, επειδή ο συστηµικός ανταγωνισµός που θα προκύψει από αυτήν θα οδηγήσει σε µια καθοδική
εξοµοίωση των προτύπων που ισχύουν για τους καταναλωτές, τους εργαζόµενους και το περιβάλλον. έχει καταστεί
ουσιαστική λόγω α) της διεθνοποίησης του εµπορίου, µε τις τρέχουσες διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ για τις υπηρεσίες,
β) του ευρώ που επέτεινε τον ανταγωνισµό και την ανάγκη µίας ενιαίας αγοράς στον τοµέα των υπηρεσιών και γ) της
διεύρυνσης η οποία απαιτεί επίσης την επιτάχυνση της ελευθέρωσης των υπηρεσιών.»
Αιτιολογία:
Οι αιτιάσεις που προβάλλονται για τη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς (διεθνοποίηση, ανταγωνισµός µε την καθιέρωση
του ευρώ και τη διεύρυνση) δεν είναι επαρκείς και στις συζητήσεις σχετικά µε την κατάρτιση γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ για
την πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά δεν είχαν τεθεί µε τον τρόπο που τίθενται εδώ. Το σηµείο 8.
2, στην αρχική του µορφή, θα «απέδιδε» µε πολύ λανθασµένο τρόπο την εκτεταµένη συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε στους
κόλπους της ΕΟΚΕ. Η καθοδική εξοµοίωση αντίκειται στους στόχους της Ε.Ε., όπως αυτοί περιγράφονται στις Συνθήκες ή
στο Σχέδιο Συντάγµατος.

Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 76
Ψήφοι κατά: 77
Αποχές: 9
(1) CESE 137/2005
(2) «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (COM(2004) 2 τελικό.
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Σηµείο 8.7
Να συµπληρωθεί ως εξής:
«Σε γνωµοδότηση που υιοθετήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2005, η ΕΟΚΕ διατυπώνει τις παρατηρήσεις της σχετικά µε
την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά (CESE 137/2005) (3). Στο παράρτηµα Ι της γνωµοδότησης αυτής περιλαµβάνονται οι πολυάριθµες τροπολογίες που απορρίφθηκαν µεν αλλά συγκέντρωσαν τουλάχιστον το ένα τέταρτο των ψήφων.»
Αιτιολογία:
Η γνωµοδότηση σχετικά µε µία τόσο πολύπλοκη και αµφιλεγόµενη οδηγία είναι αναγκαστικά αµφισβητούµενη, αντίθετα από
το τί υποδηλώνεται µε τη διατύπωση του σηµείου 8.7. Πρέπει, εποµένως, να διευκρινιστεί ότι σε παράρτηµα της γνωµοδότησης αυτής περιλαµβάνονται οι τροπολογίες οι οποίες, αν και συγκέντρωσαν περισσότερες από το 25 % των ψήφων, δεν
έγιναν δεκτές.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 58
Ψήφοι κατά: 114
Αποχές: 4
Να προστεθεί νέο σηµείο 9.4
«Μολονότι πρέπει να γίνουν σεβαστοί και να υποστηριχθούν πραγµατικοί περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί ή προβληµατισµοί για την προστασία των καταναλωτών, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επισύρει την προσοχή στον λανθασµένο τρόπο µε τον
οποίο οι προβληµατισµοί αυτοί µπορεί να προβληθούν από ορισµένα κράτη µέλη για να αντισταθούν στην εφαρµογή
της κοινοτικής νοµοθεσίας ή να εµµείνουν στη διατήρηση της εθνικής νοµοθεσίας, πράγµα που αντιβαίνει στις αρχές
της ενιαίας αγοράς».
Αιτιολογία:
Τα κράτη µέλη µπορούν να αρνηθούν προτάσεις των οποίων ο αντίκτυπος θα είναι αρνητικός στο περιβάλλον ή στα
ζητήµατα προστασίας των καταναλωτών. Υπάρχουν όµως παραδείγµατα κατάχρησης των θεµάτων αυτών, προκειµένου να
αντισταθούν σε µεταβολές των οποίων οι πραγµατικοί λόγοι άρνησης αφορούσαν την προστασία εθνικών συµφερόντων.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 80
Ψήφοι κατά: 83
Αποχές: 10
Β. Τα ακόλουθα σηµεία της γνωµοδοτήσεως του τµήµατος απορρίφθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τροπολογίες που
υιοθέτησε η Ολοµέλεια αλλά έλαβαν τουλάχιστον το ένα τέταρτο των ψήφων:
2.1 Όσον αφορά την ενιαία αγορά, οι προτεραιότητες των έξι Προεδριών βασίζονται στη στρατηγική της Λισσαβόνας. Για
να καταστεί ευχερέστερη η επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, και γενικότερα για να προαχθεί η ευρωπαϊκή οικονοµία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάρτισε ένα πρόγραµµα δράσης µε τον τίτλο Απλοποίηση και βελτίωση του Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος (4). Από την 1η Μαΐου 2004, το εγχείρηµα αυτό αφορούσε µία µεγάλη αγορά αποτελούµενη
από 25 κράτη.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 53
Ψήφοι κατά: 72
Αποχές3
(3) Εισηγητές: o κ. Arno Metzler και ο κ. Ernst Erik Ehnmark
(4) COM (2002) 278 τελικό
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3.3 Στην διοργανική συµφωνία (5) που συνάφθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου 2003 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συµβουλίου και της Επιτροπής, ορίζεται και οργανώνεται η αυτορρύθµιση και η από κοινού ρύθµιση στο εσωτερικό
της ενιαίας αγοράς για πρώτη φορά.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 50
Ψήφοι κατά: 83
Αποχές3
8.6 Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς παραµένει βασικός στόχος στον οποίο προστίθεται και το εγχείρηµα της διάνοιξης
της αγοράς ΕΕ στον διεθνή ανταγωνισµό στα πλαίσια του γύρου διαπραγµατεύσεων της Ντόχα. Θα χρειαστεί µεγαλύτερη ελαστικότητα και βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα προκειµένου η ΕΕ να αξιοποιήσει το πλήρες δυναµικό της. Τα
10 νέα κράτη µέλη αναµένουν µε ανυποµονησία την επίτευξη του στόχου αυτού διότι έχουν πολλά να κερδίσουν από
την ελευθέρωση.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 68
Ψήφοι κατά: 85
Αποχές: 10
9.1.1 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εισαγάγει µια νοµοθετική παύση προκειµένου να
δοθεί επαρκής χρόνος στα κράτη µέλη να ενσωµατώσουν ειδικότερα τα µέτρα του προγράµµατος δράσης για τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες στο εθνικό δίκαιο και να αξιολογήσουν την επίδρασή τους. Η Επιτροπή θα µπορούσε
να χρησιµοποιήσει αυτήν την παύση για την απλοποίηση, ενοποίηση και βελτίωση της συνοχής της υφιστάµενης
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση του δυναµικού της ενιαίας αγοράς τόσο από
την πλευρά των παρόχων υπηρεσιών όσο και από την πλευρά των καταναλωτών. Αντιθέτως, η ανάληψη νέων πρωτοβουλιών συνιστάται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν διενέργειας αυστηρής ανάλυσης κόστους-οφέλους,
η οποία µπορεί να καταδείξει την αναγκαιότητα θέσπισης νέων νοµοθετικών πράξεων.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 76
Ψήφοι κατά: 94
Αποχές5

(5) ΕΕ ΕΚ C 321 της 31.12.2003
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή: «Ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές αγορές µεταξύ επιχειρήσεων»
COM(2004) 479 τελικό
(2005/C 255/04)
Στις 14 Ιουλίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
σχετικά µε την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και Κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 16 Μαρτίου 2005 και µε βάση εισηγητική έκθεση του
κ. Lagerholm.
Κατά την 416η σύνοδο ολοµέλειας της (συνεδρίαση της 6ης Απριλίου), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε µε 131 ψήφους υπέρ, και 4 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Περίληψη
1.1 Η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση σχετικά µε την
«Ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές αγορές µεταξύ
επιχειρήσεων». Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι:

— Ανάλυση, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, των
ισχυόντων εθνικών νόµων που εφαρµόζονται στις αθέµιτες
εµπορικές πρακτικές στις ηλεκτρονικές αγορές µεταξύ επιχειρήσεων.

— Σε µεγάλο βαθµό, η έκθεση καλύπτει σηµαντικά ζητήµατα της
αποδοχής των ηλεκτρονικών αγορών και αυτό µε ικανοποιητικό
τρόπο·

— Παρότρυνση των ενδιαφεροµένων µερών να υιοθετήσουν ή να
επανεξετάσουν κώδικες δεοντολογίας µε σκοπό την προώθηση
των αρχών του θεµιτού εµπορίου στις ηλεκτρονικές αγορές
µεταξύ επιχειρήσεων, όπως περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση.

— Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι αυτή δεν είναι η µόνη
απαιτούµενη δράση. Ως έναν ορισµένο βαθµό, είναι επίσης
κατανοητή η διστακτική συµπεριφορά της αγοράς. Οι
προωθηµένες µορφές ηλεκτρονικών αγορών ειδικότερα διαφέρουν αρκετά από τα παραδοσιακά πρότυπα επιχείρησης των
ΜΜΕ·

— Εκπόνηση µελέτης για τον οικονοµικό αντίκτυπο των ηλεκτρονικών αγορών µεταξύ επιχειρήσεων στην ανταγωνιστικότητα και
την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, ειδικότερα µε
ανάλυση του άµεσου και έµµεσου κόστους και του οφέλους
για τους συµµετέχοντες στην ηλεκτρονική αγορά. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης θα συζητηθούν περαιτέρω µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη.

— Αναφορικά µε το διαµεθοριακό εµπόριο, υπάρχουν και άλλες
πτυχές µεγαλύτερης σηµασίας.

2. Η ανακοίνωση της Επιτροπής
2.1 Η υπό εξέταση ανακοίνωση της Επιτροπής σε µεγάλο βαθµό
έχει βασιστεί στην εργασία οµάδας εµπειρογνωµόνων µε εκπροσώπους από τη βιοµηχανία και τους προµηθευτές ηλεκτρονικών
αγορών («η οµάδα εµπειρογνωµόνων») (1). Η ανακοίνωση πραγµατεύεται την ανάγκη ενίσχυσης της εµπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές
αγορές µεταξύ επιχειρήσεων ώστε να µειωθούν οι οικονοµικοί
κίνδυνοι που απορρέουν από αθέµιτες ή παράνοµες επιχειρηµατικές
πρακτικές στις αγορές αυτές. Οι ηλεκτρονικές αγορές µεταξύ
επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα τους, εάν µειωθεί το κόστος των συναλλαγών και ενισχυθεί
ο ανταγωνισµός, αλλά τα οφέλη που θα προκύψουν από την
αύξηση της αποτελεσµατικότητας εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από
τη βούληση των επιχειρήσεων να συµµετέχουν σ' αυτές. Για την
άρση των δυνητικών εµποδίων στη χρήση ηλεκτρονικών αγορών
µεταξύ επιχειρήσεων, τα οποία προκύπτουν από την έλλειψη εµπιστοσύνης, η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες:
(1) Τελική έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων για τις πλατφόρµες στο
διαδίκτυο για το εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων
http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/b2b/wshop/finreport.pdf

— Παροχή εµπεριστατωµένων πληροφοριών για την εφαρµογή των
ισχυόντων κανόνων περί ανταγωνισµού στις ηλεκτρονικές
αγορές µεταξύ επιχειρήσεων ώστε να υπάρξει καθοδήγηση για
συµπεριφορές που θα ευνοούν τον ανταγωνισµό.
2.2 Η υπό εξέταση ανακοίνωση θα ενθαρρύνει τη διεξαγωγή
εντονότερου διαλόγου µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών στο
πλαίσιο των ηλεκτρονικών αγορών µεταξύ επιχειρήσεων σε ό,τι
αφορά την τήρηση των αρχών του θεµιτού εµπορίου και των απαιτήσεων ασφάλειας. Ως επακόλουθο, τυχόν εµπόδια στη συµµετοχή
σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικές µορφές εµπορίου θα πρέπει να
εκλείψουν. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρουσιάζουν τακτικά
την πρόοδο που συντελείται στον τοµέα αυτό µέσω της ευρωπαϊκής
δικτυακής πύλης για τις ηλεκτρονικές αγορές.
3. Ηλεκτρονικές αγορές µεταξύ επιχειρήσεων — ορισµός
3.1 Οι ηλεκτρονικές αγορές µεταξύ επιχειρήσεων µπορούν να
οριστούν ως πλατφόρµες εµπορίου βασισµένες στο διαδίκτυο εάν
οι συναλλαγές των επιχειρήσεων αφορούν αγαθά και υπηρεσίες.
Βάσει αυτού του ευρύτατου καθορισµού, οι ηλεκτρονικές αγορές
µεταξύ επιχειρήσεων µπορούν να οµαδοποιηθούν στις ακόλουθες
κατηγορίες σύµφωνα µε τις διάφορες δυνατές διαδικασίες συναλλαγής:
— Οι πίνακες µηνυµάτων, που είναι ο απλούστερος τύπος ηλεκτρονικής αγοράς, προσφέρει περιορισµένη µόνο λειτουργική
συναλλαγή. Η προετοιµασία της συναλλαγής καθίσταται δυνατή
µε την παροχή δυνατότητας εξαγγελίας ειδικής επιθυµίας
αγοράς ή πώλησης αντικειµένων.
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— Συναλλαγές, που αντιπροσωπεύουν επέκταση του πίνακα
µηνυµάτων. Προσφέρουν µηχανισµούς επαφής αγοραστών και
πωλητών, ελέγχου της συναλλαγής και δυνατότητα διαπραγµατεύσεων µέσω της πλατφόρµας.
— Ηλεκτρονικές αγορές βάσει καταλόγου, που προσφέρουν
συνδυασµένο κατάλογο προϊόντων που έχει συνταχθεί από
καταλόγους διαφόρων πωλητών.
— Οι δηµοπρασίες σε απευθείας σύνδεση είναι επίσηµες διαδικασίες καθορισµού των τιµών σε µια εµπορική πλατφόρµα στο
διαδίκτυο, στις οποίες η εκκίνηση γίνεται από τον πωλητή µε
σκοπό την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών στην υψηλότερη
δυνατή τιµή. Οι αντίστροφες δηµοπρασίες είναι προϊόν πρωτοβουλίας του αγοραστή µε σκοπό την αγορά προϊόντων και
υπηρεσιών στη χαµηλότερη δυνατή τιµή.
Ο αριθµός ενεργών ηλεκτρονικών αγορών έχει αλλάξει µε την
πάροδο του χρόνου και δεν είναι σταθερός ακόµη. Σήµερα,
εκτιµάται ότι λειτουργούν περίπου 1.000 ηλεκτρονικές αγορές
παγκοσµίως, πράγµα που αντιπροσωπεύει µείωση κατά 20 % σε
σχέση µε πριν δύο χρόνια. [SEC(2004) 930]

4. Γενικές παρατηρήσεις
4.1 Η ανακοίνωση της Επιτροπής καλύπτει το πεδίο «Ενίσχυση
της εµπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές αγορές µεταξύ επιχειρήσεων».
Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν σηµαντικό τµήµα του γενικότερου πεδίου του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ορισµένες γενικές
παρατηρήσεις µπορούν να διατυπωθούν γι' αυτό το πεδίο των
ηλεκτρονικών συναλλαγών.
4.1.1
Βασικά, οι καλώς λειτουργούσες ηλεκτρονικές αγορές
συµβάλλουν σε έναν αποτελεσµατικότερο επιχειρηµατικό
περιβάλλον. Μακροπρόθεσµα, αυτό είναι επωφελές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την απασχόληση. Ο ενισχυµένος ανταγωνισµός θα ωθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να βελτιώσουν την
αποτελεσµατικότητά της. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει δράσεις
που είναι επωφελείς για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου.
Αυτό, άλλωστε, έχει δηλωθεί και σε προηγούµενες παρατηρήσεις.
4.1.2
Στη γνωµοδότησή της σχετικά µε την πρόταση οδηγίας
σχετικά µε ορισµένες πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου (2) η ΕΟΚΕ
επεσήµανε ότι ένα αβέβαιο νοµικό πλαίσιο είναι απαγορευτικό για
το ηλεκτρονικό εµπόριο. Η παρούσα ανακοίνωση επιδιώκει να
µειώσει την αβεβαιότητα αυτή και η ΕΟΚΕ εκφράζει γι' αυτό την
ικανοποίησή της.
4.1.3
Η ΕΟΚΕ στις γνωµοδοτήσεις της σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Βοήθεια προς τις ΜΜΕ για τη µετάβαση στην
ψηφιακή εποχή» (3) και σχετικά µε την «Η προσαρµογή των πολιτικών για το ηλεκτρονικό επιχειρείν σε ένα µεταβαλλόµενο
περιβάλλον: Τα διδάγµατα από την πρωτοβουλία και οι µελλοντικές
προκλήσεις» (4), προέβη σε παρατηρήσεις για τις προσπάθειες της
Επιτροπής να ενθαρρύνει τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Τα σχόλια
εκείνα παραµένουν σε γενικές γραµµές έγκυρα.
(2) ΕΕ αριθ. C 169 της 16ης Ιουνίου 1999
(3) ΕΕ αριθ. C 80 της 3ης Απριλίου 2002
(4) ΕΕ αριθ. C 108 της 30ής Απριλίου 2004
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4.1.4 Για τις επιχειρήσεις και το δηµόσιο τοµέα, οι ηλεκτρονικές
συναλλαγές είναι µεγάλης σηµασίας. Ανοίγουν δυνατότητες για
αυξηµένη ανταγωνιστικότητα, για εµπόριο στην εσωτερική αγορά
και την ισότητα ευκαιριών για τις ΜΜΕ. Είναι σηµαντικό να
προωθηθεί αυτή η νέα τεχνολογία ειδικά προς χρήση των ΜΜΕ. Η
ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το έργο της Επιτροπής στο
πεδίο αυτό.
4.1.5 Η ΕΟΚΕ εκφράζει, επίσης, την ικανοποίησή της για τα
πορίσµατα της οµάδας εµπειρογνωµόνων σχετικά µε τις εµπορικές
πλατφόρµες µεταξύ επιχειρήσεων. Η οµάδα πραγµατοποίησε
περιεκτική εργασία προκειµένου να προσδιοριστούν τα προβλήµατα.
Η οµάδα εµπειρογνωµόνων φαίνεται, ωστόσο, σχετικά ασαφής όσον
αφορά την επίγνωση που έχουν οι ΜΜΕ για τα ενδεχόµενα οφέλη.
Στη σελίδα 10 αναφέρεται ότι «οι ΜΜΕ γενικώς έχουν επίγνωση και
είναι πεπεισµένες για τα πλεονεκτήµατα των ηλεκτρονικών αγορών».
Στη σελίδα 10 τονίζεται ότι «οι ΜΜΕ διστάζουν ακόµη προκειµένου
να εµπλακούν πλήρως στο ηλεκτρονικό εµπόριο» και αυτό
οφείλεται «στην έλλειψη επίγνωσης των κινδύνων και των οφελών».
Ωστόσο, έχει σηµασία να επισηµανθεί ή διαφορά µεταξύ ηλεκτρονικής αγοράς µεταξύ επιχειρήσεων, αφενός, και ηλεκτρονικού
εµπορίου, αφετέρου. Εξ' αυτών µπορεί να συναχθεί, συνεπώς, ότι οι
ΜΜΕ έχουν επίγνωση των γενικών δυνατοτήτων της χρήσης των
τεχνολογιών των πληροφοριών, ενώ το ειδικότερο ηλεκτρονικό
εµπόριο είναι σχετικά απόµακρο.
4.1.6 Μολονότι υπάρχει κάποια επίγνωση των δυνατοτήτων που
παρέχουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και µάλιστα ορισµένες ΜΜΕ
βρίσκονται στο προσκήνιο της χρήσης ηλεκτρονικού εµπορίου,
παραµένουν προβλήµατα που παρεµποδίζουν ακόµη την πλήρη
συµµετοχή της πλειονότητας των ΜΜΕ στην «κοινωνία των ηλεκτρονικών συναλλαγών». Τα προβλήµατα αυτά είναι γενικότερου
χαρακτήρα και δεν περιορίζονται στο ηλεκτρονικό εµπόριο.
Ωστόσο, τα προβλήµατα αυτά σχετίζονται και µε το πεδίο αυτό.
— Οι ΜΜΕ τείνουν να επικεντρώνονται περισσότερο στα άµεσα
προβλήµατα. ∆ιστάζουν να επενδύσουν σε τεχνολογία ή διαδικασίες που δεν έχουν άµεσο αντίκτυπο.
— Έλλειψη λύσεων σχεδιασµένων και αναπτυγµένων ειδικά για τις
ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ δεν έχουν τις ίδιες απαιτήσεις µε τις µεγάλες
επιχειρήσεις και, ακόµη χειρότερο, η παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών είναι υπέρµετρα δαπανηρή για τις ΜΜΕ, έτσι ώστε
δεν µπορούν εύκολα να χρησιµοποιήσουν τις σηµερινές λύσεις.
— Οι ΜΜΕ συχνά δεν διαθέτουν τους ειδικούς που απαιτούνται
για πολλές από τις δέσµες λογισµικού, ούτε για ανάπτυξη ίδιων
διεπαφών µε βάση τα υπάρχοντα λογισµικά.
— Πολλές µεγάλες επιχειρήσεις απαιτούν από τους προµηθευτές
τους την εφαρµογή ειδικών λογισµικών ως προϋπόθεση για να
καταστούν ή να παραµείνουν προµηθευτές. Αυτό επιφέρει
φραγµό της κατάστασης, δεδοµένου ότι οι ΜΜΕ συχνά δεν
έχουν τα οικονοµικά µέσα και δεν µπορούν να διαχειρίζονται
τις πολύπλοκες τεχνικές καταστάσεις που δηµιουργούνται εάν
ορισµένοι από τους πελάτες τους απαιτούν ειδικές λύσεις. Αυτό
µπορεί, επίσης, να θεωρηθεί πρόβληµα, λόγω της έλλειψης
γενικών προτύπων.
— Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές εισάγουν έναν παράγοντα οικονοµίας κλίµακας προς όφελος των µεγάλων επιχειρήσεων µε
αρνητική, επίσης, επίδραση όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Οι
ΜΜΕ δεν µπορούν να θέσουν τους κανόνες τους. Το κόστος
υποστήριξης της εφαρµογής είναι περίπου το ίδιο ανεξάρτητα
από το µέγεθος. Έτσι οι ΜΜΕ υποχρεώνονται να εφαρµόσουν
διάφορες δύσκολες λύσεις, ενώ οι µεγάλες επιχειρήσεις µόνο
µια.
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4.1.6.1
Η Επιτροπή προτείνει διάφορες πρωτοβουλίες για να
υποστηριχθούν οι ΜΜΕ στον τοµέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Η ΕΟΚΕ τις υποστηρίζει και παράλληλα υποδεικνύει στην Επιτροπή
να προσθέσει ή να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες που προωθούν την
ειδική ανάγκη των ΜΜΕ για προσαρµοσµένα λογισµικά και
πρότυπα.
4.1.7
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί, επίσης, να σηµειώσει ιδιαίτερα την
ανάγκη να ενθαρρυνθεί το ενδιαφέρον των ΜΜΕ ως προς τον τρόπο
που µπορούν να µάθουν πώς να συµµετάσχουν στο ηλεκτρονικό
εµπόριο. Το πεδίο του ηλεκτρονικού εµπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών µεταβάλλεται ταχύτατα. Αξίζει, επίσης, να
εξεταστεί και το ζήτηµα της ενθάρρυνσης των ΜΜΕ στην δια βίου
εκµάθηση.
4.1.7.1
Αυτό συµφωνεί, επίσης, µε τις συστάσεις της ΕΟΚΕ στην
προσφάτως υιοθετηθείσα γνωµοδότηση για τη δια βίου
εκµάθηση (5). Στην γνωµοδότηση αυτή, η ΕΟΚΕ συνιστά την
ενίσχυση των προγραµµάτων δια βίου εκµάθησης που προορίζονται
για πολίτες που αποτελούν σήµερα τµήµα του παραγωγικού δυναµικού, συνδυάζοντας επίσης άµεσα αυτά τα προγράµµατα µε την
επίτευξη της οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση. Η ΕΟΚΕ
αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη δυνατότητα των ΜΜΕ να έχουν
πρόσβαση στα προγράµµατα αυτά.
5. Ειδικές παρατηρήσεις
5.1 Πλατφόρµες στο διαδίκτυο για το εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων
5.1.1
Η οµάδα εµπειρογνωµόνων, στην τελική έκθεσή της,
διαχωρίζει τις διάφορες µορφές πλατφορµών εµπορίου. Η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει το σχόλιο των εµπειρογνωµόνων «ότι δεν θα ήταν
κατάλληλο να επικεντρωθούµε µόνο στις ηλεκτρονικές αγορές».
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συµµετοχής στην «κοινωνία ηλεκτρονικού επιχειρείν». Οι διάφορες εταιρείες έχουν διαφορετικές ανάγκες
καθώς και διαφορετικές επιχειρηµατικές αρχές. Όπως επισηµαίνει η
οµάδα εµπειρογνωµόνων, «τα περισσότερα προβλήµατα για τις
ΜΜΕ σχετίζονται µε τις ηλεκτρονικές αγορές, και ειδικότερα οι
αντίστροφες δηµοπρασίες, αυτή η ειδική µορφή πλατφόρµας στο
διαδίκτυο για το εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων … έχει προσελκύσει
µεγάλη προσοχή».
5.1.2
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επιθυµεί, επίσης, τη στιγµή αυτή να
επιστήσει την προσοχή στην εξελισσόµενη εφαρµογή σε εθνικό
νοµοθετικό επίπεδο των δύο οδηγιών για τις κρατικές προµήθειες.
Οι δύο οδηγίες ανοίγουν νέες µεθόδους ηλεκτρονικών προµηθειών
και µολονότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ως προς την
εφαρµογή τους στις διάφορες χώρες, ωστόσο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις επιχειρήσεις το γεγονός ότι οι κρατικές προµήθειες
µπορεί να ενισχύσουν τη χρήση νέων ηλεκτρονικών µέσων. Η
Επιτροπή προώθησε, επίσης, «πρόγραµµα δράσης για την εφαρµογή
του νοµικού πλαισίου για τον ηλεκτρονικό δηµόσιο εφοδιασµό»,
που επιτελεί σηµαντικό ρόλο προκειµένου να εξοικειωθούν περισσότερο οι ΜΜΕ µε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
5.1.3
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την ιδέα ότι οι ηλεκτρονικές αγορές
έχουν ειδικά πλεονεκτήµατα που θα ήταν ανόητο να µην υποστηριχθούν. Γι' αυτό εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση. Ωστόσο, θεωρεί ότι η έλλειψη εµπιστοσύνης, µολονότι είναι
κάτι σηµαντικό, δεν είναι ο µόνος λόγος για την διστακτική συµπεριφορά των ΜΜΕ προς τις ηλεκτρονικές αγορές, ή ως προς αυτό,
µε την γενικότερη έννοια της πλατφόρµας διαδικτύου για το
εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων.
(5) ΕΕ C 133 της 6ης Ιουνίου 2003
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5.1.3.1 Όπως δηλώνει η οµάδα εµπειρογνωµόνων, «η επιχειρηµατική πολιτική µπορεί να διαδραµατίσει χρήσιµο ρόλο για να
βοηθηθούν οι ΜΜΕ να προσαρµοστούν στις νέες προκλήσεις που
θέτουν οι πλατφόρµες διαδικτύου για το εµπόριο µε την προώθηση
της διαφάνειας των αγορών της, διαλειτουργικότητας και του
θεµιτού … οι δηµόσιες υπηρεσίες πρέπει να προωθήσουν ειδικές
µορφές ηλεκτρονικού εµπορίου αλλά να παραµείνουν ουδέτερες ως
προς τους διαύλους πωλήσεων και τις διάφορες λειτουργίες των
εµπορικών πλατφορµών διαδικτύου. … Έχει εντοπιστεί, επίσης, η
ανάγκη περαιτέρω δράσεων, ειδικότερα στους τοµείς της ευαισθητοποίησης, της διαφάνειας των αγορών, της τυποποίησης και της
εµπιστοσύνης».
5.1.3.2 Γενικώς, οι πλατφόρµες διαδικτύου για το εµπόριο
µεταξύ επιχειρήσεων πρέπει να τροφοδοτούνται µε πληροφορίες
από τις ΜΜΕ. Όσο πιο προχωρηµένες είναι, τόσο πιο πολύ απαιτείται να υπάρχουν προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές απέχουν
πολύ ακόµα από το να είναι πλήρεις, αλλά ακόµη και εάν ολοκληρωθούν, πρέπει να υπάρξει λογισµικό που να είναι κατάλληλα
προσαρµοσµένο για τις ΜΜΕ.
5.1.3.3 Η έλλειψη προδιαγραφών δεν είναι µόνο τεχνικής
φύσεως, αλλά αφορά, επίσης, την διεπικοινωνία ανθρώπου/µηχανής.
Εάν ληφθεί υπόψη το ποσό των πλατφορµών εµπορίου και
προστεθούν σ' αυτό και οι επιπλοκές οι οποίες οφείλονται στην
ύπαρξη πολλών γλωσσών, µπορεί να γίνει κατανοητό για ποιο λόγο
διστάζουν οι ΜΜΕ. Το πεδίο αυτό πρέπει να εξεταστεί καλύτερα
από τους φορείς τυποποίησης, αλλά και από την Επιτροπή, ειδικά
εάν υπάρχει επιθυµία για προώθηση του διαµεθοριακού εµπορίου.
Αυτό ισχύει επίσης για την τυποποίηση της ταξινόµησης και του
ορισµού προϊόντων και υπηρεσιών καθώς οι συνεχιζόµενες προσπάθειες του CEN/ISSS υποστηρίζονται από την ΕΟΚΕ.
5.1.3.4 Έως ένα βαθµό, υπάρχει πρόβληµα συµµετοχής των
ΜΜΕ σε ηλεκτρονικές δηµοπρασίες και άλλες ηλεκτρονικές αγορές
λόγω µεγέθους της απαιτούµενης προσφοράς. Οι ΜΜΕ έχουν
περιορισµένο δυναµικό παράδοσης µεγάλων όγκων. Ειδικότερα, για
τις κρατικές προµήθειες, αυτό αποτελεί ζήτηµα που πρέπει να τύχει
ειδικής προσοχής.
5.1.3.5 Άλλα ζητήµατα που µπορεί να εµποδίσουν τη χρήση
πλατφορµών διαδικτύου για το εµπόριο είναι οι διαφορετικές
εθνικές νοµοθεσίες και εφαρµογές των οδηγιών της ΕΕ. Είναι
λυπηρό ότι πολλές οδηγίες επιτρέπουν εθνικές επιλογές από
πλευράς εναρµόνισης, δεδοµένου ότι οι ηλεκτρονικές υπογραφές
αποτελούν σοβαρό πρόβληµα. Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή
της και την αµέριστη συµπαράστασή της στην πρωτοβουλία της
Επιτροπής να αναλύσει την υφιστάµενη νοµοθεσία.

5.2 Ηλεκτρονικές αγορές συµπεριλαµβανοµένων και των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών
5.2.1 ∆ιάφορες πλατφόρµες διαδικτύου για το εµπόριο µεταξύ
επιχειρήσεων είναι κατάλληλες για διάφορους σκοπούς. Οι ηλεκτρονικές αγορές τείνουν να προωθούν τις «χαµηλότερες τιµές». Σε
πολλές περιπτώσεις όµως, αυτός δεν είναι ο κυριότερος
παράγοντας. Η έγκαιρη παράδοση, το κόστος της υπηρεσίας και το
κόστος εξυπηρέτησης του πελάτη είναι εξίσου σηµαντικοί
παράγοντες, πολλές φορές µάλιστα περισσότερο. Οι παράγοντες
αυτοί είναι δύσκολο να συµπεριληφθούν σε λίγο ως πολύ αυτοµατοποιηµένες ηλεκτρονικές αγορές, πράγµα που εν µέρει εξηγεί την
σχετική αργή ανάπτυξη πιο αυτοµατοποιηµένων µορφών ηλεκτρονικής αγοράς.
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5.2.2
Οι ΜΜΕ συχνά δεν ανταγωνίζονται µόνο την «χαµηλότερη
τιµή», αλλά και την ευελιξία ή την εξυπηρέτηση του πελάτη. Για τις
ΜΜΕ, η προσωπική σχέση είναι σηµαντική. Η χρήση ηλεκτρονικών
αγορών αντιπροσωπεύει ένα νέο «επιχειρησιακό πνεύµα», στο οποίο
οι ΜΜΕ δεν είναι πάντοτε προσαρµοσµένες. Η ανωνυµία του
διαδικτύου φοβίζει τις ΜΜΕ. Ψυχολογικοί λόγοι ενδέχεται, επίσης,
να είναι σηµαντικοί για τον δισταγµό χρησιµοποίησης ηλεκτρονικών
αγορών. Οι κώδικες συµπεριφοράς πρέπει να λάβουν υπόψη όλες
αυτές τις περιστάσεις.
5.2.3
Στη συζήτηση για τους κανόνες ανταγωνισµού των ηλεκτρονικών αγορών στο εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων, γίνεται
αναφορά στις λεγόµενες «επιπτώσεις δικτύου» που µπορεί να
οδηγήσουν στη δεσπόζουσα θέση ενός φορέα στο διαδίκτυο. Είναι
συζητήσιµο το κατά πόσον αυτό πρέπει να αποτελέσει ζήτηµα
ανησυχίας. Ο κίνδυνος κατάχρησης λόγω δεσπόζουσας θέσης στις
περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται να είναι περιορισµένος. Ωστόσο,
η ΕΟΚΕ υποστηρίζει, πράγµατι, ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει
το ζήτηµα, προκειµένου να επισηµάνει την ενδεχόµενη κατάχρηση
λόγω σηµαντικής ισχύος. Υποστηρίζει, επίσης, µε σθένος ότι δεν θα
πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανονισµοί για τις ηλεκτρονικές
αγορές σχετικά µε το ζήτηµα αυτό. Η ρύθµιση των ηλεκτρονικών
αγορών θα πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να είναι ισοδύναµη µε
τους κανόνες που ισχύούν για τις παραδοσιακές αγορές. Οι κανόνες
και οι οδηγίες θα πρέπει να είναι ουδέτεροι ως προς την τεχνολογία
και τους µηχανισµούς παροχής υπηρεσιών.
5.3 Πίστη και Εµπιστοσύνη
5.3.1
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την Επιτροπή όταν αυτή ενθαρρύνει
τα ενδιαφερόµενα µέρη να συµφωνήσουν στην αναθεώρηση των
κωδικών συµπεριφοράς. Επιθυµεί επίσης να υποστηρίξει τις ιδέες
που εκφράστηκαν από την οµάδα εµπειρογνωµόνων, σχετικά µε τη
χρήση καταλόγου σηµείων επαλήθευσης.
5.3.2
Η Επιτροπή παρατηρεί στην ανακοίνωση (σελ. 4) ότι
πολλές επιχειρήσεις «είναι µάλλον δύσκολο να συλλάβουν τη
διαφορά µεταξύ µιας µετατόπισης ισχύος στην αγορά η οποία
πρέπει να γίνει αποδεκτή για οικονοµικούς λόγους και αθέµιτων
πρακτικών που δεν συµµορφώνονται µε τις νοµικές διατάξεις ή τους
κώδικες δεοντολογίας». Όταν θεσπίζονται νέα πρότυπα επιχειρήσεων, η αγορά συχνά χρειάζεται ορισµένο χρόνο για να προσαρµοστεί. Η παρατήρηση της Επιτροπής είναι βέβαια έγκυρη και θα
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πρέπει να καταβληθεί µεγαλύτερη προσπάθεια για να εξηγηθούν οι
νέοι µηχανισµοί αγοράς.
5.3.3 Έστω και εάν ορισµένοι προµηθευτές µπορεί να τηρούν
αρνητική στάση έναντι των ηλεκτρονικών αντίστροφων δηµοπρασιών, αυτές βέβαια είναι εργαλείο µε µεγάλες δυνατότητες για
διάφορα αγαθά (πολύ καλά προσδιορισµένα προϊόντα µε περιορισµένες δυνατότητες επισήµανσης). Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι θα
πρέπει να υπάρξουν αυστηροί κανόνες για αυτό το είδος δηµοπρασιών, είτε ηλεκτρονικών είτε µέσω άλλων µέσων.
5.3.4 Το ζήτηµα της πίστης και της εµπιστοσύνης έχει πολλές
διαστάσεις:
— εµπιστοσύνη στην έννοια των αγορών, δηλαδή ότι αυτές είναι
προς το συµφέρον των επιχειρήσεων·
— η ειδική αγορά, αυτή καθ' αυτή, είναι η «καλύτερη» αγορά
γι' αυτό που επιδιώκω·
— εµπιστοσύνη ότι δεν υπάρχει «κείµενο µε ψιλά γράµµατα»
(κρυµµένοι κανόνες)·
— εµπιστοσύνη στους κανόνες της αγοράς, αλλά και ότι οι
κανόνες αυτοί τηρούνται από όσους συµµετέχουν σ' αυτή·
— εµπιστοσύνη στην τεχνολογία υποστήριξης, στην οποία περιλαµβάνεται και η ασφάλεια·
— εµπιστοσύνη στην πρόσβαση στις πληροφορίες για τον
αγοραστή ή τον πωλητή·
— εµπιστοσύνη στο ότι οι κατάλληλες διαστάσεις είναι αυτές που
προσδιορίζουν το αποτέλεσµα.
Αυτές, αλλά και άλλες, διαστάσεις της πίστης και της εµπιστοσύνης, πρέπει να ληφθούν υπόψη.
5.4. Συνοψίζοντας, η ΕΟΚΕ δεν διαφωνεί για ένα οποιοδήποτε
σοβαρό θέµα µε τα συµπεράσµατα της ανακοίνωσης. Ωστόσο,
θεωρεί σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι η ανακοίνωση είναι µεν
σοβαρό βήµα για να προωθηθούν οι πλατφόρµες διαδικτύου για το
εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων, και ειδικά για τις ηλεκτρονικές
αγορές, αλλά δεν είναι το µόνο απαιτούµενο βήµα. Άλλοι τοµείς
που πρέπει να καλυφθούν είναι οι προδιαγραφές, τα κατάλληλα
λογισµικά, η οικοδόµηση ευαισθητοποίησης, η εθνική και κοινοτική
νοµοθεσία.

Βρυξέλλες, 16 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 Οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εικοστή ένατη τροποποίηση της οδηγίας
76/769/EOK του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων (ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή — κ/µ/τ)»
COM(2004) 638 τελικό — 2004/0225 (COD)
(2005/C 255/05)
Στις 28 Οκτωβρίου 2004 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, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 16 Μαρτίου 2005, µε εισηγητή τον κ. Sears.
Κατά την 416η σύνοδο ολοµέλειάς της (συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2002), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, µε 126 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 6 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση
1. Εισαγωγή

1.1 Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
επικεντρώνονται σε τρία από µακρού υφιστάµενα νοµοθετικά µέσα
που αφορούν την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση
επικίνδυνων ουσιών (Οδηγία του Συµβουλίου 67/548/EOK της
27ης Ιουνίου 1967), την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την
επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων (οδηγία του
Συµβουλίου 88/379/EOK της 7ης Ιουνίου 1988 όπως αντικαθίσταται από την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου 99/45/EOK της 31ης Μαΐου 1999), καθώς και την
κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών
και παρασκευασµάτων (οδηγία του Συµβουλίου 76/769/EOK της
27ης Ιουλίου 1976).

1.2 Κάθε ένα από τα προαναφερθέντα µέσα διατηρήθηκε και
επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια των ενδιάµεσων ετών τόσο µε την
υιοθέτηση πρόσθετων οδηγιών ΕΟΚ και ΕΚ που τροποποιούν το
νοµοθετικό περιεχόµενο των εν λόγω µέσων όσο και µε την
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των διαφόρων παραρτηµάτων
στα οποία καθορίζονται, µεταξύ άλλων τεχνικών θεµάτων, οι
ακολουθητέες εργαστηριακές δοκιµές, οι λεπτοµέρειες όσον αφορά
τις φράσεις που πρέπει να χρησιµοποιούνται περί κινδύνου και
ασφάλειας, οι χηµικές ταυτότητες, οι αριθµοί CAS (Chemical
Abstracts Service), ΕΚ και ευρετηρίου, καθώς και οι εφαρµογές
των αναφερόµενων ουσιών.

1.3 Οι οδηγίες, όπως τροποποιούνται, επιδιώκουν επίσης να
διαφυλάξουν την Εσωτερική Αγορά για τις ουσίες και τα παρασκευάσµατα που αναφέρονται σε αυτές και, ως εκ τούτου, απαιτείται να παραµένουν σύµφωνες, αφενός, η µια µε την άλλη και,
αφετέρου, µε άλλα νοµοθετικά µέσα τα οποία είτε επηρεάζουν
συγκεκριµένους τοµείς (π.χ. φυτοφάρµακα ή καλλυντικά) είτε
υποστηρίζουν ειδικά σχέδια δράσης (π.χ. σχέδια δράσης της ΕΕ για
την καταπολέµηση του καρκίνου).

1.4 Η παρούσα πρόταση συνιστά την εικοστή ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου. Θέτει σε
εφαρµογή και αποτελεί λογική συνέπεια της (συµπτωµατικά)

εικοστής ένατης προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας
67/548/EOK του Συµβουλίου στην οποία προβαίνει η οδηγία
2004/73/EK της Επιτροπής, µε ηµεροµηνία 29 Απριλίου 2004.

1.5 Οι προσαρµογές στην τεχνική πρόοδο οι οποίες καθορίζονται στην οδηγία 2004/73/EK της Επιτροπής περιλαµβάνουν
επικαιροποιήσεις του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 67/548/EOK
του Συµβουλίου που αφορούν την ταξινόµηση, τη συσκευασία και
την επισήµανση συγκεκριµένων ουσιών µε στόχο την απεικόνιση
των πιο πρόσφατων επιστηµονικών δεδοµένων, καθώς και του
Παραρτήµατος Β της ίδιας οδηγίας για την τροποποίηση των
µεθόδων προσδιορισµού των φυσιοχηµικών ιδιοτήτων, της τοξικότητας και της οικοτοξικότητας των ουσιών και των παρασκευασµάτων προκειµένου να µειωθεί στο ελάχιστο ο αριθµός των
ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς σκοπούς.

1.6 Η οδηγία 2004/73/EK της Επιτροπής στην οποία εκτίθενται
οι αλλαγές αυτές δηµοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2004 (ΕΕ L152
1-311). Ένας ορισµένος αριθµός ουσιών ταξινοµήθηκαν ή αναταξινοµήθηκαν ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογονικές ή τερατογόνες
(ουσίες ΚΜΤ ή κ/µ/τ). Τα προβλεπόµενα µέτρα αναφέρθηκε ότι είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της Επιτροπής Προσαρµογής στην Τεχνική
Πρόοδο των Οδηγιών για την Εξάλειψη των Τεχνικών Εµποδίων στο
Εµπόριο Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασµάτων. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, δεν υφίσταται η παραµικρή απαίτηση περί προγενέστερης γνωµοδότησης σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής εκ
µέρους είτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

1.7 Βάσει µιας άλλης οδηγίας του Συµβουλίου, της οδηγίας
94/60/EK (µια παλαιότερης, δέκατης τέταρτης, τροποποίησης της
οδηγίας 76/769/EOK του Συµβουλίου), οι κ/µ/τ ουσίες δεν
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ουσίες ή παρασκευάσµατα που
διατίθενται στην αγορά προς πώληση στο ευρύ κοινό. Έπεται ότι
για την προσθήκη των ουσιών αυτών στο Παράρτηµα 1 της
οδηγίας 76/769/EOK του Συµβουλίου απαιτείται ένα µέτρο εφαρµογής, δηλαδή η παρούσα πρόταση. Σύµφωνα µε το Άρθρο 95 της
Συνθήκης, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ισχύσει η διαδικασία
συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ζητηθεί η
γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
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1.8 Κατά τη διάρκεια του 2004, η Επιτροπή πραγµατοποίησε
διαβουλεύσεις µε διάφορους οργανισµούς που εκπροσωπούν τους
σχετικούς ενδιαφεροµένους φορείς, όπως µε το CEFIC (Συµβούλιο
Ευρωπαϊκής Χηµικής Βιοµηχανίας), τον CONCAWE (Ευρωπαϊκός
Οργανισµός των Εταιρειών Πετρελαιοειδών για το Περιβάλλον, την
Υγεία και την Ασφάλεια), την Eurometaux (Ευρωπαϊκή Ένωση
Μετάλλων) και µε το BLIC (Γραφείο Σύνδεσης Βιοµηχανιών Καουτσούκ) (που εκπροσωπούν τις βιοµηχανίες χηµικών, πετρελαιοειδών,
µετάλλων και καουτσούκ στην Ευρώπη), καθώς και µε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC — που εκπροσωπεί
τους ευρωπαίους καταναλωτές), µαζί µε εµπειρογνώµονες από τα
κράτη µέλη.

2. Κύρια σηµεία της πρότασης της Επιτροπής
2.1 Με αυτή την εικοστή ένατη τροποποίηση θα προστεθούν
στο Προσάρτηµα του Παραρτήµατος I της οδηγίας 76/769/EOK
του Συµβουλίου 346 καταχωρήσεις οι οποίες περιλαµβάνουν
ουσίες που ταξινοµήθηκαν ή αναταξινοµήθηκαν πρόσφατα βάσει
της οδηγίας 2004/73/EΚ της Επιτροπής. Εντούτοις, οι 304 εξ
αυτών υπόκεινται ήδη σε περιορισµούς όσον αφορά την πώλησή
τους στο ευρύ κοινό λόγω προηγούµενης ταξινόµησης ως κ/µ/τ
ουσίες των κατηγοριών 1 ή 2. Κατά συνέπεια, ο περιορισµός της
πώλησης στο ευρύ κοινό για πρώτη φορά αφορά µόνον 42 ουσίες.
2.2 Οι περισσότερες από τις 42 ουσίες, οι οποίες υπόκεινται για
πρώτη φορά σε περιορισµό, χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες, ως
ενδιάµεσα προϊόντα οργανικών ενώσεων ή σε ειδικές επαγγελµατικές
εφαρµογές. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων δεν προσκοµίσθηκε κανένα στοιχείο από το οποίο να συνάγεται ότι οι εν
λόγω ουσίες χρησιµοποιούνται σε ουσίες ή παρασκευάσµατα που
διατίθενται στην αγορά για πώληση στο ευρύ κοινό ή ότι χρήζουν
δυνητικών παρεκκλίσεων.
2.3 Από τις 304 ουσίες που αναταξινοµούνται επί του
παρόντος, οι 145 θα πάψουν να εµπίπτουν στην κατηγορία 2 στην
οποία είχαν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες και θα συµπεριληφθούν
στην κατηγορία 1. Προς το σκοπό αυτό θα απαιτηθούν δύο
διορθώσεις για κάθε ουσία: η προσθήκη της εκάστοτε ουσίας στη
νέα κατηγορία στην οποία κατατάσσεται και η διαγραφή της από
την κατηγορία στην οποία ανήκε έως τώρα. Απαιτούνται επίσης
ορισµένες αλλαγές όσον αφορά τις «Σηµειώσεις» που συνοδεύουν
κάθε καταχώρηση.
2.4 Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη διαφύλαξη της Εσωτερικής Αγοράς και ταυτόχρονα στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Το
κόστος εκτιµάται ότι θα είναι χαµηλό λόγω της περιορισµένης
χρήσης των ουσιών αυτών από το ευρύ κοινό. Εντούτοις,
δεδοµένου ότι η χρήση των κ/µ/τ ουσιών από το ευρύ κοινό δεν
µπορεί να ελεγχθεί δεόντως µε άλλα µέτρα, ο προτεινόµενος περιορισµός της πώλησης αποτελεί τη µόνη δυνατή προσέγγιση.
2.5 Τα κράτη µέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δώδεκα µήνες
από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας οδηγίας
προκειµένου να θεσπίσουν και να δηµοσιεύσουν τις νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη
συµµόρφωση τους προς την παρούσα οδηγία.

3. Γενικές Παρατηρήσεις
3.1 Όπως και κατά τις προηγούµενες τροποποιήσεις της
οδηγίας 76/769/EOK του Συµβουλίου, η παρούσα πρόταση
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εξετάζει έναν ορισµένο αριθµό — εν προκειµένω έναν πολύ µεγάλο
αριθµό — ανεξάρτητων ουσιών. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται
ρεύµατα υδρογονανθράκων πετρελαίου, φυτοφάρµακα και µυκητοκτόνα, γενικές βιοµηχανικές χηµικές ουσίες, καθώς και ανόργανες
και οργανικές πρώτες ύλες και ενδιάµεσα προϊόντα.
3.2 Ωστόσο, αντίθετα από άλλες πρόσφατες τροποποιήσεις, η
παρούσα πρόταση δεν είναι η πρωτογενής νοµοθεσία που διέπει τα
εν λόγω προϊόντα. Η πρόταση αυτή αποτελεί απλώς αναγκαία
συνέπεια των αλλαγών που επήλθαν ως προς την ταξινόµηση και
την επισήµανση των προαναφερθέντων προϊόντων, όπως προτείνεται
και εφαρµόζεται ήδη στο πλαίσιο της οδηγίας 2004/73/ΕΚ του
Συµβουλίου. Εποµένως, οιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά µε την εγκυρότητα της ταξινόµησης θα πρέπει να έχουν εξαλειφθεί νωρίτερα
και δεν µπορούν να τεθούν εκ νέου σε αυτό το στάδιο.
3.3 Εντούτοις, η Επιτροπή έχει εξακριβώσει, στο µέτρο του
δυνατού, ότι οι συνακόλουθοι περιορισµοί της πώλησης στο ευρύ
κοινό, οι οποίοι θα προκύψουν λόγω της ταξινόµησης ή της αναταξινόµησης των προϊόντων αυτών ως κ/µ/τ ουσίες, δεν θα επιβαρύνουν σηµαντικά τις δαπάνες των κατασκευαστών. Τα άµεσα
ερωτήµατα που τέθηκαν στον CONCAWE, όσον αφορά τη βιοµηχανία πετρελαιοειδών σχετικά µε τα καταχωρηθέντα ρεύµατα υδρογονανθράκων πετρελαίου, και στο CEFIC, όσον αφορά τη χηµική
βιοµηχανία σχετικά µε τους δύο καταχωρηθέντες φθαλικούς εστέρες
(BBP — φθαλικό βενζύλιο βουτύλιο και DIPP), επιβεβαιώνουν αυτό
το συµπέρασµα.
3.4 Η επιβεβαίωση αυτής της έλλειψης αντικτύπου είναι δυσκολότερη για τα φυτοφάρµακα και τα µυκητοκτόνα τα οποία παρατίθενται εδώ µε τα ονόµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας τους Benomyl,
Azafenidin, Dinocap, Linuron) ή ως ανόργανες χηµικές ουσίες
(χλωριούχο κάδµιο), λόγω της απουσίας πληροφοριών σχετικά µε
τους υφιστάµενους, εάν υπάρχουν, κατασκευαστές στην Ευρώπη. Οι
έρευνες στο ∆ιαδίκτυο δεικνύουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις
οι κίνδυνοι είναι ήδη ευρέως γνωστοί και πρέπει και πάλι να
εκληφθεί ως δεδοµένο ότι τα προϊόντα µπορούν να αποσυρθούν
από την πώληση στο ευρύ κοινό χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για
τους χρήστες, δηλ. ότι υφίστανται κατάλληλα υποκατάστατα άµεσα
διαθέσιµα.
3.5 Στην παρούσα πρόταση επισηµαίνονται επίσης ορισµένες
γενικές δυσκολίες ως προς την κατανόηση και την παρακολούθηση
της ισχύουσας νοµοθεσίας της ΕΕ που αφορά τις επονοµαζόµενες
«ουσίες». Πολλές από τις «ουσίες» οι οποίες παρατίθενται εδώ και
περιλαµβάνονται στον αρχικό κατάλογο EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances — Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Ουσιών που υπάρχουν στο Εµπόριο) µε τις
«υφιστάµενες ουσίες» είναι δεόντως ταξινοµηµένες ως «ουσίες
UVCB», δηλαδή ως σύνθετα µείγµατα µε γνωστή ή άγνωστη
σύνθεση, όπως προσδιορίζεται σε ακαδηµαϊκό κείµενο που δηµοσιεύθηκε το 1999 και στο οποίο παραπέµπει εν συνεχεία µια υποσηµείωση της σελίδας 18 του «Εγχειριδίου των αποφάσεων για την
εφαρµογή της έκτης και έβδοµης τροποποίησης της οδηγίας
67/548/EOK» που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Χηµικών
Προϊόντων (European Chemicals Bureau) το 2002. Βεβαίως δεν
πρόκειται για απλές ουσίες, όπως αυτές γίνονται γενικώς
αντιληπτές, και επιπλέον, στη συγκεκριµένη περίπτωση, λίγες εξ
αυτών κυκλοφορούν επί του παρόντος στην αγορά. Τούτο συνηγορεί υπέρ της άποψης που διατύπωσε η Επιτροπή όταν δηµοσιεύθηκε για πρώτη φορά ο κατάλογος EINECS, σύµφωνα µε την
οποία «το EINECS µεγιστοποίησε τον αριθµό των εµπορικά σηµαντικών ουσιών πολλαπλασιάζοντάς τον επί τέσσερα», δηλαδή ότι
τότε υπήρχαν πραγµατικά στην αγορά περίπου 25 000 «ουσίες» σε
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σηµαντικές ποσότητες. Θεωρείται πιθανό ορισµένες εξ αυτών να
έχουν πλέον αντικατασταθεί από τις 5 000 περίπου «νέες ουσίες»
που απαριθµούνται στον κατάλογο ELINCS — µε συναφή προβλήµατα από πλευράς ορισµού και εντοπισµού — φθάνοντας
συνολικά σε ένα στρογγυλό αριθµό 30 000 ουσιών οι οποίες διατίθενται πραγµατικά στην αγορά το 2005. Η εκτίµηση αυτή είναι πιο
συγκρατηµένη από τον αριθµό των 100 000 που συχνά αναφέρεται, αλλά εξακολουθεί να εγείρει ερωτήµατα σχετικά τόσο µε τη
δηµόσια και την επαγγελµατική πρόσβαση στα ήδη συλλεχθέντα
στοιχεία (τα οποία, όµως, δεν επικαιροποιούνται τακτικά) όσον
αφορά τουλάχιστον το ήµισυ εξ αυτών όσο και µε τα προβλήµατα
που θέτει στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών όσον αφορά την
κατάταξη µιας ουσίας ως «υπάρχουσας» ή ως «νέας» και την
ακολουθητέα, εν προκειµένω, κανονιστική διαδικασία.
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4.2 Εντούτοις, όπως και στην περίπτωση των προηγούµενων
τροποποιήσεων της οδηγίας 76/769/EOK του Συµβουλίου, η
ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για τη συσχέτιση ασύνδετων µεταξύ
τους προϊόντων σε ένα ενιαίο κείµενο το οποίο, σε άλλες περιστάσεις, θα απαιτούσε συγκεκριµένες και διαρκείς τροποποιήσεις
για την προσαρµογή του στις αντικειµενικές εξωτερικές συνθήκες.
Τούτο δεν ευνοεί τη χρηστή, έγκαιρη, αποτελεσµατική και,
προπαντός, εναργή διακυβέρνηση.

4. Ειδικές παρατηρήσεις

4.3 Η σύνθετη και φαινοµενικά απρογραµµάτιστη φύση των
καταλόγων των ουσιών που παρατίθενται στο Παράρτηµα της
παρούσας πρότασης και της οδηγίας 2004/73/EK του
Συµβουλίου, συνηγορεί πλέον υπέρ της επίδειξης προσοχής για τη
βελτίωση της ποιότητας και της δυνατότητας πρόσβασης στα επί
του παρόντος διαθέσιµα στοιχεία, πριν από τη µαζική προσθήκη
άλλων δεδοµένων στα ήδη υπάρχοντα. Εάν µπορεί να υποδειχθεί
ένα βελτιωµένο σύστηµα, µε τη χρήση των καλύτερων σύγχρονων
τεχνολογιών και τεχνικών για τη διάδοση δεδοµένων, τότε τα οφέλη
της πρότασης REACH όσον αφορά τη συλλογή και την ανταλλαγή
δεδοµένων σχετικά µε την προστασία της ανθρώπινης υγείας και
του περιβάλλοντος θα καταστούν εµφανέστερα.

4.1 Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ των περιορισµών που τίθενται στην
παρούσα πρόταση όσον αφορά την εµπορία και τη χρήση. Οι περιορισµοί αυτοί αποτελούν αναγκαία και επιθυµητή απόρροια των
αποφάσεων σχετικά µε την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την
επισήµανση, οι οποίες έχουν ήδη ληφθεί από τις υπηρεσίες της
Επιτροπής από κοινού µε εµπειρογνώµονες των κρατών µελών και
έπειτα από συζήτηση µε τους προµηθευτές και µε άλλους ενδιαφεροµένους φορείς.

4.4 Η πρόταση REACH αποσκοπεί επίσης στην απλοποίηση του
υπάρχοντος συστήµατος και, κατ'αυτόν τον τρόπο, στην αποκόµιση
οφελών από όλους τους ενδιαφεροµένους φορείς. Φαίνεται σαφώς
ότι υφίστανται ορισµένα περιθώρια ως προς τούτο. Η πρόταση
REACH, ασχέτως διατύπωσης, δεν πρέπει προπαντός να επιβαρύνει
µια ήδη σύνθετη και, τουλάχιστον σε αυτήν την περίπτωση,
ελαφρώς αδιαφανή διαδικασία.

3.6 ∆εδοµένου ότι η πρόταση που είναι γνωστή ως REACH
ενοποιείται, συναρτάται και συνάδει µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι
εν λόγω ανησυχίες χρήζουν αντιµετώπισης όσο το δυνατόν συντοµότερα. Ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι οι οποίοι θα
πρέπει να διατεθούν το ταχύτερο δυνατόν.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε τις ονοµαστικές
ποσότητες για προσυσκευασµένα προϊόντα, την κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ
του Συµβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συµβουλίου»
COM(2004) 708 τελικό — 2004/0248 (COD)
(2005/C 255/06)
Στις 20 ∆εκεµβρίου 2004 και σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία Αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 16 Μαρτίου 2005 µε εισηγήτρια την κα SHARMA.
Κατά την 416η σύνοδο ολοµέλειάς της (συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 104 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 5 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση
1. Εισαγωγή
1.1 Η πρώτη κοινοτική νοµοθεσία για τις σειρές µεγεθών
προσυσκευασµένων προϊόντων (1) χρονολογείται από το 1975.
Περιλαµβάνει κανόνες τόσο για τις µετρολογικές απαιτήσεις (2) όσο
και για τις σειρές µεγεθών για υγρά. Είκοσι χρόνια αργότερα, στο
πλαίσιο της δράσης SLIM-IV (Απλούστερη Νοµοθεσία για την
Εσωτερική Αγορά) µια οµάδα, αποτελούµενη από µέλη που
διόρισαν τα κράτη µέλη και από εκπροσώπους των ενδιαφερόµενων
µερών, τα οποία όρισε η Επιτροπή, παρείχε συµβουλές σχετικά µε
τη νοµοθεσία για τα µεγέθη των συσκευασιών (3):
«για να περιοριστεί η περιπλοκότητά τους (περίπου 40
προϊόντα-στόχοι, πολυπλοκότητα ορισµένων σειρών αξιών,
κ.λπ.), για να συνυπολογιστεί η εξέλιξη της συµπεριφοράς
των καταναλωτών και των προτιµήσεών τους κατά τη µεταβατική περίοδο και για να αρθεί ο δισταγµός όσον αφορά την
καταλληλότητα της συγκεκριµένης νοµοθεσίας. Επιπλέον, οι
διαδοχικές τροποποιήσεις των οδηγιών και η διεύρυνση του
πεδίου εφαρµογής της οδηγίας του 1975 κατέστησαν προβληµατική την εφαρµογή των εν λόγω νοµοθετικών µέτρων…. Η
εφαρµογή των οδηγιών αποδείχθηκε δύσκολη, κυρίως λόγω
της ποικιλίας κανόνων και πρακτικών που ισχύουν στις
διάφορες σειρές: ορισµένες σειρές έγιναν υποχρεωτικές (π.χ.
για τον οίνο), ενώ άλλες παρέµειναν προαιρετικές. Επιπλέον,
τα κράτη µέλη διατήρησαν το δικαίωµα να ορίζουν σειρές σε
εθνικό επίπεδο, λόγω του προαιρετικού χαρακτήρα των κοινοτικών κανόνων. Η ποικιλία των κανόνων επέφερε τη διαίρεση
σε διάφορες εθνικές αγορές εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Επιπροσθέτως, η δηµιουργία νέων σχηµάτων συσκευασίας και
νέων προϊόντων, καθώς και η ταξινόµησή τους στο ισχύον
σύστηµα σειρών έτειναν να επιδεινώσουν την ήδη συγκεχυµένη κατάσταση.»

2. Ιστορικό
2.1

Στη δεκαετία του 1960 οι διαφορές µεταξύ των εθνικών

(1) Προσυσκευασία: η συσκευασία διανοµής προς τον τελικό καταναλωτή.
(2) Οι µετρολογικές απαιτήσεις αφορούν τον έλεγχο της ποσότητας που
περιέχεται σε ένα προσυσκευασµένο προϊόν έτσι ώστε να διασφαλίζεται
ότι οι καταναλωτές λαµβάνουν όντως την ποσότητα που αναγράφεται
στη συσκευασία.
(3) COM(2000) 56 τελικό, σ. 9-11 και 21-22

κανόνων για τις ονοµαστικές ποσότητες (4) προσυσκευασµένων
προϊόντων (µεγέθη συσκευασιών/φιαλών) αποτελούσαν µείζον
εµπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων µεταξύ
των κρατών µελών. Έκτοτε, τα µεγέθη εναρµονίσθηκαν βάσει κοινοτικών κανόνων.

2.2 Παράλληλα, το ζήτηµα ήταν να µην επιβληθούν οι νέοι
αυτοί κοινοτικοί κανόνες στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν
αποκλειστικά στην εθνική αγορά και δεν είχαν την πρόθεση να
εξάγουν τα προϊόντα τους σε άλλα κράτη µέλη. Η νοµοθεσία εναρµόνισης είχε συνεπώς «προαιρετικό χαρακτήρα». Τα κράτη µέλη
πρέπει να υιοθετούν τους κοινοτικούς κανόνες, αλλά µπορούν να
διατηρούν τους υφιστάµενους εθνικούς κανόνες για την εθνική
τους αγορά. Μόνον τα προϊόντα που συµµορφώνονται µε τους
κοινοτικούς κανόνες µπορούν να επωφελούνται από την ελεύθερη
κυκλοφορία.

2.3 Ωστόσο, για ορισµένα προϊόντα (π.χ. οίνος, οινοπνευµατώδη
ποτά) επήλθε πλήρης εναρµόνιση. Οι κοινοτικές διαστάσεις
κατέστησαν υποχρεωτικές για όλους του φορείς που εµπλέκονται
στους εν λόγω τοµείς παραγωγής και καταργήθηκαν όλες οι εθνικές
διαστάσεις.

2.4 Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, µεσολάβησαν τεράστιες
αλλαγές στον τοµέα της συσκευασίας — δηµογραφικές αλλαγές,
αύξηση του αριθµού νοικοκυριών, αύξηση της κατανάλωσης
ατοµικών ποσοτήτων, η µεγαλύτερη ευηµερία και οι ιδιάζουσες
καταναλωτικές συνήθειες επέφεραν αύξηση της ζήτησης για
τεράστια ποικιλία συσκευασίας και προϊόντων. Παράλληλα, οι
υπεραγορές έγιναν η σηµαντικότερη αγορά για τους καταναλωτές
και µέσω της καταναλωτικής ζήτησης για αλλαγή, ο τοµέα
προσπαθεί να αυξήσει την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητά
του στα πλαίσια της παγκόσµιας αγοράς.
(4) Η ονοµαστική ποσότητα (ονοµαστικό βάρος ή ονοµαστικός όγκος) των
περιεχοµένων ενός προσυσκευασµένος προϊόντος είναι το βάρος ή ο
όγκος που αναγράφονται στην προσυσκευασία, δηλ. η ποσότητα του
προϊόντος που περιέχει η συσκευασία. Το πραγµατικό περιεχόµενο της
προσυσκευασίας είναι η ποσότητα (βάρος ή όγκος) του προϊόντος που
περιέχεται σε αυτή. (Οδηγία Συµβουλίου 76/211/ΕΟΚ, ΕΕ L 46,
21/02/1976).
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2.5 Τα στοιχεία που καλύπτονταν άλλοτε από τη νοµοθεσία
σχετικά µε τις ονοµαστικές ποσότητες έχουν σήµερα παγιωθεί στα
πλαίσια νέων νοµικών µέσων για την προστασία του καταναλωτή. Η
εν λόγω νοµοθεσία απαγορεύει τις αθέµιτες επιχειρηµατικές
τακτικές έναντι του καταναλωτή και έχει αναπτύξει προπαντός ένα
συνεπές και επαρκές σύστηµα πληροφόρησης των καταναλωτών
µέσω της επισηµάνσεως και των συγκριτικών τιµών ανά προϊόν και
γι' αυτό η ισχύουσα νοµοθεσία για τις ονοµαστικές ποσότητες
προσυσκευασµένων προϊόντων θεωρείται αντιπαραγωγική.
2.6 Στο πλαίσιο της δράσης SLIM-IV, ζητήθηκε από τα µέλη
που ορίστηκαν από τα κράτη µέλη και από τους εκπροσώπους των
ενδιαφεροµένων µερών που διορίστηκαν από την Επιτροπή να
προβούν σε αναθεώρηση και να παράσχουν συµβουλευτικό έργο
σχετικά µε τη νοµοθεσία για τις ονοµαστικές ποσότητες προσυσκευασµένων προϊόντων. Η εν λόγω ανάγκη επανεξέτασης
ενισχύθηκε µεταγενέστερα, όταν το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο έκρινε
στην υπόθεση Cidrerie-Ruwet (5) ότι η νοµολογία Cassis de Dijon
καλύπτει και τα εθνικά µεγέθη των συσκευασιών, δηλ. τα κράτη
µέλη πρέπει να κάνουν δεκτά στην αγορά τους τα προϊόντα που
παράγονται και διατίθενται νόµιµα στην αγορά ενός άλλου κράτους
µέλους, εκτός εάν συντρέχουν επιτακτικές ανάγκες δηµόσιου
χαρακτήρα. Το ∆ικαστήριο τόνισε ότι η προϋπόθεση αυτή δεν
ισχύει για τα µεγέθη των συσκευασιών.
2.7 Οι συστάσεις που απέρρευσαν από την αναθεώρηση χρησιµοποιήθηκαν ως βάση για την εκπόνηση εγγράφου εργασίας επί
του οποίου µεταξύ 8ης Νοεµβρίου 2002 και 31ης Ιανουαρίου
2003, οι ∆Γ Επιχειρήσεις διοργάνωσε δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σε 11 γλώσσες µε τη συµµετοχή καταναλωτών, παραγωγών
και λιανικού εµπορίου. Καταρτίστηκε ακολούθως ένα έγγραφο αξιολόγησης αντικτύπου καθώς και µια νέα οδηγία που θεσπίζει
κανόνες για τις ονοµαστικές ποσότητες προσυσκευασµένων
προϊόντων, που καταργεί τις οδηγίες του Συµβουλίου
75/106/ΕΟΚ (6) και 80/232/ΕΟΚ (7), και τροποποιεί την οδηγία
του Συµβουλίου 76/211/ΕΟΚ (8).
2.8 Τα κυριότερα µέσα για την προστασία του καταναλωτή είναι
τα εξής:
Οι κύριες πράξεις σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών είναι
η οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση
και τη διαφήµιση των τροφίµων (άρθρο 2), η οδηγία 84/450/ΕΟΚ
σχετικά µε την παραπλανητική διαφήµιση (όπως τροποποιήθηκε από
την οδηγία 97/55/EΚ για να συµπεριλάβει τις ρυθµίσεις σχετικά µε
τη συγκριτική διαφήµιση), η οποία θα τροποποιηθεί από το
COM(2003)356 τελικό, της 18.6.2003 (πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις αθέµιτες
εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην
εσωτερική αγορά), η οδηγία 98/6/EΚ περί της προστασίας των
καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιµών των προϊόντων
που προσφέρονται στους καταναλωτές (τιµές ανά λίτρο/χιλιόγραµµο): µοναδιαίες τιµές, που είναι υποχρεωτικές για όλα τα
προϊόντα στα σουπερµάρκετ.
(5) Υπόθεση C-3/99, 12 Οκτωβρίου 2000, Cidrerie Ruwet SA κατά Cidre
Stassen SA και HP Bulmer Ltd.
(6) Οδηγία 75/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1974 περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων
στην προσυσκευασία κατ'όγκον ορισµένων προσυσκευασµένων υγρών.
(7) Οδηγία 80/232/EΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 1980,
περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις σειρές των ονοµαστικών ποσοτήτων και ονοµαστικών
χωρητικοτήτων που είναι αποδεκτές για ορισµένα προσυσκευασµένα
προϊόντα.
(8) Οδηγία 76/211/EΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 1976,
περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στην προπαρασκευή σε µάζα ή όγκο ορισµένων προϊόντων σε
προσυσκευασία.
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3. Οι στόχοι
3.1 Η νέα οδηγία καταργεί τις διατάξεις που διέπουν τις διαστάσεις και απαγορεύει στα κράτη µέλη να επιβάλουν ίδιαν νοµοθεσία στις εθνικές αγορές τους που διαφέρει από τους κοινοτικούς
κανόνες. Οι µόνες εξαιρέσεις (που αφορούν πολύ µικρές και
ογκώδεις ποσότητες) είναι οι κοινοτικές διατάξεις που προβλέπονται σήµερα για τους οίνους και τα οινοπνευµατώδη ποτά, τη
λευκή ζάχαρη και τα διαλύµατα καφέ. Τα αερολύµατα αποτελούν
επιπρόσθετη εξαίρεση και θα εξακολουθήσουν να εµπίπτουν στις
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας όσον αφορά την προστασία
του καταναλωτή βάσει των διατάξεων υγείας και ασφάλειας.
Ωστόσο, τα αερολύµατα θα καλυφθούν από τις διατάξεις µιας νέας
οδηγίας που βρίσκεται σήµερα στο στάδιο αναθεώρησης, βάσει της
οποίας θα εξαιρεθούν από την οδηγία για τις ονοµαστικές
ποσότητες προσυσκευασµένων προϊόντων.
3.2 Η παρούσα πρόταση αφορά µόνο τη νοµοθεσία για τις
«σειρές µεγεθών/ποσοτήτων» και όχι τις µετρολογικές απαιτήσεις, οι
οποίες θα αποτελέσουν αντικείµενο µεταγενέστερης πρότασης.
3.3

Η πρόταση:

— προωθεί την ανταγωνιστικότητα σύµφωνα µε την πολιτική για
τις επιχειρήσεις ενθαρρύνοντας το επιχειρηµατικό πνεύµα, την
καινοτοµία προϊόντων και διαδικασιών·
— διευκολύνει την πρόσβαση στις αγορές αίροντας τα πιθανά
εµπόδια για την ανταγωνιστικότητα στα πλαίσια της εσωτερικής
αγοράς·
— εξαλείφει τις διακρίσεις των εθνικών διαστάσεων για τους
συσκευαστές οι οποίοι αντιµετωπίζουν τον ανταγωνισµό στην
οικία αγορά τους λόγω των διαφορετικών διαστάσεων που δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιούν·
— ωφελεί τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις — µε τη µείωση του
κόστους µέσω της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας όσον
αφορά την παραγωγή τόσο για την εσωτερική κατανάλωση όσο
και για τις εξαγωγές·
— εξακολουθεί να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο νοµοθετικής
προστασίας των καταναλωτών που απαγορεύει τις αθέµιτες
εµπορικές πρακτικές·
— παρέχει µεγαλύτερο φάσµα επιλογής προς τον καταναλωτή
δεδοµένου ότι οι παραγωγοί µπορούν να ανταποκρίνονται
άµεσα στις αλλαγές της γεύσης και της ζήτησης των καταναλωτών, ικανοποιώντας παράλληλα τις ανάγκες των απαιτήσεων
που προβάλουν οι φορείς γενικού εµπορίου για τη µεγιστοποίηση του χώρου εκθέσεως·
— διασφαλίζει την ύπαρξη συνεπούς και επαρκούς συστήµατος
πληροφόρησης των καταναλωτών µέσω της επισήµανσης. Η
ένδειξη της τιµής ανά κιλό ή λίτρο παρέχει τη δυνατότητα
στους καταναλωτές να συγκρίνουν µε ευχέρεια τα προϊόντα που
είναι συσκευασµένα σε διάφορες διαστάσεις. Η προσέγγιση
αυτή ευθυγραµµίζεται µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου, το οποίο θεωρεί ότι ο «µέσος καταναλωτής,
πρέπει να είναι επαρκώς πληροφορηµένος και επαρκώς
παρατηρητικός και προσεκτικός».
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3.4 Οι περιβαλλοντικές κανονιστικές ρυθµίσεις δεν επηρεάζουν
τα µεγέθη ούτε και επηρεάζονται από αυτά. Οι υφιστάµενες κανονιστικές ρυθµίσεις σχετικά µε το περιβάλλον συνεχίζουν να ισχύουν
και τα µεγέθη δεν εµποδίζουν την πλήρη και κατάλληλη εφαρµογή
της νοµοθεσίας για το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη
των απορριµµάτων, για την οποία απαιτείται η ελαχιστοποίηση της
συσκευασίας.
3.5 Προκειµένου να καταστεί δυνατή η προσαρµογή του τοµέα
στην απορρύθµιση, και λαµβανοµένου υπόψη του µέσου επενδυτικού κύκλου για την απόκτηση εξοπλισµού συσκευασίας,
προβλέφθηκε περίοδος 20 ετών για την εν λόγω απορρύθµιση.
4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Οι ονοµαστικές ποσότητες προσυσκευασµένων προϊόντων,
όπου ο όρος ονοµαστικός αναφέρεται στη δήλωση συγκεκριµένου
όγκου και ο όρος ποσότητα στον πραγµατικό περιεχόµενο όγκο,
καθορίζονται µόνο από τις διαστάσεις ποσότητος των περιεχοµένων
των δοχείων/συσκευασιών. Η ΕΟΚΕ επικροτεί την επικείµενη
αναθεώρηση της µετρολογικής ποσότητας (έλεγχος των περιεχοµένων εντός) την οποία θεωρεί ως µείζονα προτεραιότητα για την
προστασία του καταναλωτή και της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας.
4.2 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την Επιτροπή για τη δηµόσια διαβούλευση και τον διάλογο που διοργάνωσε µε τους ενδιαφεροµένους
και επισηµαίνει ότι συνυπολογίστηκαν οι διάφοροι τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων του οίνου και των οινοπνευµατωδών ποτών, της
ζάχαρης και του καφέ. Είναι απαραίτητο για την οικονοµική
ανάπτυξη να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και
καινοτοµία για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία και η δράση SLIM- IV
συµβάλει στην υλοποίηση της προτεραιότητας αυτής.
4.2.1
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Οινοπνευµατωδών Ποτών έχει
υποβάλει συγκεκριµένες παρατηρήσεις στην Επιτροπή και τονίζει
ιδιαιτέρως τα ζητήµατα της προστασίας των καταναλωτών, της
τιµολόγησης καθώς και της ενδεχόµενης κατάργησης εντός της
εικοσαετίας της δεσµευτικής νοµοθεσίας περί οινοπνευµατωδών,
επισηµαίνοντας ορθώς ότι η σχετική νοµοθεσία θα πρέπει να
αναθεωρηθεί πριν από την λήξη του εικοσαετούς πλαισίου.
4.3 Ρητή αναφορά πρέπει να γίνει στα πλαίσια της οδηγίας στη
µέγιστη χωρητικότητα όγκου του µεταλλικού νερού 10 λίτρων.
Πέρα του όγκου αυτού έχει αποδειχθεί ότι η ποιότητα του µεταλλικού νερού αρχίζει να επιδεινώνεται και ενδέχεται να παρουσιάσει
κίνδυνο υγείας για τον καταναλωτή.
4.4 Η νέα οδηγία παρέχει µεγαλύτερες δυνατότητες καινοτοµίας, διερεύνησης της αγοράς και ευκαιρίες ανάπτυξης για τη
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δηµιουργία ευρύτερων επιλογών και ποικιλιών για τους καταναλωτές.
4.5 Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι αναγραφή της τιµής κατά
είδος δεν φαίνεται να ισχύει γενικότερα σε όλη την Ευρώπη και
πολλές φορές εµφανίζεται µε µικρά γράµµατα στην επισήµανση. Η
ανακοίνωση της τιµής προϊόντος γίνεται σε εθνικό επίπεδο και σε
πολλές περιπτώσεις δεν είναι σαφής για τους καταναλωτές. Αυτό
δεν διευκολύνει τους τυφλούς, τα άτοµα µε περιορισµένη όραση,
τους αναλφάβητους ή τους πολίτες που δεν είναι η µητρική τους
γλώσσα και ειδικότερα εκείνους που έχουν συνηθίσει να αγοράζουν
ένα συγκεκριµένο προϊόν µε τις ίδιες διαστάσεις.
4.6 Οι οργανώσεις των καταναλωτών επισηµαίνουν την
αµηχανία ορισµένων καταναλωτών µπροστά στην υπερβολική
ποικιλία διαστάσεων και συσκευασιών οι οποίες, αν και δεν µπορεί
να θεωρηθούν ως απατηλές, δίδουν ωστόσο την εντύπωση µεγαλύτερου περιεχοµένου. Η σαφής και ευανάγνωστη επισήµανση της
συσκευασίας µε την κατάλληλη αναγραφή τιµής και διαστάσεων και
τη συνεχή παρακολούθηση της νοµοθεσίας περί απατηλής
συσκευασίας, θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήµατος αυτού.
Μεγαλύτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί επίσης στη λήψη άµεσων
µέτρων εναντίον των περιπτώσεων κατά τις οποίες σηµειώνεται
παράβαση της σχετικής νοµοθεσίας ή υπάρχει κενό. Τα θέµατα
αυτά πρέπει να τονισθούν σαφέστερα στην εν λόγω οδηγία και να
εξετασθούν πιο εµπεριστατωµένα στα πλαίσια της µετρολογικής
αναθεώρησης.
4.7 Υπάρχει έντονο αίσθηµα φόβου από πλευράς οργανώσεων
των καταναλωτών ότι οι ελεύθερες διαστάσεις θα προκαλέσουν
αυξήσεις των τιµών για τα προϊόντα εκείνα που εµπίπτουν ευκολότερα στις νέες διαστάσεις συσκευασίας, όπως η καθιέρωση του
ευρώ (στην Ευρωζώνη) και η µεταβολή του µετρικού συστήµατος
στο ΗΒ. Η ΕΟΚΕ ζητεί συνεπώς, ως σκέλος των εσωτερικών διαδικασιών παρακολούθησης, να αναφέρονται οι αλλαγές διαστάσεως
των προϊόντων σε κάθε αλλαγή όσον αφορά την τιµή του προϊόντος
στη συλλογή των σχετικών στατιστικών στοιχείων.
4.8 Παρόλο ότι η οδηγία δεν παραβαίνει την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία εντούτοις είναι πιθανόν ότι η αύξηση των µικρότερων διαστάσεων θα προκαλέσει αύξηση του όγκου συσκευασιών
µε αποτέλεσµα µεγαλύτερες ποσότητες απορριµµάτων συσκευασίας.
4.9 Είναι απόλυτη ανάγκη να υλοποιηθούν οι στόχοι της
οδηγίας απορριµµάτων συσκευασίας, ανεξαρτήτως αν έχουν
ρυθµιστεί ή όχι οι διαστάσεις. Το µήνυµα αυτό πρέπει να
επαναληφθεί προς όλα τα κράτη µέλη και τη βιοµηχανία µε σαφή
ανακοίνωση προς τους καταναλωτές να ζητούν λιγότερες
συσκευασίας από τους εµπόρους λιανικής πώλησης.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 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 απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε πρόταση προγράµµατος για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα (MEDIA 2007)
COM(2004) 470 τελικό — 2004/0151 (COD)
(2005/C 255/07)
Στις 13 Μαΐου 2004 και σύµφωνα µε τα άρθρα 157, παράγραφος 3, και 150, παράγραφος 4, της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 21 Μαρτίου 2005 µε βάση
εισηγητική έκθεση του κ. J. PEGADO LIZ.
Κατά την 416η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 6ης και 7ης Απριλίου 2005 (συνεδρίαση της 6ης Απριλίου) η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 133 ψήφους υπέρ και 7 αποχές, την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή: Περίληψη της πρότασης

1.5 Συνοπτικά, οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι
εξής:

1.1 Με την υπό εξέταση πρόταση (COM(2004) 470 τελικό της
14.07.2004), η Επιτροπή δίδει συνέχεια στα προγράµµατα Media
Plus (1) και Media Κατάρτιση (2), λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησής τους σε συνδυασµό µε την
προπαρασκευαστική δράση «Ανάπτυξη και οπτικοακουστικός
τοµέας: i2i οπτικοακουστικός τοµέας» (3), τα αποτελέσµατα της
ευρείας δηµόσιας διαβούλευσης που διεξήχθη µεταξύ Μαΐου και
Αυγούστου 2003, καθώς και την ανάλυση επίδρασης µε εκ των
προτέρων αξιολόγηση του Ιουλίου του 2004 (4).

Α) Κατά τις φάσεις που προηγούνται της παραγωγής

1.2 Η Επιτροπή φρονεί ότι ο οπτικοακουστικός τοµέας συνιστά
διαρθρωτικό στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισµού και της
ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη και ότι µπορεί να διαδραµατίσει
απαράµιλλο ρόλο για την οικοδόµηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής
ταυτότητας, διαπιστώνει, όµως, ότι ο τοµέας αυτός είναι κατακερµατισµένος, γεγονός το οποίο, παρότι αποτελεί έκφραση της θεµελιώδους πολιτιστικής ποικιλίας, έχει εµποδίσει την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιοµηχανία να γίνει πραγµατικά ανταγωνιστική έναντι
της µη ευρωπαϊκής παραγωγής, είτε στην εσωτερική αγορά της
Ένωσης είτε στο επίπεδο της παγκόσµιας αγοράς.
1.3 Με το πρόγραµµα Media 2007, η Επιτροπή επιχειρεί να
προσφέρει κίνητρα για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων
στον οπτικοακουστικό τοµέα, ούτως ώστε οι αντίστοιχες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους
και την οικονοµική τους βιωσιµότητα, αξιοποιώντας την εµπειρία
που έχει αντληθεί από προγενέστερα προγράµµατα.
1.4 Προκειµένου να αναπτυχθούν συνέργειες και να αποτραπούν
επικαλύψεις και διοικητικά εµπόδια, η Επιτροπή προτείνει ένα ενιαίο
πρόγραµµα, που θα παρεµβαίνει στις φάσεις που προηγούνται και
που έπονται της παραγωγής, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διανοµή σε
ευρωπαϊκή κλίµακα.
(1) Απόφαση 2000/821/ΕΚ της 20.12.2000, ΕΕ L 13 της 13.01.2001.
(2) Απόφαση 163/2001/ΕΚ του ΕΚ και του Συµβουλίου, της 19.01.2001,
ΕΕ L 26 της 27.01.2001.
(3) Έγγραφα COM(2003) 725 τελικό της 24.11.2003 και
COM(2003) 802 τελικό της 18.12.2003.
(4) SEC(2004) 955 της 14.07.2004.

I– Απόκτηση και τελειοποίηση δεξιοτήτων στον οπτικοακουστικό τοµέα
α) Ενίσχυση των δεξιοτήτων των ευρωπαίων επαγγελµατιών
του τοµέα
β) Βελτίωση της ευρωπαϊκής διάστασης των δράσεων
κατάρτισης
II– Στον τοµέα της ανάπτυξης
α) Υποστήριξη της ανάπτυξης ανεξάρτητων σχεδίων παραγωγής
β) Υποστήριξη της εκπόνησης σχεδίων χρηµατοδότησης για
ευρωπαϊκές εταιρίες και σχέδια παραγωγής
Β) Κατά τις φάσεις που έπονται της παραγωγής
I– Σχετικά µε τη διανοµή και τη διάδοση
α) Ενίσχυση του τοµέα της ευρωπαϊκής διανοµής, µέσω της
ενθάρρυνσης των διανοµέων ώστε να επενδύουν στη
συµπαραγωγή, την αγορά και την προώθηση µη εθνικών
ευρωπαϊκών κινηµατογραφικών ταινιών και να θέτουν σε
εφαρµογή συντονισµένες στρατηγικές διάθεσης στην
αγορά
β) Βελτίωση της κυκλοφορίας µη εθνικών ευρωπαϊκών
κινηµατογραφικών ταινιών στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή
αγορά
γ) Προαγωγή της διακρατικής διάδοσης των ευρωπαϊκών
οπτικοακουστικών έργων ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής
δ) Ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων
ε) Παροχή κινήτρων στους αιθουσάρχες ώστε να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η διανοµή σε
ψηφιακή µορφή
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II– Σχετικά µε την προώθηση
α) Βελτίωση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων
β) Βελτίωση της πρόσβασης του ευρωπαϊκού και του
διεθνούς κοινού στα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα
γ) Ενθάρρυνση κοινών ενεργειών µεταξύ των εθνικών οργανισµών για την προώθηση ταινιών και οπτικοακουστικών
προγραµµάτων
δ) Ενθάρρυνση ενεργειών για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής
κινηµατογραφικής και οπτικοακουστικής κληρονοµιάς
Γ) Υποστήριξη δοκιµαστικών σχεδίων στους τοµείς που ενδέχεται
να επηρεαστούν από την εισαγωγή και χρήση των τεχνολογιών
της πληροφορίας και της επικοινωνίας
1.6 Σε Παράρτηµα της Πρότασης, η Επιτροπή αναπτύσσει
λεπτοµερώς τον καθένα από τους επιχειρησιακούς στόχους,
υποδιαιρώντας τους και υποδεικνύοντας, για τον καθένα τους, τις
συγκεκριµένες ενέργειες προς εφαρµογή, τις ρυθµίσεις για την
εφαρµογή των ενεργειών αυτών, τους προς χρήση µηχανισµούς και
τα χρηµατοδοτικά µέσα που εκχωρούνται στην κάθε δράση. Μεταξύ
των ρυθµίσεων για την εφαρµογή των ενεργειών επισηµαίνεται η
σύσταση, σύµφωνα µε νέα πρότυπα, ενός δικτύου MEDIA Desks
και Antennes MEDIA, µε ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων και καθηκόντων.
1.7 Η Πρόταση καταλήγει µε λεπτοµερή προϋπολογισµό,
µοιρασµένο στα επτά έτη του προγράµµατος, µε χρηµατοδοτική
κάλυψη για την εκτέλεση του προγράµµατος που ανέρχεται σε
1055 εκατοµµύρια ευρώ, και µε προσδιορισµό των χρηµατοδοτικών
µέσων που εκχωρούνται σε κάθε προβλεπόµενη ενέργεια και µέτρο.
2. Ιστορικό
2.1 Όπως προαναφέρεται, η υπό εξέταση πρόταση συνεχίζει το
δρόµο που άνοιξαν τα Προγράµµατα Media (1991-1995) (5),
Media II — Ανάπτυξη και διανοµή (1996-2000) (6), Media Plus (7),
Media ΙΙ — Κατάρτιση (8) και Media-Κατάρτιση (2001-2005) (9),
τα οποία συνενώνονται τώρα σε ενιαίο πρόγραµµα.
2.2 Έχει σηµασία, επί του θέµατος, να υπενθυµίσουµε τα κυριότερα συµπεράσµατα των γνωµοδοτήσεων που είχε υιοθετήσει η
ΕΟΚΕ επί των προγραµµάτων αυτών.
2.2.1
Στη γνωµοδότησή της για τις προτάσεις MEDIA II —
Κατάρτιση (1996-2000) και MEDIA II — Ανάπτυξη και ∆ιανοµή
(1996-2000) (10) (COM(94) 523 τελικό), η ΕΟΚΕ κατέληγε επισύροντας την προσοχή στην ανάγκη να περιοριστεί ο κίνδυνος «κατακερµατισµού των πόρων», να «υπάρξουν κριτήρια εφαρµογής
ικανά […] να διευκολύνουν την βελτιστοποίηση των σχετικών
προγραµµάτων και χρηµατοδοτήσεων», καθώς επίσης και «να
ορισθούν καλύτερα όλα εκείνα τα κριτήρια και τα µέσα που είναι
ικανά να διευκολύνουν τον σαφή προσδιορισµό των φορέων που
µπορούν να επωφεληθούν από τις χρηµατοδοτήσεις καθώς και την
µέγιστη διαφάνεια των δράσεων».
(5) Πρβλ. Απόφαση 90/685/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21.12.90, ΕΕ L 380
της 31.12.90.
(6) Απόφαση 95/563/ΕΚ του Συµβουλίου, της 10.07.1995, ΕΕ L 321 της
30.12.95.
(7) Απόφαση 2000/821/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20.12.2000, ΕΕ L 13
της 17.01.2001.
(8) Απόφαση 95/564/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22.12.1995, ΕΕ L 321 της
30.12.95.
(9) Απόφαση 163/2001/ΕΚ του ΕΚ και του Συµβουλίου, της 19.01.2001,
ΕΕ L 26 της 27.01.2001.
(10) ΕΕ C 256 της 2.10.1995.
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2.2.2 Στη γνωµοδότησή της για τις Προτάσεις MEDIA–Κατάρτιση (2001-2005) και MEDIA PLUS–Ανάπτυξη, ∆ιανοµή και
Προώθηση (2001-2005) (11) (COM(1999) 658 τελικό), η ΕΟΚΕ,
υποστήριζε µεν τις προτάσεις της Επιτροπής, εξέφραζε όµως και τη
δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι δεν ελάµβαναν υπόψη «ότι η
σηµασία της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιοµηχανίας δεν
έγκειται αποκλειστικά στην επιχειρησιακή της διάσταση, αλλά και
στο γεγονός ότι αποτελεί φορέα για την προώθηση του πολιτισµού
µας και των δηµοκρατικών µας αξιών».

2.2.3 Τόνιζε, επίσης, ότι «θα έπρεπε να προβαίνει σε αξιολόγηση των δυνατοτήτων δηµιουργίας απασχόλησης που προκύπτουν από την εφαρµογή της» και συνιστούσε «τη συµπερίληψη
µέτρων για την ενεργό προώθηση της µεγαλύτερης συµµετοχής
των γυναικών […] και για τη διασφάλιση της µελλοντικής
αύξησης της παρουσίας των γυναικών στον κλάδο».

2.2.4 Η ΕΟΚΕ αναγνώριζε, επίσης, την έλλειψη κινήτρων για
την πρόσβαση «στην αγορά των ανεξάρτητων ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων» και για την «πρόσβαση του κοινού στην ευρωπαϊκή
οπτικοακουστική κληρονοµιά», ειδικότερα µέσω της ψηφιοποίησής
της, υπεδείκνυε ότι θα ήταν σκόπιµη «η ανάπτυξη πρότυπων
σχεδίων στα πλαίσια του e-Europe», τασσόταν «υπέρ της
προώθησης του υποτιτλισµού» και εξέφραζε τη λύπη της για τα
ισχνά µέσα που εκχωρούνταν, επαναλαµβάνοντας την πρόταση για
τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας της Κοινωνίας των Πληροφοριών, «η οποία θα συµβάλλει στο συντονισµό των διαφόρων
πρωτοβουλιών στο πεδίο της σύγκλισης των πολυµέσων» και
κρίνοντας σκόπιµη τη δηµιουργία Ταµείου Εγγυήσεων ως µέσου για
την προώθηση του οπτικοακουστικού κλάδου (12).

2.2.5 Τέλος, στη Γνωµοδότησή της για τις Προτάσεις Κανονισµού και Απόφασης για την παράταση έως το 2006 των Προγραµµάτων Media — Κατάρτιση και Media Plus (13)
(COM(2003) 188 τελικό και COM(2003) 191 τελικό), η ΕΟΚΕ,
χωρίς να παραλείψει να κατακρίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν
στάθηκε ικανή να υποβάλει εγκαίρως τα νέα πολυετή προγράµµατα
για τον οπτικοακουστικό κλάδο:
i. τόνιζε την προφανή ανεπάρκεια των εκχωρούµενων χρηµατοδοτικών µέσων για τους προτεινόµενους στόχους, και µάλιστα µε
την προοπτική της διεύρυνσης·
ii. συνιστούσε τα προβλεπόµενα από το πρόγραµµα µέσα στήριξης
να προσαρµοστούν καλύτερα για τη στήριξη των ΜΜΕ, και ειδικότερα των πολυάριθµων πολύ µικρών επιχειρήσεων του
κλάδου, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανισµών ιδιωτικής
χρηµατοδότησης, της υποστήριξης εκ µέρους της ΕΤΕ, καθώς
και της πρωτοβουλίας «Ανάπτυξη και οπτικοακουστικός τοµέας:
i2i οπτικοακουστικός τοµέας»·
iii. επεσήµαινε τη σηµασία των Media Desks ως συνδέσµου µε
τους δικαιούχους του προγράµµατος σε εθνικό επίπεδο·
iv και επαναλάµβανε ορισµένες στρατηγικές παρατηρήσεις που
είχε ήδη διατυπώσει στη γνωµοδότηση της 27ης Απριλίου
2000.
(11) ΕΕ C 168 της 16.06.2000.
(12) ΕΕ C 204 της 15.07.1996.
(13) ΕΕ C 10 της 14.01.2004.
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2.3 Κατά τη µελέτη της υπό εξέταση Πρότασης, θα συνεκτιµηθεί
το περιεχόµενο των προαναφερόµενων παρατηρήσεων και
συστάσεων, προκειµένου να εξακριβωθεί σε ποιο βαθµό ελήφθησαν
υπόψη ή κατά πόσον είναι ακόµη επίκαιρες.

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία
της Επιτροπής, η οποία υιοθετεί, σε µεγάλο βαθµό, διάφορες από
τις προτάσεις και συστάσεις που είχε διατυπώσει η ΕΟΚΕ σε
προγενέστερες γνωµοδοτήσεις της.
3.2 Τούτο αφορά, ειδικότερα, το γεγονός ότι το νέο πρόγραµµα
προβαίνει σε διαρθρωτική απλούστευση της κοινοτικής παρέµβασης
στον οπτικοακουστικό κλάδο, µέσω της θέσπισης ενός ενιαίου
ολοκληρωµένου προγράµµατος, το οποίο παρεµβαίνει στις φάσεις
που προηγούνται και στις φάσεις που έπονται της παραγωγής
(MEDIA 2007), αντικαθιστώντας τα δύο υφιστάµενα προγράµµατα
(MEDIA Plus και MEDIA — Κατάρτιση).
3.3 Αφορά, επίσης, το γεγονός ότι το νέο πρόγραµµα λαµβάνει
υπόψη οριζόντιες προτεραιότητες που είχε προηγουµένως
επισηµάνει η ΕΟΚΕ, όπως είναι:
i. η συνεκτίµηση της πολιτιστικής αξίας της κινηµατογραφικής
και οπτικοακουστικής κληρονοµιάς στις προτεινόµενες δράσεις·
ii. η ενίσχυση των παραγωγικών δοµών των ΜΜΕ·
iii. ο περιορισµός των ανισορροπιών µεταξύ των χωρών που διαθέτουν υψηλό δυναµικό παραγωγής και εκείνων που διαθέτουν
χαµηλό δυναµικό παραγωγής ή περιορισµένη γλωσσική
εµβέλεια·
iv. η ανάγκη να λαµβάνει το νέο πρόγραµµα υπόψη τις εξελίξεις
της αγοράς όσον αφορά τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας·
v. και, τέλος, η προώθηση της µεταγλώττισης και του υποτιτλισµού στη διανοµή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων.
3.4 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει και χαιρετίζει επίσης τον εύστοχο και
καλά οργανωµένο τρόπο κατά τον οποίο έχει διαρθρωθεί το Πρόγραµµα, και ειδικότερα τον τρόπο κατά τον οποίο έχει καταρτιστεί
το παράρτηµα σχετικά µε τον προϋπολογισµό και τη χρηµατοδοτική επίδραση.
3.5 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει, ακόµη, ότι στην Αιτιολογική Έκθεση, η
Επιτροπή δεν είχε τη δυνατότητα, όπως προτίθετο, να διασαφηνίσει
εκτενέστερα το ρόλο της βιοµηχανίας για τη βιώσιµη ανάπτυξη του
ευρωπαϊκού κλάδου οπτικοακουστικών υπηρεσιών και κινηµατογράφου, ως σηµαντικού φορέα για την έκφραση της ευρωπαϊκής
ταυτότητας και πολιτισµού. Η ΕΟΚΕ κρίνει, εντούτοις, καθοριστικό
να διαφυλάσσονται πάντοτε οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές αξίες και να
εξασφαλίζεται η ποικιλία και ο πλουραλισµός σε όλα τα οπτικοακουστικά µέσα, και φρονεί ότι το µέληµα αυτό πρέπει να διαποτίζει
όλες τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον τοµέα του παρόντος
προγράµµατος.
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3.5.1 Επ' αυτού, η ΕΟΚΕ επισύρει ιδιαίτερα την προσοχή της
Επιτροπής στην ανάγκη ενίσχυσης των πρωτοβουλιών µε στόχο να
προληφθούν καταστάσεις συγκέντρωσης που θα έβλαπταν τον
πλουραλισµό και την ποικιλία, και που ενδέχεται να επιδεινωθούν
στο πεδίο της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών, µε επιβλαβείς
συνέπειες για την παραγωγή και τη διανοµή, καθώς και στην
ανάγκη εξασφάλισης της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων
και καταπολέµησης της πειρατείας, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να
ενισχυθούν τα µέσα για την καταπολέµηση ορισµένων αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών.
3.5.2 Από την ίδια άποψη, η ΕΟΚΕ, όπως αναφέρεται και σε
προγενέστερη γνωµοδότησή της (14), δεν µπορεί να µην χαιρετίσει
την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί
στην Ανακοίνωση σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές που
αφορούν τα κινηµατογραφικά και τα άλλα οπτικοακουστικά
έργα (15), και να µην υποστηρίξει την υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Σύστασης που περιλαµβάνεται
στην Ανακοίνωση αυτή.
3.6 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η κατανόηση του Προγράµµατος
MEDIA 2007 θα διευκολυνόταν εάν, µέσα στο ίδιο το κείµενο της
απόφασης, περιλαµβανόταν ο ορισµός των κυριότερων εγκάρσιων
εννοιών του προγράµµατος, ειδικότερα δε όταν οι έννοιες αυτές
λαµβάνουν ιδιαίτερη σηµασία εντός του Προγράµµατος, όπως
συµβαίνει µε την έννοια του ανεξάρτητου παραγωγού, παρότι αναγνωρίζει, εντούτοις, ότι ο ορισµός των εννοιών αυτών παρέχεται σε
άλλα κοινοτικά έγγραφα, αφενός, και αφετέρου ότι, παραδοσιακά,
οι ορισµοί αυτοί αποσαφηνίζονται ως «κατευθυντήριες γραµµές»
στα πλαίσια της εφαρµογής του προγράµµατος.
3.7 Η ΕΟΚΕ, διαπιστώνοντας ότι, στην πρόταση απόφασης που
υπέβαλε η Επιτροπή, εµφανίζονται διαφορές µεταξύ των διαφόρων
γλωσσικών εκδόσεων, συνιστά ένθερµα να εντοπιστούν και να διορθωθούν πλήρως οι ασυµφωνίες αυτές στα τελικά κείµενα.
3.8 Τέλος, η ΕΟΚΕ παρότι αναγνωρίζει ότι τα µέσα που εκχωρούνται στις προβλεπόµενες ενέργειες και η κατανοµή τους ανά έτη
δεν δικαιολογούν, γενικά, άλλα σχόλια, φρονεί ότι θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι ενδεχόµενες συνέπειες που προκύπτουν, στο
επίπεδο αυτό, από τα σχόλια που αναφέρονται παρακάτω στις
ειδικές παρατηρήσεις και συµβουλεύει, κατά την ενδιάµεση αξιολόγηση, να εκτιµηθεί δεόντως, στο µέτρο του δυνατού, το κατά
πόσον συµβιβάζονται τα εκχωρούµενα κονδύλια µε την πραγµατική
επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων.

4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει και επαναλαµβάνει ορισµένες από τις
στρατηγικές παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει στη γνωµοδότησή
της, της 24ης Σεπτεµβρίου 2003 (16), καθόσον φρονεί ότι ακόµη
δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη στην πρόταση απόφασης της
Επιτροπής ορισµένες πτυχές που σχετίζονται µε το γεγονός ότι το
νέο πρόγραµµα θα πρέπει:
— να εγγυάται τη συµπληρωµατικότητα και τη συνεκτικότητα µε
τις λοιπές παρεµβάσεις της Κοινότητας που αποσκοπούν σε µια
κοινή στρατηγική·
(14) ΕΕ C 74 της 23.3.2005, µε εισηγητή τον κ. P. BRAGHIN.
(15) Έγγρ. COM(2004) 171 τελικό, της 16.03.04, ΕΕ C 123 της
30.04.04.
(16) Η οποία αναφέρεται παραπάνω, στο σηµείο 2.2.5.
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— να δίδει προτεραιότητα, ειδικά, στην τεχνολογική εξέλιξη, την
καινοτοµία και τη διεθνική κυκλοφορία·
— να προωθεί αποφασιστικά τη σύσταση και ανάπτυξη ενός
συστήµατος πληροφόρησης και παρακολούθησης των νέων
αναγκών και εξελίξεων της αγοράς του οπτικοακουστικού
τοµέα·
— να αυξάνει κατά τρόπο βιώσιµο, την πρόσβαση του κοινού στην
ευρωπαϊκή οπτικοακουστική κληρονοµιά, µέσω της ψηφιοποίησής της και της δηµιουργίας δικτύων ευρωπαϊκής κλίµακας,
κυρίως µε στόχους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς·
— να εξασφαλίζει τη διεξαγωγή τακτικών και συστηµατικών αξιολογήσεων της εκτέλεσης του προγράµµατος, προκειµένου να
αξιοποιούνται µε τον καλύτερο τρόπο οι διαθέσιµοι δηµοσιονοµικοί πόροι και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οπτικοακουστικής βιοµηχανίας·
— να υποστηρίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη πρότυπων σχεδίων, µε
ιδιαίτερη έµφαση στο περιεχόµενο, και όχι απλά στην τεχνολογική πτυχή·
— και να προωθεί, πραγµατικά, τις ευρωπαϊκές ταινίες, στην
Ευρώπη και στον κόσµο, µέσω συστηµατικής ενηµερωτικής
δραστηριότητας σχετικά µε τα φεστιβάλ.
4.2 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει επίσης την επιθυµία που διατύπωνε
ήδη στη γνωµοδότησή της, της 15ης Σεπτεµβρίου 2004 (17),
δηλαδή να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στις διαδικασίες κατάρτισης που
συνδέονται µε τις νέες τεχνολογίες και τις νέες ανάγκες όσον αφορά
τη συλλογή, καταλογογράφηση, διατήρηση και αποκατάσταση των
κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών έργων, τη διαχείριση βάσεων
δεδοµένων και τις τυποποιηµένες µεθόδους διατήρησης έργων σε
ψηφιακή µορφή.
4.3 Παρά το γεγονός ότι στους στόχους του Προγράµµατος
περιελήφθησαν ειδικά κίνητρα για τις ΜΜΕ, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι ο
αντίκτυπός τους στο επίπεδο των εκχωρούµενων κονδυλίων θα ήταν
θετικό να αυξηθεί, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή µια πιο ουσιαστική και πιο σηµαντική στήριξη. Οµοίως, η ενίσχυση για την
εισαγωγή των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, στους κινηµατογράφους
και σε απευθείας σύνδεση, και οι νέες πρωτοβουλίες στο χώρο της
τεχνολογικής καινοτοµίας, θα άξιζαν την εκχώρηση σηµαντικότερων
κονδυλίων.
4.4 Στον τοµέα της διαχείρισης του προγράµµατος MEDIA
2007, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η Επιτροπή µόλις προέβη στη
σύσταση εκτελεστικού οργανισµού για τη διαχείριση της κοινοτικής
δράσης στους τοµείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών
θεµάτων και του πολιτισµού (18), για διάστηµα που αρχίζει την
1η Ιανουαρίου 2005 και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, µε δυνατότητα ενδεχόµενης αναθεώρησης ή επέκτασης των λειτουργιών
που θα διεκπεραιώνει ο οργανισµός στα πλαίσια της νέας γενιάς
προγραµµάτων, πράγµα που, εποµένως, πρέπει να περιλαµβάνει και
τη διαχείριση του Προγράµµατος MEDIA 2007.
(17) Η οποία αναφέρεται παραπάνω, στο σηµείο 3.5.2.
(18) Απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2005 για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισµού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τοµείς της
εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεµάτων και του πολιτισµού κατ'
εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου,
ΕΕ L 24 της 27.01.2005, σσ. 35-38.
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4.4.1 Εντούτοις, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το σηµείο 7 της
«Αιτιολογικής Έκθεσης», «η Επιτροπή θα αναθέσει τη διαχείρισή του
[του προγράµµατος] σε εκτελεστικό οργανισµό», πράγµα που
επαναλαµβάνεται και στο σηµείο 5.3 του Παραρτήµατος, ενώ στο
σηµείο «6.1.1 Financial intervention», διευκρινίζονται µάλιστα και οι
χρηµατοδοτικές υποχρεώσεις έναντι του εν λόγω Εκτελεστικού
Οργανισµού, η ΕΟΚΕ, κατόπιν ανάλυσης των στόχων και
λειτουργιών του εν λόγω Οργανισµού, έτσι όπως προβλέπονται στο
άρθρο 4 της σχετικής Απόφασης, καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει µε αυστηρότητα και διαφάνεια ποιες θα είναι οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες που θα ανατεθούν στον Οργανισµό, στον
τοµέα της διαχείρισης του Προγράµµατος MEDIA 2007, δυνάµει
των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4, και
ποιος θα είναι ο τρόπος διάρθρωσης ή/και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων σε συνάρτηση µε άλλους κοινοτικούς φορείς που έχουν
ευθύνες για την εκτέλεση, παροχή συµβουλών και αξιολόγηση του
προγράµµατος MEDIA 2007.
4.4.2 Ειδικότερα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να
παρασχεθεί στον Εκτελεστικό Οργανισµό ανθρώπινο δυναµικό εξειδικευµένο στο ειδικό αυτό πεδίο του οπτικοακουστικού κλάδου,
ένα ζήτηµα στο οποίο δεν αναφέρεται η Απόφαση.
4.4.3 Επισύρεται, επίσης, η προσοχή στο γεγονός ότι είναι
σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι η ολοκληρωµένη διαχείριση του
προγράµµατος θα διεκπεραιώνεται µε αυστηρότητα εκ µέρους του
Οργανισµού, ούτως ώστε να αποτρέπονται, κυρίως, θετικές ή αρνητικές συγκρούσεις αρµοδιοτήτων µεταξύ των φορέων που εµπλέκονται στον καθορισµό των στρατηγικών στόχων του Προγράµµατος και στη διαχείρισή του.
4.4.4 Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί κατά τρόπο διαφανή σε
ποιον φορέα ή φορείς θα µεταβιβαστούν οι αρµοδιότητες του
Οργανισµού -στην περίπτωση που, κατά την πορεία εκτέλεσης του
Προγράµµατος, δεν θα επιβεβαιωθεί η συνέχισή του- προκειµένου
να εξασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση και η αποτελεσµατική λειτουργία
του, χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια της πορείας του.
4.5 Η ευρωπαϊκή αγορά του οπτικοακουστικού τοµέα εξακολουθεί να είναι κατακερµατισµένη και η πολιτιστική της ανοµοιογένεια εξακολουθεί να εκφράζεται ως διχασµός µεταξύ, αφενός, των
χωρών µε χαµηλό δυναµικό οπτικοακουστικής παραγωγής ή/και µε
περιορισµένη γλωσσική ή γεωγραφική εµβέλεια και, αφετέρου, των
χωρών που διαθέτουν υψηλότερο παραγωγικό δυναµικό (19). Όσον
αφορά τις δηµοσιονοµικές διατάξεις, ως εκ τούτου, και παρά τα
όρια του δικαίου περί ανταγωνισµού, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η
Επιτροπή, κατά τον καθορισµό των κατευθυντήριων γραµµών για
το νέο Πρόγραµµα, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την πραγµατική
κατάσταση ορισµένων κρατών µελών και περιφερειών που αποδεδειγµένα δεν έχουν ακόµη επιτύχει επίπεδο πλήρους ανάπτυξης των
οπτικοακουστικών τους βιοµηχανιών.
(19) Όπως είχε επισηµανθεί και στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε
την ενδιάµεση αξιολόγηση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων των
προγραµµάτων MEDIA Plus και MEDIA-Κατάρτιση (2001-2005), η
οποία στηρίχτηκε στα συµπεράσµατα της έκθεσης ενδιάµεσης αξιολόγησης που υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
- Ανακοίνωση για την ενδιάµεση αξιολόγηση της εφαρµογής και των
αποτελεσµάτων των προγραµµάτων MEDIA Plus και MEDIA-Κατάρτιση
(2001-2005) καθώς και των αποτελεσµάτων της προπαρασκευαστικής
δράσης «Ανάπτυξη και οπτικοακουστικός τοµέας: i2i οπτικοακουστικός
τοµέας» , COM(2003) 725 τελικό, της 24.11.2003· Έκθεση «MidTerm evaluation of the MEDIA Plus and MEDIA Training
Programmes», που εκπόνησαν οι επιχειρήσεις APRIL/Media Consulting Group/SECOR. Σχετικά µε το ζήτηµα της θετικής διαφοροποίησης, ιδιαίτερη προσοχή αξίζει το περιεχόµενο του σηµείου 4.7 της
διαχειριστικής σύνοψης: The European added value of MEDIA for
countries with a low production capacity and a restricted linguistic
area).
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4.6 Όσον αφορά τις ενέργειες επικοινωνίας, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει
πλήρως τη στρατηγική επιλογή της Επιτροπής να ενισχυθούν οι
ουσιαστικές αρµοδιότητες των Media Desks και των Antennes
Media, έτσι όπως προβλέπεται στο σηµείο 2.2. «MEDIA Desks και
Antennes MEDIA» του Παραρτήµατος της υπό εξέταση πρότασης
απόφασης. Προτείνει, λοιπόν, η ΕΟΚΕ να προσαρµόσει η Επιτροπή
το κείµενο του άρθρου 12 της απόφασης στο ευρύτερο φάσµα
αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στο σηµείο αυτό του παραρτήµατος (20), και να χρηµατοδοτήσει κατάλληλα τα Media Desks,
ούτως ώστε να δύνανται να επιτελούν πλήρως το έργο που τους
έχει ανατεθεί.
4.7 Η ΕΟΚΕ τονίζει, επίσης, ότι, στο άρθρο 13, παράγραφος 2,
της πρότασης, θα πρέπει να καταστεί σαφής η υποχρέωση της Επιτροπής να εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα και τη συµπληρωµατικότητα του προγράµµατος MEDIA 2007 µε τα προγράµµατα και
δράσεις στον οπτικοακουστικό κλάδο που υλοποιούνται στα
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πλαίσια της συνεργασίας της Κοινότητας µε τρίτες χώρες και µε τις
αρµόδιες διεθνείς οργανώσεις, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 9,
παράγραφος 2, της Απόφασης του Συµβουλίου της 20ής
∆εκεµβρίου 2000 σχετικά µε το πρόγραµµα MEDIA Plus (21).
4.8 Ακόµη, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, λόγω της προβλεπόµενης
διάρκειας του προγράµµατος (7 έτη), καθώς και της φυσικής
εξέλιξης της αγοράς και της τεχνολογίας, θα ήταν φρόνιµο και
σκόπιµο να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραµµα αξιολόγησης που
προβλέπεται στο άρθρο 14, παράγραφος 3, της απόφασης, και ειδικότερα να υποβληθεί ενωρίτερα η πρώτη ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν και µε τις
ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της εφαρµογής του προγράµµατος.
Κατ' αυτόν τον τρόπο, τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης αυτής
θα µπορούν ακόµη να αξιοποιηθούν για ενδεχόµενη αναθεώρηση
των επιχειρησιακών στόχων και των ενεργειών προς εφαρµογή.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(20) Με την προτεινόµενη αυτή τροπολογία, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα αυξηθεί
η διαφάνεια και η νοµική ασφάλεια του κειµένου της υπό εξέταση
πρόταση Απόφασης.

(21) ΕΕ L 13, της 17.1.2001, σσ. 34 κ.ε.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Ο κλάδος των µεγάλων
λιανοπωλητών — τάσεις και αντίκτυπος σε αγρότες και καταναλωτές»
(2005/C 255/08)
Την 1η Ιουλίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού Κανονισµού της, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε το ανωτέρω θέµα.
Το τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές
εργασίες, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 17 Μαρτίου 2005 µε εισηγητή τον κ. Allen.
Κατά την 416η σύνοδο της ολοµέλειάς της, 6ης και 7ης Απριλίου 2005 (συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2005), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 115 ψήφους υπέρ, 71 κατά και 10 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή

1.1 Οι ευρωπαίοι λιανοπωλητές, αντιδρώντας στις κοινωνικές
και οικονοµικές µεταβολές των τελευταίων 20 ετών, ιδιαίτερα δε
στις αλλαγές που επήλθαν στις καταναλωτικές ανάγκες,
δηµιούργησαν το σύστηµα των µεγάλων αλυσίδων λιανικού
εµπορίου. Η κεντρική ιδέα ήταν η διευκόλυνση των καταναλωτών
κατά τις εξορµήσεις τους στην αγορά µέσω της διάθεσης στο καταναλωτικό κοινό ενός ευρέος φάσµατος τροφίµων και άλλων
προϊόντων κάτω από την ίδια στέγη. Σε όρους µάρκετινγκ, οι
µεγάλες αλυσίδες λιανικού εµπορίου στοχεύουν στην προσέλκυση
όλο και περισσότερων καταναλωτών µέσω της ελκυστικής παρουσίασης προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιµές. Το λιανικό εµπόριο
προϊόντων διατροφής, λόγω του µεγέθους και της σηµασίας του,
έχει υποστεί τις βαθύτερες αλλαγές, µία εξέλιξη µε µέγιστο αντίκτυπο στους καταναλωτές. Στο Ηνωµένο Βασίλειο το 80 % των
τροφίµων αγοράζεται στις µεγάλες αλυσίδες λιανικού εµπορίου. Το
ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ. Τα µεγάλα
σουπερµάρκετ και τα πολυκαταστήµατα µπορούν να προσφέρουν
στους καταναλωτές ακόµη και 20 000 γραµµές προϊόντων.

1.2 Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι µεγάλες αλυσίδες
λιανικού εµπορίου ωφέλησαν σηµαντικά τους καταναλωτές τόσο
από την άποψη της ποικιλίας των προσφερόµενων προϊόντων όσο
και από την άποψη των τιµών. Πιο συγκεκριµένα, οι µεγάλες
αλυσίδες λιανικών πωλήσεων παρέχουν στους καταναλωτές τη
δυνατότητα να επιλέγουν από ένα ευρύ φάσµα προϊόντων διατροφής, συγκεντρωµένων κάτω από µία στέγη και χωρίς πρόβληµα
στάθµευσης, αφού, επιπλέον, παρέχουν δωρεάν θέσεις στάθµευσης
αυτοκινήτων. Αυτά τα πολυκαταστήµατα είναι «φιλικά» προς τα
παιδιά και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ορισµένα από αυτά διαθέτουν ΑΤΜ και αναψυκτήρια καθώς και υπηρεσίες ανακύκλωσης.
Πολλά παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών, ενώ προβλέπονται και υπηρεσίες
παράδοσης κατ' οίκον στη γύρω περιοχή. Έτσι λοιπόν, η δυνατότητα να κάνει κανείς τα εβδοµαδιαία του ψώνια σε ένα και µόνο
κατάστηµα και σε ανταγωνιστικές τιµές κάνει τις µεγάλες αλυσίδες
ελκυστικές για τους καταναλωτές και δικαιολογεί την αύξηση του
µεριδίου τους στη συνολική αγορά ειδών νοικοκυριού.

1.3 Στην πλειονότητα των νέων κρατών µελών, οι µεγάλες
αλυσίδες λιανικού εµπορίου διαθέτουν µικρότερο µερίδιο αγοράς
απ' ό,τι στην ΕΕ των 15, ωστόσο, το µερίδιο τους αυξάνεται πολύ
γρήγορα.

Οι µεγάλες αλυσίδες λιανικού εµπορίου λειτουργούν βάσει
ποικίλων επιχειρηµατικών δοµών:

— Υπεραγορές: µεγάλα πολυκαταστήµατα λιανικού εµπορίου µε
επιφάνεια πώλησης έως και 10 000 τ.µ. που διαθέτουν σηµαντικές ποσότητες µη διατροφικών προϊόντων και εφαρµόζουν
το σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης·
— Σουπερµάρκετ: καταστήµατα λιανικής πώλησης τροφίµων µε
σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης και επιφάνεια πώλησης έως και
3 500 τ.µ.· τα µη διατροφικά προϊόντα συνιστούν λιγότερο
από το 25 % των πωλήσεων·
— Καταστήµατα τύπου «discount» (διαθέτουν τα προϊόντα τους σε
µειωµένες τιµές): κατά βάση πρόκειται για καταστήµατα
λιανικής πώλησης προϊόντων διατροφής που εφαρµόζουν το
σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης, εστιάζουν σε περιορισµένο φάσµα
προϊόντων και σηµειώνουν υψηλό κύκλο εργασιών — οι
χαµηλές τιµές αποτελούν το κύριο στοιχείο προσέλκυσης.
Παρατηρείται σηµαντική αύξηση στον τοµέα αυτό.
1.4 Ωστόσο, τα µερίδια της αγοράς των µεγαλύτερων λιανοπωλητών διαφέρει σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο.
Στην Ουγγαρία οι τρεις µεγαλύτεροι λιανοπωλητές αντιπροσωπεύουν το 29 % του κλάδου ειδών νοικοκυριού. Στο Ηνωµένο
Βασίλειο οι τρεις µεγαλύτερες αλυσίδες λιανικών πωλήσεων
ελέγχουν το 60 % του κλάδου ενώ στην Ιρλανδία το αντίστοιχο
ποσοστό είναι 66 %. Τα ποσοστά της αγοράς ειδών νοικοκυριού
που ελέγχουν οι τρεις µεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού εµπορίου
στις νέες χώρες µέλη που ακολουθούν είναι τα εξής: Πολωνία
14,2 %, Τσεχία 25,4 %, Σλοβακία 42,6 %, Σλοβενία 77,3 %. Η
τάση που παρατηρείται είναι ότι τα τελευταία 10 χρόνια ο κλάδος
του λιανικού εµπορίου προϊόντων διατροφής κυριαρχείται από
σχετικά µικρό αριθµό πολύ µεγάλων αλυσίδων λιανικού εµπορίου.
Κατά µέσο όρο οι πωλήσεις τροφίµων αντιπροσωπεύουν το 70 %
των πωλήσεων ειδών νοικοκυριού (πηγή: GfK ConsumerScan/
Household Panel).

2. Οι τιµές των τροφίµων στο λιανικό εµπόριο και η
εσωτερική αγορά
2.1 Η Γ∆ Εσωτερική Αγορά, βάσει των στοιχείων που είχε
συλλέξει ο AC Nielsen, συνέκρινε τις τιµές σε µια σειρά επώνυµων
προϊόντων πανευρωπαϊκής εµβέλειας (1) που διατίθενται σε 14
χώρες της ΕΕ στο διάστηµα Σεπτεµβρίου 2002 — Οκτωβρίου
2003. Ο παρακάτω δείκτης τιµών δείχνει µεγάλες αποκλίσεις
µεταξύ των 14 κρατών µελών της ΕΕ. Ορίζοντας την κοινοτική
µέση τιµή = 100, οι ελάχιστες και οι µέγιστες τιµές στα παρακάτω
κράτη µέλη έχουν ως εξής:
(1) Εµπορικά σήµατα πανευρωπαϊκής εµβέλειας ορίζονται τα εµπορικά
σήµατα που διατίθενται σε τέσσερις από τις πέντε µεγαλύτερες χώρες
της ΕΕ καθώς και σε πέντε ακόµη κράτη· Εµπορικά σήµατα κοινόχρηστης
ονοµασίας είναι τα σήµατα που δεν πληρούν το ανωτέρω κριτήριο. Η
παρούσα ανάλυση αναφέρεται µόνο σε τιµές ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
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Προϊόν
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Χώρα

Ελάχιστη

Χώρα

Μέγιστη

Βούτυρο Kerrygold

Ιρλανδία

90

Γερµανία

150

Red Bull

Αυστρία

79

Φινλανδία

134

Fanta

Ισπανία

70

Φινλανδία

148

Evian

Γαλλία

62

Φινλανδία

204

Twix

Βέλγιο

74

∆ανία

131

Haagen Dazs

Ιταλία

60

Ελλάδα

117

Στιγµιαίος καφές Nescafe

Ελλάδα

64

Αυστρία

137

Ηνωµένο Βασίλειο

75

Γαλλία

144

Ρύζι Uncle Ben's

Φινλανδία

81

Ηνωµένο Βασίλειο

161

Ζυµαρικά Barilla

Ιταλία

55

Ιρλανδία

114

Kelloggs' Cornflakes

2.2 Τα επώνυµα προϊόντα πανευρωπαϊκής εµβέλειας, όπως τα ανωτέρω, χαίρουν υψηλής αναγνωρισιµότητας
µεταξύ των καταναλωτών σε όλη την ΕΕ. Θα ανέµενε λοιπόν κανείς ότι οι τιµές των προϊόντων αυτών δεν θα
διέφεραν σηµαντικά από χώρα σε χώρα.
Οι διαφορές στις τιµές είναι µεγαλύτερες για τα προϊόντα κοινής ονοµασίας και τα προϊόντα «ιδιωτικής ετικέτας»
(«white label»). Και σε αυτή την περίπτωση, η λογική πίσω από τις διαφορές δεν είναι προφανής.
Προϊόν

Χώρα

Ελάχιστο

Χώρα

Μέγιστο

Ρύζι

Πορτογαλία

45

Σουηδία

182

Αλεύρι

Πορτογαλία

45

Σουηδία

182

Αλεσµένος καφές

Φινλανδία

71

Ιρλανδία

298

Στιγµιαίος καφές

Βέλγιο

40

Ιρλανδία

127

Ηµιαποβουτυρωµένο γάλα UHT

Γερµανία

71

Φινλανδία

140

Σούπες σε σκόνη

Ισπανία

43

Βέλγιο

256

Κατεψυγµένα ψάρια

Φινλανδία

65

Γαλλία

118

Παγωτό

Φινλανδία

40

Ηνωµένο Βασίλειο

214

Αεριούχο µεταλλικό νερό

Ιταλία

47

Φινλανδία

168

Παιδικές τροφές

Ισπανία

66

Ιταλία

173

Ανανάς σε κονσέρβα

Κάτω Χώρες

53

Φινλανδία

181

Ζάχαρη

Πορτογαλία

93

Σουηδία

286

2.3 Οι ανωτέρω αποκλίσεις µεταξύ των τιµών επώνυµων και µη προϊόντων µας δίνουν απλώς την ακτινογραφία
της τρέχουσας κατάστασης. Η τακτική παρακολούθηση των τιµών θα επιτρέψει την εξαγωγή συµπερασµάτων
σχετικά µε το αν οι τιµές για αυτά τα αγαθά συγκλίνουν µε το πέρασµα του χρόνου, όπως θα ανέµενε κανείς να
συµβεί στο εσωτερικό µιας πλήρως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς. Η Γ∆ «Εσωτερική αγορά» είναι της γνώµης
ότι σε µία εσωτερική αγορά που λειτουργεί αποτελεσµατικά οι διαφορές µεταξύ των τιµών δεν πρέπει να είναι
τόσο µεγάλες όσο προκύπτει από τα πιο πάνω στοιχεία. Σε µία ανάλογη έρευνα στις ΗΠΑ οι διαφορές µεταξύ των
τιµών ήταν µικρότερες από τις τιµές στην ΕΕ των 14.
2.4 Οι αποκλίσεις µεταξύ των τιµών οφείλονται σε διάφορα αίτια: σε διαφορετικά είδη λειτουργικού κόστους
— όπως είναι το κόστος της εργασίας, το κόστος µεταφοράς, το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων — στο
µέγεθος των αποθηκευτικών χώρων και στον όγκο του κύκλου εργασιών, στους τοπικούς φόρους και στο επίπεδο
του τιµολογιακού ανταγωνισµού τόσο από την πλευρά του αγοραστή, όσο και από την πλευρά του πωλητή.
Σηµαντικό ρόλο µπορούν επίσης να διαδραµατίσουν και οι διαφορετικές προτιµήσεις και γούστο των καταναλωτών, που εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις πολιτιστικές συνήθειες. Εξάλλου, οι συνθήκες στις επιµέρους
τοπικές αγορές, όπως το κλίµα και η κατάσταση της αλυσίδας εφοδιασµού, πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη.
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3. Τιµολογιακή πολιτική των µεγάλων αλυσίδων λιανικού
εµπορίου

γυναικών σε θέσεις µερικής απασχόλησης και στην συγκέντρωσή
τους σε θέσεις χαµηλών προδιαγραφών.

3.1 Την τελευταία πενταετία, οι διαφηµίσεις των µεγάλων
αλυσίδων λιανικού εµπορίου περιστρέφονται γύρω από το ίδιο
θέµα: «κάθε µέρα χαµηλές τιµές», «αγοράστε περισσότερα, πληρώστε
λιγότερα», «το καλό φαγητό στοιχίζει λιγότερο» «σας βοηθούµε να
ξοδεύετε καθηµερινά όλο και λιγότερα». Ακούγεται συνεχώς ότι οι
µεγάλες αλυσίδες λιανικού εµπορίου είναι ο καλύτερος φίλος του
καταναλωτή γιατί καταφέρνουν να κατεβάζουν τις υπερβολικά
υψηλές τιµές των προϊόντων. Είναι προφανές ότι αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι οι καταναλωτές αποδίδουν µεγάλη σηµασία στις
τιµές. Θεωρητικά, αυτό είναι πράγµατι καλό για τους καταναλωτές
βραχυπρόθεσµα, πρέπει όµως να ληφθούν υπόψη οι µακροπρόθεσµες συνέπειες. Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων πρέπει να
αµείβονται επαρκώς, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής παροχή
τροφίµων υψηλής ποιότητας που παράγονται µε σεβασµό στο
περιβάλλον. Όλοι οι παράγοντες που συµµετέχουν στην επεξεργασία και διανοµή πρέπει επίσης να αποκοµίζουν λογικά οφέλη.

4.2 Οι µεγάλες αλυσίδες λιανικού εµπορίου απασχολούν
προσωπικό σε ευρύ φάσµα θέσεων. Αυτοί που εργάζονται στα
ταµεία και οι ανεφοδιαστές ραφιών βρίσκονται συνήθως στο κάτω
άκρο της µισθολογικής κλίµακας και, ανάλογα µε την κατάσταση
σε κάθε κράτος µέλος, οι αποδοχές τους είναι είτε οι ελάχιστες
προβλεπόµενες από τον νόµο, είτε κατά τι υψηλότερες.

3.2 Η βρετανική αλυσίδα σουπερµάρκετ ASDA (η οποία ανήκει
στον αµερικανικό κολοσσό Wal-Mart) έχει αναγάγει τη µείωση των
τιµών σε φιλανθρωπική αποστολή διακηρύσσοντας «στόχος µας
είναι να παρέχουµε προϊόντα και υπηρεσίες προσιτές σε όλους». Η
νέα φιλοσοφία φαίνεται να υπαγορεύει ότι το ιδανικό είναι ο καταναλωτής να ξοδεύει όσο το δυνατόν λιγότερα χρήµατα για τρόφιµα.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι αλυσίδες λιανικού εµπορίου µοιάζουν να
θέλουν να πείσουν τον κόσµο ότι η πλέον σηµαντική παράµετρος
κατά την αγορά τροφίµων είναι η τιµή τους. Το ποσοστό του οικογενειακού εισοδήµατος που δαπανάται για την αγορά τροφίµων
µειώνεται διαρκώς σε όλη την Ευρώπη (βλέπε Παράρτηµα 1).
3.3 Είναι παράδοση οι µεγάλες αλυσίδες λιανικού εµπορίου να
κάνουν επιθετικές προσφορές σε βασικά προϊόντα τα οποία αποκαλούνται «δηµιουργοί αγοραστικής κίνησης» (Traffic Generators),
γιατί οι καταναλωτές έρχονται να τα αγοράσουν τακτικά και,
ταυτόχρονα, να αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους για άλλα προϊόντα
χωρίς οι καταναλωτές να το αντιλαµβάνονται. Η πώληση τροφίµων
σε τιµές κάτω του κόστους απαγορεύεται σε ορισµένα κράτη µέλη
— π.χ. στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, την Πορτογαλία, καθώς επίσης στην Ισπανία και την
Ελλάδα υπό ιδιαίτερες περιστάσεις.
3.4 Η πώληση σε τιµές κάτω του κόστους και η επιθετική τιµολόγηση µπορούν τελικά να οδηγήσουν σε αντιανταγωνιστικές πρακτικές.

4. Το εργατικό δυναµικό των σουπερµάρκετ
4.1 Ο διογκούµενος κλάδος των µεγάλων αλυσίδων λιανικού
εµπορίου έχει δηµιουργήσει χιλιάδες θέσεις απασχόλησης ανά την
ΕΕ, πολλές από τις οποίες είναι χαµηλών αποδοχών και συχνά
µερικής απασχόλησης. Σε πρόσφατη έρευνα που δηµοσιεύθηκε στον
δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των
Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας, αναφέρεται ότι το 60 %
περίπου των εργαζοµένων στον χώρο του λιανικού εµπορίου είναι
γυναίκες (Industrial Relations in the Retail Sector, October
2004, Comparative Study), ενώ υπάρχει και σηµαντικό ποσοστό
νέων εργαζοµένων µε περιορισµένα προσόντα. Οι αµοιβές είναι
σχετικά χαµηλές και τα επίπεδα µερικής απασχόλησης και απασχόλησης το Σαββατοκύριακο είναι υψηλά. Ο κλάδος υφίσταται
αυτή τη στιγµή µείζονες διαρθρωτικές αλλαγές και υποβάλλεται σε
διαδικασίες συγκέντρωσης και διαφοροποίησης, καθώς και σε
πιέσεις να προβεί σε αναδιάρθρωση, απορρύθµιση και σε µείωση
των θέσεων απασχόλησης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι συνήθως
το µεγάλο χάσµα µεταξύ των αµοιβών των γυναικών και των
αµοιβών των ανδρών, πράγµα που οφείλεται στο υψηλό ποσοστό

4.3 Το ευέλικτο ωράριο εργασίας που παρέχουν είναι ελκυστικό
για τους φοιτητές, τους προσωρινά απασχολούµενους και τους
εργαζόµενους που έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις ή δεύτερη
δουλειά. Είναι σηµαντικό οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης να
µην υφίστανται διακρίσεις.
4.4 Οι ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικού εµπορίου πρέπει να
εξελιχθούν προς την κατεύθυνση της παροχής ποιοτικών καταναλωτικών υπηρεσιών από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό που θα
εργάζεται σε καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Η συνεχής
συγκέντρωση που σηµειώνεται στον τοµέα των µεγάλων αλυσίδων
λιανικού εµπορίου έχει οδηγήσει στη διαµόρφωση νέων ανταγωνιστικών στρατηγικών (π.χ. πολέµους τιµών), σε σοβαρές πιέσεις για
τον περιορισµό του κόστους, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους
εργασίας, στην άρση των ρυθµίσεων που αφορούν τις ώρες
λειτουργίας και σε αύξηση της απασχόλησης τις νυκτερινές ώρες
και το Σαββατοκύριακο.
4.5 Ενώ οι τιµές των τροφίµων έχουν µειωθεί µέσω της ανταγωνιστικής τιµολόγησης, αυξηµένη αποτελεσµατικότητα στην αγορά,
διαχείριση, στις διαδικασίες αποθήκευσης, διαφήµιση και καλή
ποιότητα τροφίµων αποδεικνύει ότι «η πραγµατικότητα είναι ότι η
φθηνή τροφή τείνει να σηµαίνει φθηνό εργατικό δυναµικό και
οφείλουµε να αρχίσουµε να εξετάζουµε πιο σοβαρά το ζήτηµα
αυτό, προτού συνεχίσουµε να ενθαρρύνουµε τα σουπερµάρκετ στον
ανταγωνιστικό πόλεµο τιµών», παρατηρεί ο καθηγητής Tim Long,
του πανεπιστηµίου Thames Valley.
4.6 Επιπλέον, κατά την εισαγωγή προϊόντων από χώρες του
τρίτου κόσµου δεν πρέπει να αγνοούµε τις συνθήκες εργασίας που
ισχύουν σε αυτές.
5. Συγκεντρώσεις αλυσίδων λιανικού εµπορίου
5.1 Οι συγκεντρώσεις στον τοµέα του λιανικού εµπορίου
προϊόντων διατροφής έχουν αυξηθεί δραστικά σε όλη την Ευρώπη.
Μεταξύ του 1993 και του 2002, το µερίδιο αγοράς των πέντε
µεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής πώλησης προϊόντων διατροφής
αυξήθηκε κατά µέσο όρο 21,7 % φτάνοντας σε ποσοστό 69,2 %
στην ΕΕ των 15. Το 2002 το ποσοστό µεριδίου αγοράς εκτεινόταν
από 37 % στην Ιταλία και 52,7 % στην Ελλάδα έως 94,7 % στη
Σουηδία (πηγή: έκθεση του 2003 της εταιρείας London Economics για λογαριασµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος του
Ηνωµένου Βασιλείου).
5.2 Σε ορισµένα κράτη µέλη οι πτυχές της αγοράς και της
πώλησης τείνουν να εµφανίζουν εξίσου συγκεντρωτικό χαρακτήρα.
Σε άλλα κράτη µέλη οι συνεταιρισµοί των αγοραστών αντιπροσωπεύουν, τυπικά, τους ανεξάρτητους λιανοπωλητές (δηλ. τις
αλυσίδες καταστηµάτων σε εθελοντική βάση), συνεπώς, σε εθνικό
επίπεδο η πλευρά των αγοραστών χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερο
συγκεντρωτισµό απ' ότι η πλευρά των πωλητών.
5.3 Οι υπεραγορές διευρύνουν το φάσµα των και των προϊόντων
που προσφέρουν, ενώ τα καταστήµατα τύπου «discount» συνεχίζουν την επέκτασή τους στον τοµέα των τροφίµων και, ενώ εστιάζουν στις χαµηλές τιµές, πιθανόν να προχωρήσουν και στην
προσφορά ορισµένων προϊόντων υψηλής ποιότητας στη χαµηλότερη δυνατή τιµή.
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5.4 Οι τελευταίες τάσεις στον κλάδο των οπωροκηπευτικών
έχουν αποµακρυνθεί από την προσέγγιση της προώθησης βασικών
αγαθών. Στόχος των µεγάλων αλυσίδων είναι η συγκέντρωση των
αγορών τους σε περιορισµένο αριθµό µεγάλων προτιµώµενων
προµηθευτών, µε τους οποίους να µπορούν να συνεργάζονται σε
ετήσια βάση. Σε παλαιότερη γνωµοδότησή (2) της η ΕΟΚΕ ανέφερε:
«Το πλεονέκτηµα που τονίζεται συχνότερα από τις υπεραγορές
είναι η µεγάλη ποικιλία νωπών φρούτων και λαχανικών. Αντίθετα,
η λαϊκή αγορά είναι συχνά συνώνυµη µε καλύτερη ποιότητα,
φρεσκάδα, ευρεία επιλογή, εµπιστοσύνη και ανθρώπινες σχέσεις».
5.5 Οι αλυσίδες λιανικού εµπορίου έχουν ενθαρρύνει την
ενοποίηση στον κλάδο των προµηθευτών προϊόντων και ιδιαίτερα
των προµηθευτών προϊόντων διατροφής. Ένας από τους κλάδους
στους οποίους συνέβη αυτό είναι ο κλάδος των αρτοπωλών. Στο
Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία ιδίως, ο ανταγωνισµός των
τιµών στις πωλήσεις ψωµιού είχε ως αποτέλεσµα το κλείσιµο
µεγάλου αριθµού αρτοποιείων και η αγορά κυριαρχείται πλέον από
µικρό αριθµό πολύ µεγάλων µονάδων αρτοποιίας. Αυτό επέτρεψε
στα σουπερµάρκετ να διαθέτουν ψωµί χαµηλού κόστους, µε περιορισµένη θρεπτική αξία. Ψωµί µεγαλύτερης θρεπτικής αξίας εξακολουθεί να διατίθεται αλλά σε υψηλότερες τιµές.
5.6 Πολλά σουπερµάρκετ διαθέτουν πλέον τα δικά τους αρτοποιεία µέσα στο κατάστηµα. Το σουπερµάρκετ αγοράζει κατεψυγµένα προϊόντα αρτοποιίας, το ψήσιµο των οποίων ολοκληρώνεται στο κατάστηµα.
6. Τιµές παραγωγού και τιµές καταναλωτή
6.1 Η εταιρία συµβούλων «London Economics» επισηµαίνει,
στην έκθεσή της για το 2003, ότι το 2001 κανένα κράτος µέλος
δεν φαίνεται να είχε, σε συστηµατική βάση, την υψηλότερη διαφορά
τιµής παραγωγού-τιµής καταναλωτή. Σε γενικές γραµµές, η τιµή
καταναλωτή είναι από 1 έως 5 φορές υψηλότερη από την τιµή
παραγωγού. Στην περίπτωση του ψωµιού, κύριο συστατικό του
οποίου είναι το σιτάρι, η διαφορά της τιµής καταναλωτή µπορεί να
είναι και 30 φορές υψηλότερη από την τιµή παραγωγού, γεγονός
που καταδεικνύει το µεγάλο µερίδιο που καταλαµβάνει στην
παραγωγή ψωµιού το άσχετο µε την παραγωγή κόστος.
6.2 Το 2001, η διαφορά τιµής παραγωγού-καταναλωτή για το
αρνί σηµείωσε αύξηση στο Η.Β. και την Ιρλανδία και µείωση στη
Γαλλία και τη Γερµανία. Στην περίπτωση των οπωροκηπευτικών, η
διαφορά τιµής παραγωγού-τιµής καταναλωτή καταδεικνύει ότι είτε
δεν υφίσταται σηµαντική τάση, είτε ότι έχει σηµειωθεί µικρή µείωση.
Στις αγορές χονδρικής πώλησης οπωροκηπευτικών παρατηρείται
πτώση τελευταία, ενώ η αγορά τοις µετρητοίς εξακολουθεί να είναι
σηµαντική για τα νωπά προϊόντα, γεγονός που ορισµένες φορές
οδήγησε σε µεγάλες διακυµάνσεις τιµών λόγω των µετεωρολογικών
συνθηκών και της κατάστασης της προσφοράς. Οι µεγάλες
αλυσίδες λιανικού εµπορίου προσανατολίζονται για τις αγορές τους
προς εποχιακές ή ετήσιες συµβάσεις µε µικρό αριθµό προµηθευτών
µε σκοπό να διασφαλίσουν τη σταθερότητα του κλάδου των νωπών
προϊόντων και να µειώσουν το κόστος. Με τον τρόπο αυτό η
διαφορά τιµής παραγωγού-τιµής καταναλωτή θα σταθεροποιηθεί. Η
έναρξη ενός πολέµου τιµών µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα οι
πρωτογενείς παραγωγοί να έχουν χαµηλότερα περιθώρια κόστους
και να αντιµετωπίσουν υψηλότερο κόστος.
6.3 Εφόσον η αγοραστική δύναµη των µεγάλων αλυσίδων
λιανικού εµπορίου συνεπάγεται µείωση των τιµών για τους προµηθευτές τους και, εάν αυτές οι µειωµένες τιµές µετακυλούνται στον
καταναλωτή, δεν µειώνεται αναγκαστικά το ποσοστό περιθωρίου
κέρδους για τον παραγωγό, ωστόσο, η πραγµατική τιµή παραγωγού
είναι χαµηλότερη, και συνεπώς το κέρδος για τον παραγωγό είναι
ελάχιστο έως και µηδενικό.
(2) ΕΕ C 95 της 30.3.98, σελ. 36.
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6.4 Σε έρευνα που διεξήγαγε η Εθνική Ένωση Γεωργών
(National Farmers Union) στο Ηνωµένο Βασίλειο το 2002 για
καλάθι προϊόντων που περιλάµβανε βοδινό κρέας, αυγά, γάλα,
ψωµί, ντοµάτες και µήλα, ο καταναλωτής έπρεπε να καταβάλει στο
σουπερµάρκετ κατά µέσο όρο 55 ευρώ ενώ ο αγρότης ελάµβανε ως
αντίτιµο το ποσό των 16 ευρώ, δηλαδή λιγότερο από το 1/3 της
λιανικής τιµής των προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, οι αγρότες
έλαβαν το 26 % της τελικής λιανικής τιµής του βοδινού, το 8 %
της τιµής του ψωµιού και το 14 % της τιµής του µπέικον.
6.5 Ο δείκτης τιµών παραγωγού (σε πραγµατικούς όρους) για
όλα τα γεωργικά προϊόντα µειώθηκε στην ΕΕ των 15 κατά 27 %
την περίοδο 1990-2002. Ωστόσο σε ονοµαστικούς όρους, οι τιµές
παραγωγού παρέµειναν σταθερές για την ίδια χρονική περίοδο. Οι
σαφείς διακυµάνσεις στη σχέση τιµών παραγωγού και τιµών καταναλωτή στα τρόφιµα αποτέλεσαν συχνά αντικείµενο προβληµατισµού, χωρίς όµως να έχει επιτευχθεί συναίνεση σχετικά µε τα αίτια
αυτής της απόκλισης στις τάσεις των τιµών (έκθεση της εταιρείας
«London Economics» για το 2003).
6.6 Οι µεγάλοι λιανοπωλητές διαθέτουν στην αγορά αυξανόµενο αριθµό προϊόντων θεµιτού εµπορίου και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί. Σε άρθρο τους στην εφηµερίδα Wall Street Journal της
8ης Ιουνίου 2004, ο Steve Steckton και η Erin White αναφέρουν
τα ακόλουθα σχετικά µε την πώληση προϊόντων «θεµιτού εµπορίου»
από τα σουπερµάρκετ: το Sainsbury's (βρετανικό σουπερµάρκετ)
πωλεί τις µπανάνες «θεµιτού εµπορίου» σε τιµή που υπερβαίνει το
τετραπλάσιο της τιµής των συνηθισµένων µπανανών — υπερβαίνει
το δεκαεξαπλάσιο της τιµής πώλησης από τους παραγωγούς. Η
Tesco αύξησε πρόσφατα κατά 3,46 δολάρια την τιµή της λίβρας
καφέ «θεµιτού εµπορίου» ενώ η τιµή του παραγωγού αυξήθηκε
κατά 44 σεντς. Τα «σουπερµάρκετ εκµεταλλεύονται το γεγονός ότι
πρόκειται για προϊόντα θεµιτού εµπορίου για να αυξήσουν τα κέρδη
τους γνωρίζοντας ότι οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να
πληρώσουν παραπάνω για τα προϊόντα αυτά», λέει η Emily
Dardaine, φρουτοπαραγωγός που διαθέτει τα προϊόντα της µέσω
µιας συνοµοσπονδίας θεµιτού εµπορίου, της FLO, που έχει την
έδρα της στη Γερµανία.
7. Όροι που επιβάλλονται
σουπερµάρκετ

στους

προµηθευτές

των

7.1 Ο διαφορετικός βαθµός και χαρακτήρας της συγκέντρωσης
της αγοράς στα διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ είναι ένας παράγοντας
που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση των πρακτικών των
µεγάλων λιανοπωλητών έναντι των προµηθευτών τους. Όπως
αναφέρθηκε και ανωτέρω, δεδοµένου ότι οι καταναλωτές αποδίδουν
µεγάλη σηµασία στις τιµές και ότι η καταναλωτική ζήτηση
επηρεάζει, επίσης, την προσφορά, ασκείται σηµαντική πίεση στους
λιανοπωλητές προκειµένου να µειώσουν τις τιµές τους. Θέλοντας
να προσφέρουν όσο το δυνατόν φθηνότερα προϊόντα στους καταναλωτές, οι αλυσίδες λιανικού εµπορίου ασκούν πίεση στους προµηθευτές ώστε να µειώσουν τις τιµές. Αυτό το φαινόµενο είναι έντονο
στον κλάδο των τροφίµων και ιδίως στις αγορές όπου υπάρχει
πολύ υψηλή συγκέντρωση. Οι αλυσίδες αυτές απειλούν µονίµως
τους προµηθευτές µε αποκλεισµό των προϊόντων τους από τα
ράφια προκειµένου να εξασφαλίσουν συµφέρουσες προσφορές.
Επιπλέον, πολλές από τις µεγάλες αλυσίδες λιανικών πωλήσεων
µεταθέτουν συχνά τους υπεύθυνους αγορών από τµήµα σε τµήµα
ώστε να µην αναπτύσσουν προσωπική σχέση µε τους προµηθευτές.
Η αποστολή του υπεύθυνου αγορών µιας τέτοιας αλυσίδας είναι να
εξασφαλίζει όσο το δυνατόν χαµηλότερες τιµές από τον προµηθευτή. Οι υπεύθυνοι αγορών µπορούν ακόµη και να καταστρέψουν
µια εταιρεία παύοντας τη συνεργασία µαζί της, ιδίως εάν ο προµηθευτής έχει επενδύσει σηµαντικό κεφάλαιο για τον ανεφοδιασµό
κάποιας µεγάλης αλυσίδας λιανικού εµπορίου µε συγκεκριµένη
σειρά προϊόντων. Συχνά, οι προµηθευτές, ειδικά οι µικρότεροι, δεν
διαθέτουν επαρκείς οικονοµικούς πόρους για να αντεπεξέλθουν στις
απαιτήσεις των αλυσίδων λιανικού εµπορίου. Πώς µπορεί ο
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γεωργός να ελπίζει ότι θα πετύχει καλές τιµές για τα προϊόντα του
στις αγορές όπου οι αλυσίδες διαθέτουν τέτοια µεγάλη αγοραστική
δύναµη;
7.2 Πέρα από τη δυνατότητα απόσπασης εκπτώσεων από τους
προµηθευτές για τις συναλλαγές, η αγοραστική ισχύς µπορεί να
καταδειχθεί στις συµβατικές υποχρεώσεις που οι έµποροι λιανικής
πώλησης µπορούν ενδεχοµένως να απαιτήσουν από τους προµηθευτές, όπως: χρέωση για την παράθεση των προϊόντων των προµηθευτών στον κατάλογο των προϊόντων που προσφέρει το
κατάστηµα, χρέωση για την παρουσία των προϊόντων στα ράφια,
αναδροµικές εκπτώσεις για προϊόντα που έχουν ήδη πωληθεί,
αδικαιολόγητα υψηλή συµµετοχή στα έξοδα διαφήµισης των
εµπόρων λιανικής πώλησης και άσκηση πιέσεων για αποκλειστικότητα εφοδιασµού.
7.3 Οι προµηθευτές τροφίµων δέχονται συχνά ισχυρές οικονοµικές πιέσεις από τις αλυσίδες λιανικών πωλήσεων εξαιτίας µεγάλων
καθυστερήσεων στις πληρωµές — ορισµένες φορές έως και 120
µέρες (σε σπάνιες περιπτώσεις 180 µέρες) µετά την παράδοση των
προϊόντων τους. Αντιθέτως, ο καταναλωτής καταβάλλει άµεσα το
αντίτιµο του προϊόντος κατά την αγορά. Οι µεγάλες καθυστερήσεις
στις πληρωµές συµβάλλουν σηµαντικά στα κέρδη των αλυσίδων
λιανικού εµπορίου, δεδοµένου ότι, κατ' αυτόν τον τρόπο, οι προµηθευτές εξασφαλίζουν στις αλυσίδες άτοκα δάνεια.
7.4 Ορισµένες φορές, οι αλυσίδες λιανικού εµπορίου αναγκάζουν τους προµηθευτές τους να τους πωλούν τρόφιµα σε τιµές
κάτω του κόστους για ένα ορισµένο διάστηµα προκειµένου να
συνεχίσουν να αγοράζουν από αυτούς. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε
σηµαντική οικονοµική ζηµία για τους προµηθευτές και τους
γεωργούς.
7.4.1
Η εισαγωγή του συστήµατος των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση των µεγάλων αλυσίδων
λιανικού εµπορίου επιτρέποντας τους να βρίσκουν προµηθευτές
φθηνών προϊόντων για διάθεση µε το δικό τους εµπορικό σήµα.
Βάσει αυτού του συστήµατος, οι µεγάλες αλυσίδες αναζητούν
προσφορές για την προµήθεια προϊόντων (για διάθεση κυρίως µε το
δικό τους εµπορικό σήµα) µέσω του ∆ιαδικτύου. Οι προµηθευτές,
από την πλευρά τους, ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την χαµηλότερη τιµή προσφοράς των προϊόντων τους.
7.5 Η εµφάνιση προϊόντων που φέρουν το εµπορικό σήµα της
εκάστοτε αλυσίδας (τα λεγόµενα προϊόντα «own-brand», δηλ.
«ιδιωτικής ετικέτας») κερδίζει ολοένα περισσότερο έδαφος σε όλες
τις µεγάλες αλυσίδες λιανικών πωλήσεων. Η τάση αυτή είναι εντονότερη στην Ιρλανδία και τη Βρετανία καθώς και στις αναπτυσσόµενες αγορές. «Ο υψηλός ρυθµός αύξησης των προϊόντων
'ιδιωτικής ετικέτας' στις αναπτυσσόµενες αγορές συνδέεται άµεσα
µε την επέκταση των παγκόσµιων αλυσίδων λιανικού εµπορίου πέρα
των παραδοσιακών γεωγραφικών τους συνόρων», αναφέρει η Jane
Perrin, της εταιρείας ACNielsen. Καθώς η ποιότητά ορισµένων
προϊόντων «ιδιωτικής ετικέτας» βελτιώνεται, οι λιανοπωλητές έχουν
καταφέρει να αυξήσουν σηµαντικά τα κέρδη, ελαχιστοποιώντας το
κόστος προώθησης.
7.6 Το σύστηµα των προϊόντων «ιδιωτικής ετικέτας» συνεπάγεται
µεγαλύτερη ισχύ για τα σουπερµάρκετ στις συνδιαλλαγές τους µε
τους προµηθευτές.
7.7 Σε ένα περιβάλλον όπου οι επιτυχείς στρατηγικές λιανικών
πωλήσεων αντιγράφονται γρήγορα, η προώθηση των προϊόντων
«ιδιωτικής ετικέτας» καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντική καθώς επιτρέπει
τη διαφοροποίηση τους από τα ανταγωνιστικά προϊόντα.
7.8 Αυτή η µετατόπιση της ισχύος από τον προµηθευτή στον
λιανοπωλητή έχει πολύ ευρύτερα πλεονεκτήµατα από την ίδια
χρήση των ραφιών και τα οφέλη της διάθεσης προϊόντων «ιδιωτικής
ετικέτας». Οι σύγχρονες αλυσίδες λιανικού εµπορίου εκδίδουν
επίσης «κάρτες προνοµίων» για τους πελάτες τους µέσω των οποίων
συγκεντρώνουν χρήσιµες πληροφορίες για την ταυτότητά τους, το
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προφίλ τους και τις καταναλωτικές τους συνήθειες, στις οποίες δεν
είναι δυνατό να έχουν πρόσβαση οι προµηθευτές. Αυτές οι εκ των
έσω πληροφορίες εµπλουτίζονται περαιτέρω λόγω της εβδοµαδιαίας
επαφής του λιανοπωλητή µε τον πελάτη.
7.9 Μπορεί βέβαια οι αλυσίδες λιανικού εµπορίου να προωθούν
τα προϊόντα µε το εµπορικό τους σήµα (τα προϊόντα «ιδιωτικής
ετικέτας»), η ζήτηση όµως από την πλευρά των καταναλωτών τις
υποχρεώνει να διαθέτουν και γνωστά επώνυµα προϊόντα. Ωστόσο,
στόχος των µεγάλων αλυσίδων είναι να µειώσουν των αριθµό των
προµηθευτών τους επώνυµων προϊόντων, έχουν δε αναπτύξει ένα
σύστηµα διαχείρισης «κατά κατηγορία». Το σύστηµα αυτό αποτελεί
το µέσο µε το οποίο οι αλυσίδες λιανικού εµπορίου µειώνουν τον
αριθµό των µεµονωµένων προµηθευτών των οποίων τα προϊόντα
αγοράζουν, περιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό το κόστος τους και
βελτιώνοντας το περιθώριο κέρδους τους. Σε κάθε κατηγορία
γραµµών προϊόντων επιλέγεται, από τους πολλούς, ένας κορυφαίος
προµηθευτής προκειµένου να προµηθεύσει όλες τις απαραίτητες
γραµµές προϊόντων σε αυτή την κατηγορία. Μία εταιρεία ενός
επώνυµου γνωστού προϊόντος επιλέγεται συνήθως µε σκοπό να
προµηθεύσει την αλυσίδα µε µια σειρά άλλων συναφών προϊόντων
για να µπορέσει να διατηρήσει το καθεστώς του προµηθευτή. Για
παράδειγµα, µια εταιρεία που προµηθεύει την αλυσίδα µε επώνυµο
τυρί τσένταρ ενδέχεται να χρειαστεί να διαθέσει σε αυτήν, εκτός
από το εν λόγω προϊόν, όλα τα είδη τυριού που αυτή χρειάζεται
ώστε η αλυσίδα να µην χρειαστεί να απευθυνθεί σε άλλους προµηθευτές. Το σύστηµα αυτό ευνοεί τους µεγάλους προµηθευτές
εµποδίζοντας τις δυνατότητες πρόσβασης των προµηθευτών µικρότερης εµβέλειας και των τοπικών προµηθευτών. Μπορεί, επίσης, να
περιορίσει το φάσµα επιλογών του καταναλωτή.
7.10 Πολλές ΜΜΕ προϊόντων διατροφής είναι εξαιρετικά
ευάλωτες, ιδιαίτερα όταν εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό από µία
από τις µεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης. Οι αλυσίδες λιανικής
πώλησης µπορούν να ζητήσουν µείωση 2 % ανά έτος επί τρία
συνεχή χρόνια. Εάν οι στόχοι αυτοί δεν επιτευχθούν αυτό σηµαίνει
ότι θα αναζητηθεί άλλος προµηθευτής. Για να µπορέσουν να
διατηρήσουν το καθεστώς του προµηθευτή, οι ΜΜΕ αναγκάζονται
να περιορίζουν το κόστος και το περιθώριο κέρδους τους — αυτό
συνεπάγεται µειωµένες τιµές για τους αγρότες, λιγότερες θέσεις
απασχόλησης και χαµηλότερη ποιότητα των προϊόντων για τον
καταναλωτή.
8. Θέµατα καταναλωτών
8.1 Οι καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να απαιτούν από τα
σουπερµάρκετ ανταγωνιστικές τιµές, απρόσκοπτη παροχή ασφαλών
τροφίµων υψηλής ποιότητας, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και
ευχάριστο περιβάλλον.
8.2 Οι καταναλωτές πρέπει να ανοίξουν διάλογο µε τους παραγωγούς του πρωτογενούς τοµέα και µε τους προµηθευτές,
προκειµένου να αποκτήσουν πιο ολοκληρωµένη εικόνα των πολιτικών που εφαρµόζονται στο επίπεδο των λιανικών πωλήσεων.
8.3 Οι καταναλωτές πρέπει, επίσης, να πληροφορούνται πότε οι
προµηθευτές είναι αυτοί που χρηµατοδοτούν κάποια προσφορά ή
έκπτωση.
8.4 Πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές καλύτερη εκπαίδευση για όλες τις πτυχές της αγοράς τροφίµων και για τις µακροπρόθεσµες συνέπειες των αιτηµάτων τους. Τα µεγάλα σουπερµάρκετ
που βρίσκονται έξω από τα αστικά κέντρα και διαφηµίζουν τις
χαµηλές τους τιµές στα τρόφιµα συχνά δεν ωφελούν τις οικογένειες
µε χαµηλό εισόδηµα εφόσον οι οικογένειες αυτές δεν είναι σε θέση
να βρουν το µέσο µεταφοράς που θα τους επιτρέψει να µεταβούν
στο κατάστηµα για να αγοράσουν προϊόντα σε χαµηλές τιµές.
8.5 Θέµατα όπως η παχυσαρκία και η βιώσιµη κατανάλωση
έχουν ουσιαστική σηµασία για τους καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις
λιανικού εµπορίου πρέπει να λάβουν θέση ως προς τα θέµατα αυτά.
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9. Θέµατα που αφορούν τους αγρότες
9.1 Λόγω της µεταρρύθµισης της ΚΓΠ (αποσύνδεση) οι αποφάσεις των γεωργών σχετικά µε το τι θα παράγουν θα επηρεάζονται
πλέον σε µεγαλύτερο βαθµό από τα µηνύµατα που δέχονται από
τον κλάδο της λιανικής πώλησης όσον αφορά την προσφορά και τη
ζήτηση. Το σύστηµα στήριξης των τιµών που αποτελούσε µέρος
της ΚΓΠ δεν θα διασφαλίζει πλέον την ίδια κατώτατη τιµή για τα
γεωργικά προϊόντα. Αυτό ενισχύει τον ρόλο των αλυσίδων λιανικού
εµπορίου στον καθορισµό των τιµών των προϊόντων διατροφής.
Επιπλέον, η αύξηση των εισαγωγών τροφίµων στην ΕΕ θα οδηγεί σε
µείωση των τιµών όταν οι παγκόσµιες τιµές είναι χαµηλές. Το
τελικό αποτέλεσµα θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, οι κατά πολύ
µεγαλύτερες διακυµάνσεις των τιµών των τροφίµων, οι οποίες θα
ακολουθούν τη σχέση προσφοράς και ζήτησης.
9.2 Εάν για περισσότερο από ένα διάστηµα το εισόδηµα των
αγροτών συρρικνωθεί και το κόστος τους αυξηθεί, και άλλοι
αγρότες θα χάσουν τη θέση τους στην αγορά. Η εξέλιξη αυτή
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της παραγωγής
προϊόντων διατροφής στην ΕΕ. Θα δυσχέραινε επίσης την επίτευξη
του στόχου της διατήρησης και ανάπτυξης µιας ζωντανής
υπαίθρου. Προκειµένου να αποτραπεί παρόµοια εξέλιξη, θα πρέπει
και οι γεωργοί να αναθεωρήσουν τις µεθόδους τους όσον αφορά
την καλλιέργεια και την επιλογή προϊόντων. Μια εναλλακτική λύση
θα ήταν να προσανατολιστούν προς την αξιοποίηση θυλάκων της
αγοράς, π.χ., µε την καλλιέργεια προϊόντων υψηλής ποιότητας ή µε
την καλλιέργεια τελείως νέων προϊόντων, µε την ανάπτυξη νέων
µορφών διανοµής και συνεργασίας (π.χ., συνεταιρισµοί για συλλογικές αγορές, καταστήµατα πωλήσεων από τους ίδιους τους παραγωγούς στις πόλεις), µε την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισµού
κλπ., προκειµένου να ενισχύσουν τη θέση τους.
9.3 Είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις µεταξύ των τιµών παραγωγού και των τιµών καταναλωτή στο σύνολο της ΕΕ, διότι είναι
αδύνατο να προσδιοριστεί το κόστος και το περιθώριο κέρδους που
αναλογούν στον µεταποιητικό κλάδο και στον κλάδο του λιανεµπορίου. Ωστόσο, είναι σαφές ότι εάν οι µεγάλες αλυσίδες λιανικού
εµπορίου ρίξουν τις τιµές των αγροτικών προϊόντων κάτω του
κόστους, τότε, ο αγρότης, ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, είναι
αυτός που θα λάβει χαµηλότερη τιµή πώλησης, δεδοµένου ότι ο
µεταποιητής και το σουπερµάρκετ θα διατηρήσουν το περιθώριο
κέρδους τους προκειµένου να επιβιώσουν.
10. Λοιπά θέµατα
Μολονότι οι τιµές είναι µια πολύ σηµαντική παράµετρος στον
κλάδο του λιανικού εµπορίου τροφίµων, υπάρχουν µερικά ακόµη
θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
α) Οι µεγάλες αλυσίδες λιανικού εµπορίου οφείλουν να παρέχουν
ασφαλή τρόφιµα.
β) Οι µεγάλες αλυσίδες έρχονται σε τακτική επαφή µε τους πελάτες
κατά τις εβδοµαδιαίες επισκέψεις των τελευταίων.
γ) Μέσω της έκδοσης «καρτών προνοµίων» οι αλυσίδες αυτές
καταγράφουν τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών
δηµιουργώντας έτσι µία σηµαντική βάση δεδοµένων από την
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οποία αντλούν χρήσιµες εκ των έσω πληροφορίες για την
αγορά.
δ) Χρησιµοποιούν την έρευνα αγοράς για να προσδιορίσουν τις
ανάγκες των πελατών.
ε) Επηρεάζουν την αγοραστική συµπεριφορά του κοινού µέσω
προσφορών και εκπτώσεων, αλλά και µέσω της εξυπηρέτησης
πελατών, της διάταξης των καταστηµάτων και του σχεδιασµού
τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι αλυσίδες λιανικού εµπορίου είναι σε
θέση να επηρεάσουν την κατεύθυνση της αγοράς.
11. Συµπεράσµατα
11.1 Απαιτούνται περισσότερα στοιχεία και διαφάνεια σχετικά
µε την τιµολόγηση και τα περιθώρια κέρδους όπως λόγου χάρη
µεταξύ των λιανοπωλητών, των προµηθευτών (τροφίµων) και των
παραγωγών του πρωτογενούς τοµέα.
11.2 Τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι στην
επικράτειά τους πληρούνται οι προϋποθέσεις του θεµιτού ανταγωνισµού και να προωθήσουν τη συνεργασία των µικροπαραγωγών
γεωργικών προϊόντων, µεταποιητών, και λιανέµπορων ώστε να
µπορέσουν να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται µε τους µεγάλους
παραγωγούς, µεταποιητές, και λιανέµπορους. Από κοινού µε τα
όργανα της ΕΕ, τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν, επίσης, ότι
υπάρχουν διάφορες µορφές εµπορίου και να αποτρέψουν την
πλήρη ελευθέρωση της αγοράς που θα οδηγούσε στην περαιτέρω
συγκέντρωση στον κλάδο αυτό.
11.3 Η Γ∆ «Εσωτερική Αγορά» πρέπει να διερευνά και να αξιολογεί διαρκώς τις τιµές καταναλωτή σε όλη την ΕΕ, ώστε να διασφαλίσει την ύπαρξη υγιούς ανταγωνισµού στο σύνολο της
Ένωσης.
11.4 Ένα ζήτηµα του δικαίου του ανταγωνισµού το οποίο θα
πρέπει να µελετηθεί είναι ο ορισµός της «κοινής ωφέλειας» — δεν
θα πρέπει να περιορίζεται στις τιµές και στις δυνάµεις της αγοράς.
11.5 Οι αρµόδιες για θέµατα ανταγωνισµού αρχές πρέπει να
εξακολουθήσουν να εστιάζουν τις δράσεις τους στο ζήτηµα της
αγοραστικής δύναµης των µεγάλων αλυσίδων λιανικού εµπορίου.
11.6 Υπάρχει το ενδεχόµενο, στο µέλλον, το λιανικό εµπόριο
προϊόντων διατροφής να συγκεντρωθεί στα χέρια ενός πολύ µικρού
αριθµού οικονοµικών παραγόντων οι οποίοι περιορίζουν το φάσµα
επιλογών του καταναλωτή και επιφέρουν αύξηση των τιµών. Η
Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των κρατών µελών οφείλουν να είναι
ενήµερες σχετικά µε ένα τέτοιο ενδεχόµενο.
11.7 Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την διατήρηση της παραγωγής
επαρκών τροφίµων για τις ανάγκες διατροφής των πολιτών της. ∆εν
πρέπει να εξαρτηθούµε από προµηθευτές που δεν ανήκουν στην ΕΕ.
11.8 Απαιτούνται λεπτοµερέστερες έρευνες και αναλύσεις
σχετικά µε την διαµόρφωση των τιµών και τα περιθώρια διακυµάνσεων µεταξύ των τιµών παραγωγού και των τιµών που καλείται να
πληρώσει ο καταναλωτής που προµηθεύεται τα τρόφιµά του από
τις µεγάλες αλυσίδες λιανικού εµπορίου.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Οι ακόλουθες τροπολογίες που συγκέντρωσαν τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εκπεφρασµένων ψήφων απορρίφθηκαν κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων στην ολοµέλεια:
Σηµείο 3.1
Να τροποποιηθεί ως εξής:
Την τελευταία πενταετία, οι διαφηµίσεις των µεγάλων αλυσίδων λιανικού εµπορίου περιστρέφονται γύρω από το ίδιο
θέµα: «κάθε µέρα χαµηλές τιµές», «αγοράστε περισσότερα, πληρώστε λιγότερα», «το καλό φαγητό στοιχίζει λιγότερο»
«σας βοηθούµε να ξοδεύετε καθηµερινά όλο και λιγότερα». Ακούγεται συνεχώς ότι οι µεγάλες αλυσίδες λιανικού
εµπορίου είναι ο καλύτερος φίλος του καταναλωτή γιατί καταφέρνουν να κατεβάζουν τις υπερβολικά υψηλές τιµές των
προϊόντων. Είναι προφανές ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές αποδίδουν µεγάλη σηµασία στις τιµές.
Θεωρητικά, αυτό είναι πράγµατι καλό για τους καταναλωτές βραχυπρόθεσµα, πρέπει όµως να ληφθούν υπόψη οι
µακροπρόθεσµες συνέπειες. Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων πρέπει να αµείβονται επαρκώς, ώστε να διασφαλίζεται
η συνεχής παροχή τροφίµων υψηλής ποιότητας που παράγονται µε σεβασµό στο περιβάλλον. Όλοι οι παράγοντες που
συµµετέχουν στην επεξεργασία και διανοµή πρέπει επίσης να αποκοµίζουν λογικά οφέλη.
Αιτιολογία
Αυτή η γενικού χαρακτήρα αναφορά δεν προσδιορίζει τι σηµαίνει «επαρκής αµοιβή». Στο κείµενο παραλείπεται η αναφορά στην
έννοια αυτή, η ανάλυση των συντελεστών οφέλους για τη γεωργία, η µελέτη των συνεπειών των χρηµατοδοτήσεων για την
καλλιέργεια των γαιών στα εισοδήµατα των γεωργών ή η αιτιολόγηση της ανάγκης διαφύλαξης των παραγωγών που δεν είναι
ανταγωνιστικοί σε σχέση µε άλλους παραγωγούς (µε άλλα λόγια, πρέπει να διασφαλιστούν σε όλους τους γεωργούς µεγάλα
οφέλη σε βάρος των καταναλωτών;).
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 38
Ψήφοι κατά: 75
Αποχές: 17
Σηµείο 4.5
Να διαγραφεί
Ενώ οι τιµές των τροφίµων έχουν µειωθεί µέσω της ανταγωνιστικής τιµολόγησης, αυξηµένη αποτελεσµατικότητα στην
αγορά, διαχείριση, στις διαδικασίες αποθήκευσης, διαφήµιση και καλή ποιότητα τροφίµων αποδεικνύει ότι«η πραγµατικότητα είναι ότι η φθηνή τροφή τείνει να σηµαίνει φθηνό εργατικό δυναµικό και οφείλουµε να αρχίσουµε να εξετάζουµε
πιο σοβαρά το ζήτηµα αυτό, προτού συνεχίσουµε να ενθαρρύνουµε τα σουπερµάρκετ στον ανταγωνιστικό πόλεµο τιµών»,
παρατηρεί ο καθηγητής Tim Long, του πανεπιστηµίου Thames Valley.
Αιτιολογία
Το νόηµα αυτής της πρότασης δεν είναι σαφές για τον αναγνώστη. Σηµαίνει, για παράδειγµα, ότι δεν θα αγοράζουµε πολωνικά
µήλα, επειδή είναι πιο φθηνά από εκείνα που παράγονται στη Λετονία ή στη Φινλανδία;
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Υπέρ: 56
Κατά: 92
Αποχές: 12
Σηµείο 4.6
Να διαγραφεί
Επιπλέον, κατά την εισαγωγή προϊόντων από χώρες του Τρίτου Κόσµου δεν πρέπει να αγνοούµε τις συνθήκες εργασίας που
ισχύουν σε αυτές.
Αιτιολογία
Το νόηµα αυτής της πρότασης δεν είναι σαφές για τον αναγνώστη. Σηµαίνει ότι πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη τον κατώτατο
µισθό στις χώρες του Τρίτου Κόσµου; Ποιος θα αποφασίζει — και µε ποιον τρόπο — αν ένα προϊόν που αγοράστηκε στην τάδε
ή στη δείνα χώρα έχει κατασκευαστεί από εργαζόµενους µε «ικανοποιητικό» µισθό; Πιστεύουµε πράγµατι ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να εξασφαλίζουν αποδεκτά εισοδήµατα για τους εργαζοµένους του Τρίτου Κόσµου;
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Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Υπέρ: 49
Κατά: 104
Αποχές: 7
Σηµείο 7.1:
Να διαγραφεί η τελευταία περίοδος
Θέλοντας να προσφέρουν όσο το δυνατόν φθηνότερα προϊόντα στους καταναλωτές, οι αλυσίδες λιανικού εµπορίου ασκούν
τεράστιες πιέσεις στους προµηθευτές ώστε να µειώσουν τις τιµές. Αυτό το φαινόµενο είναι εντονότερο στον κλάδο των
τροφίµων. Οι αλυσίδες αυτές απειλούν µονίµως τους προµηθευτές µε αποκλεισµό των προϊόντων τους από τα ράφια
προκειµένου να εξασφαλίσουν συµφέρουσες προσφορές. Επιπλέον, πολλές από τις µεγάλες αλυσίδες λιανικών πωλήσεων
µεταθέτουν συχνά τους υπεύθυνους αγορών από τµήµα σε τµήµα ώστε να µην αναπτύσσουν προσωπική σχέση µε τους
προµηθευτές. Η αποστολή του υπεύθυνου αγορών µιας τέτοιας αλυσίδας είναι να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν χαµηλότερες
τιµές από τον προµηθευτή. Οι υπεύθυνοι αγορών µπορούν ακόµη και να καταστρέψουν µια εταιρεία παύοντας τη συνεργασία µαζί της, ιδίως εάν ο προµηθευτής έχει επενδύσει σηµαντικό κεφάλαιο για τον ανεφοδιασµό κάποιας µεγάλης
αλυσίδας λιανικού εµπορίου µε συγκεκριµένη σειρά προϊόντων. Συχνά, οι προµηθευτές, ειδικά οι µικρότεροι, δεν διαθέτουν
επαρκείς οικονοµικούς πόρους για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των αλυσίδων λιανικού εµπορίου. Πώς µπορεί ο
γεωργός να ελπίζει ότι θα πετύχει καλές τιµές για τα προϊόντα του, όταν οι αλυσίδες διαθέτουν τέτοια µεγάλη αγοραστική
δύναµη;
Αιτιολογία
Η γενικού χαρακτήρα διαπίστωση αυτή δεν διευκρινίζει τι σηµαίνει «καλές τιµές» για έναν γεωργό, ούτε πώς µπορούν αυτές να
καθοριστούν. Θα µπορούσε, αντίστοιχα, να ζητείται από τους γεωργούς να διασφαλίζουν «καλές τιµές» για τους καταναλωτές. Η
γεωργία της ΕΕ λειτουργεί µε βάση ένα σύστηµα επιδοτήσεων. ∆εν είναι δυνατό να ορίζονται, επιπλέον, σταθερές τιµές πώλησης
για τα γεωργικά προϊόντα (ποιος θα τις καθορίζει και πώς;), διότι πλέον δεν θα µπορεί να γίνεται λόγος για αυτορρυθµιζόµενη
αγορά.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Υπέρ: 42
Κατά: 114
Αποχές: 7
Σηµείο 8.2
Να τροποποιηθεί ως εξής:
«Οι καταναλωτές πρέπει να ανοίξουν διάλογο µε τους παραγωγούς του πρωτογενούς τοµέα και µε τους προµηθευτές,
προκειµένου να αποκτήσουν πιο ολοκληρωµένη εικόνα των πολιτικών που εφαρµόζονται στο επίπεδο των λιανικών
πωλήσεων. Πρέπει να παρέχεται βοήθεια προς τους καταναλωτές ώστε να σχηµατίζουν µιαν ακριβέστερη εικόνα της
ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν οι παραγωγοί τροφίµων και να διαθέτουν αντικειµενική πληροφόρηση σχετικά µε
τις διαφορές ποιότητας των τροφίµων.»
Αιτιολογία
Επί του παρόντος, οι καταναλωτές διαθέτουν περιορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τις διαφορές ποιότητας των τροφίµων. Η
διαφήµιση καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την επιλογή των καταναλωτών, µειώνοντας κατά τον τρόπο αυτό την επιθυµία τους να
αγοράζουν άλλα τρόφιµα ποιότητας που πωλούνται κυρίως από µικροµεσαίους παραγωγούς οι οποίοι δεν επωφελούνται από
εκτεταµένη διαφήµιση.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Υπέρ: 43
Κατά: 112
Αποχές: 14
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την «Πρόταση για Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για το
περιβάλλον (LIFE+)»
COM (2004) 621 τελικό — 2004/0218 COD
(2005/C 255/09)
Στις 16 Νοεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 175 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 «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία
των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 17 Μαρτίου 2005 µε βάση την εισηγητική έκθεση
του κ. RIBBE.
Κατά την 416η σύνοδο ολοµέλειας της 6ης και 7ης Απριλίου 2005 (συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2005) η ΕΟΚΕ
υιοθέτησε µε 128 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 2 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Προοίµιο
1.1 Στις δηµοσιονοµικές προοπτικές της ΕΕ για την περίοδο
2007-2013, οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο
προετοιµασίας, προβλέπονται αλλαγές και όσον αφορά την
ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος.
1.2 Μέχρι σήµερα, το σηµαντικότερο χρηµατοδοτικό µέσο της
ΕΕ για το περιβάλλον ήταν σαφώς το λεγόµενο πρόγραµµα LIFE,
το οποίο δροµολογήθηκε τον Μάιο 1992 µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 1973/92 για τη δηµιουργία ενός «Χρηµατοδοτικού µέσου
για το περιβάλλον (LIFE)». Στόχος του LIFE ήταν και είναι να
συµβάλει στην εφαρµογή και ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
1.3 Το LIFE I διήρκεσε από το 1992 έως το 1995 και διέθετε
προϋπολογισµό 400 εκατοµµυρίων ευρώ (100 εκατ. ευρώ ετησίως).
Λόγω της επιτυχίας του, δηµιουργήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1404/ 96 (LIFE II) µια δεύτερη φάση, η οποία διήρκεσε από
το 1996 έως το 1999 µε συνολικό προϋπολογισµό 450 εκατ.
ευρώ (112,5 εκατ. € ετησίως). Επί του παρόντος διανύουµε τη
φάση του LIFE III, η διάρκεια του οποίου ορίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 από το 2000 έως το 2004 (µε προϋπολογισµό 128 εκατοµ. € ετησίως) και παρατάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1682/2004 µέχρι το τέλος του 2006.
1.4 Μέχρι σήµερα το LIFE περιελάµβανε τρία προγράµµατα: το
LIFE-Περιβάλλον, το LIFE-Φύση και το LIFE-Τρίτες Χώρες. Η
προώθηση καινοτόµων επενδυτικών έργων και η υποστήριξη της
ανάπτυξης και εφαρµογής της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής αποτέλεσαν στόχους των δράσεων του LIFE. Το πρόγραµµα
LIFE-Φύση συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στην καθιέρωση του
δικτύου NATURA 2000.
1.5 Από τον προϋπολογισµό της Επιτροπής για το περιβάλλον
(τίτλος προϋπολογισµού B 4-3· από το 2004 τίτλος 07) χρηµατοδοτήθηκαν στο παρελθόν και άλλα περιβαλλοντικά προγράµµατα:
λόγου χάρη ένα πρόγραµµα για την αειφόρο αστική ανάπτυξη, ένα
πρόγραµµα ΜΚΟ, το πρόγραµµα Forest Focus, ένα γενικό χρηµατοδοτικό µέσο για την ανάπτυξη και υλοποίηση των κοινοτικών
πολιτικών (περιλαµβανοµένης της εσωτερικής και εξωτερικής
διάστασής τους), καθώς και ένα µηχανισµό για τη µεταφορά των
πιστώσεων του προϋπολογισµού στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Περιβάλλοντος.
1.6 Με το προτεινόµενο νέο χρηµατοδοτικό µέσο για το
περιβάλλον LIFE+ επιδιώκεται η πλήρης αναδιάρθρωση του
συστήµατος ενίσχυσης: Αφενός θα συγκεντρώνει τµήµατα από τα
προηγούµενα χρηµατοδοτικά προγράµµατα του τίτλου 07 του
προϋπολογισµού (Forest Focus, χρηµατοδότηση των ΜΚΟ,
URBAN, ανάπτυξη νέων πολιτικών πρωτοβουλιών, τµήµατα από το

πρόγραµµα «εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής», µέρη των
προγραµµάτων LIFE-Περιβάλλον και LIFE-Φύση) και, αφετέρου, θα
καταργηθεί η χρηµατοδότηση παραδοσιακών, υλικά απτών επενδυτικών έργων για το περιβάλλον· για το σκοπό αυτό, το πρόγραµµα
LIFE-Περιβάλλον θα χρηµατοδοτείται µελλοντικά από τον Τοµέα
1A, ενώ για το LIFE-Φύση οι πιστώσεις θα καλύπτονται από τον
Τοµέα 1Β καθώς και από άλλα τµήµατα του Τοµέα 2. Η µέχρι
πρότινος χρηµατοδότηση των διεθνών δραστηριοτήτων της ΕΕ θα
καλύπτεται µελλοντικά από τον Τοµέα 4, η πολιτική προστασία
από τους Τοµείς 3 και 4 και το θαλάσσιο περιβάλλον από τον
Τοµέα 3.
1.7 Το LIFE+ θα εστιάσει συνεπώς τις δράσεις του στην
προώθηση µέτρων στήριξης της περιβαλλοντικής πολιτικής (µε
αποκλειστικά ευρωπαϊκή διάσταση), όπως λόγου χάρη η ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών, η ανάπτυξη κατάλληλου δυναµικού στις
τοπικές και περιφερειακές αρχές και η στήριξη µη κυβερνητικών
οργανισµών που έχουν πανευρωπαϊκή αποστολή.
1.8 Για τις επενδυτικές δράσεις η Επιτροπή προβλέπει την
κάλυψή τους πρωτίστως από τους νέους Τοµείς 1Α, 1Β, 2 και 4.
Υποστηρίζει ότι έχει αποφασιστεί η ενσωµάτωση της προστασίας
του περιβάλλοντος σε όλους τους τοµείς των κοινοτικών πολιτικών
και, ως εκ τούτου, οι εναρµονισµένες µε το στόχο της προστασίας
του περιβάλλοντος, συνεκτικές επενδυτικές ενισχύσεις, στο πλαίσιο
της εφαρµογής της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιµη ανάπτυξη,
καθώς και της στρατηγικής της Λισσαβώνας, η οποία συνδέεται
άµεσα µε την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να χρηµατοδοτούνται µε πόρους από τους προαναφερθέντες τοµείς για τους
οποίους προβλέπονται υψηλές πιστώσεις.
1.9 Το LIFE+ θα εστιάζει µελλοντικά τις δράσεις του σε δύο
βασικές προτεραιότητες, ήτοι:
α) LIFE+ Υλοποίηση και χρηστή ∆ιαχείριση µε τους εξής
στόχους:
— συµβολή στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόµων στρατηγικών και µέσων, όπου περιλαµβάνεται η προώθηση
επιτυχών ερευνητικών αποτελεσµάτων·
— συµβολή στην εδραίωση της βάσης γνώσεων για την
ανάπτυξη, εκτίµηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση,
συµπεριλαµβανοµένης της εκ των υστέρων αξιολόγησης, της
περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας (µεταξύ άλλων µε
την εκπόνηση µελετών, προτύπων και σεναρίων)·
— στήριξη του σχεδιασµού και της υλοποίησης στρατηγικών
για την παρακολούθηση και εκτίµηση της κατάστασης του
περιβάλλοντος καθώς και των κινητήριων δυνάµεων, των
πιέσεων και των αντιδράσεων που έχουν επιπτώσεις στο
περιβάλλον·
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— διευκόλυνση της υλοποίησης της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής, µε ιδιαίτερη έµφαση στην υλοποίηση σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, µεταξύ άλλων, µέσω της
δηµιουργίας δυναµικού, της ανταλλαγής των βέλτιστων
πρακτικών, της δικτύωσης, της ανάπτυξης αυτοτελών
ενοτήτων ή/ και προγραµµάτων κατάρτισης·
— στήριξη της βελτίωσης της χρηστής διοίκησης, της εντονότερης συµµετοχής των άµεσα ενδιαφεροµένων — όπου
συµπεριλαµβάνονται οι περιβαλλοντικοί µη κυβερνητικοί
οργανισµοί — στις διαβουλεύσεις και στην εφαρµογή πολιτικών.
και
β) LIFE+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία µε τους ακόλουθους
στόχους:
— διάδοση πληροφοριών και ευαισθητοποίηση σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα·
— παροχή στήριξης για συνοδευτικά µέτρα (δηµοσιεύσεις,
εκδηλώσεις, εκστρατείες, διασκέψεις, κλπ.).
1.10 Για την βασική προτεραιότητα «Υλοποίηση και χρηστή
διαχείριση» θα διατεθεί το 75-80 % των προγραµµατισµένων
πόρων, ενώ για τη βασική προτεραιότητα «Πληροφόρηση και
Επικοινωνία» θα διατεθεί το 20-25 % των προγραµµατισµένων
πόρων.
2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Μέχρι σήµερα οι χρηµατοδοτικοί πόροι για τα προγράµµατα
LIFE ήταν µάλλον πολύ περιορισµένοι. Η σηµασία του προγράµµατος για την κατάσταση του περιβάλλοντος και η εξέλιξη της
περιβαλλοντικής πολιτικής θα πρέπει να αξιολογηθούν έχοντας
κατά νου το γεγονός ότι οι διαθέσιµοι πόροι είναι συγκριτικά
ασήµαντοι. Το γεγονός αυτό πρέπει να συνεκτιµηθεί µε την πραγµατική του διάσταση, χωρίς να διογκωθεί αλλά ούτε και να
υποτιµηθεί. Ωστόσο, µε ετήσιες πιστώσεις της τάξης των 150 εκατ.
ευρώ για τα εντωµεταξύ 25 κράτη µέλη (περίπου λίγο περισσότερο
από 71 εκατοµ. € το 2005 για τα τµήµατα του προγράµµατος
«περιβάλλον» και «φύση» καθώς και περίπου 7,5 εκατοµ. € για το
µέρος «LIFE-τρίτες χώρες»), θα µπορούσαν τουλάχιστον να χρηµατοδοτηθούν ορισµένα από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα «ορόσηµό»
που καθόρισαν και προώθησαν την προστασία του περιβάλλοντος
και της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει
βεβαίως να γίνει στην εστίαση του προγράµµατος LIFE-Φύση στη
σύσταση του δικτύου «NATURA 2000», το οποίο, χωρίς την
χρηµατοδότηση από το LIFE, θα παρέµενε στάσιµο στο χρονοδιάγραµµα που καθορίστηκε το 1992, εξ ου και το ενδιαφέρον να
διατηρηθεί η δυνατότητα µερικής συγχρηµατοδότησης της
λειτουργίας του δικτύου NATURA 2000 και στο πλαίσιο του
προγράµµατος LIFE+. Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθούν και τα
µέτρα ενίσχυσης των ικανοτήτων τόσο στον τοµέα της προστασίας
του περιβάλλοντος όσο και στον τοµέα της προστασίας της φύσης.
2.2 Για το λόγο αυτό, τα προγράµµατα LIFE που εφαρµόστηκαν
µέχρι σήµερα µπορούν να χαρακτηριστούν σαφώς ως εξαιρετικά
επιτυχηµένα µέσα προσανατολισµού της πολιτικής της Επιτροπής.
Οι σαφώς αξιοσηµείωτες επιτυχίες που καταγράφηκαν, παρά τα
περιορισµένα οικονοµικά µέσα, οφείλονται στο γεγονός ότι
δηµιουργήθηκε ως ένα βαθµό µια ανταγωνιστική σχέση µεταξύ των
κρατών µελών όσον αφορά τους πόρους του LIFE: τα κράτη µέλη
(ή µάλλον οι ιδιωτικοί και δηµόσιοι ανάδοχοι των έργων στα κράτη
µέλη) έπρεπε να εκπονήσουν και να αναπτύξουν καινοτόµα σχέδια,
τα οποία θα µπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραµµα LIFE. Τα
σχέδια αυτά υποβάλλονταν στη συνέχεια, στο πλαίσιο µιας καθορισµένης διαδικασίας επιλογής, σε κριτική αξιολόγηση και κατόπιν
εγκρίνονταν ή απορρίπτονταν εξαιτίας ανεπαρκούς ποιότητας ή
λόγω έλλειψης δηµοσιονοµικών πιστώσεων. Με αυτό τον τρόπο
επιτεύχθηκε, όσον αφορά την κατανοµή των πιστώσεων, διαφάνεια
ευρωπαϊκού επιπέδου.

C 255/53

2.3 Με το υποβληθέν σχέδιο κανονισµού η Επιτροπή επιδιώκει
όµως την αποδέσµευση από αυτήν την δόκιµη διαδικασία. Σύµφωνα
µε το νέο κανονισµό, η κατανοµή ελάχιστου µόνο µέρους των
προβλεπόµενων πιστώσεων θα υπάγεται πλέον στην άµεση αρµοδιότητα της Επιτροπής (ειδικά για τους τοµείς παρέµβασης Wald,
URBAN, ενίσχυση των ΜΚΟ) και, ειδικά για τα θέµατα που προκύπτουν από το 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον (κλίµα,
βιοποικιλότητα, περιβάλλον, υγεία και απόβλητα)· τα κράτη µέλη
θα αναλαµβάνουν πλέον την κατανοµή των πιστώσεων του προϋπολογισµού και θα φέρουν τη βασική ευθύνη για την επιλογή και
εφαρµογή του προγράµµατος LIFE+. Προς το παρόν δεν φαίνεται
να εφαρµόζονται σαφή κριτήρια όσον αφορά την κατανοµή των
πιστώσεων στα κράτη µέλη αλλά και στις επιµέρους βασικές προτεραιότητες του προγράµµατος.
3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Η παρούσα πρόταση φαίνεται κατ' αρχήν λογική και ενδεδειγµένη: ένταξη της περιβαλλοντικής πολιτικής στους τοµείς των
άλλων πολιτικών σηµαίνει διάθεση π.χ. περιβαλλοντικών επενδύσεων
και στους γενικούς τοµείς ενισχύσεων, στον προϋπολογισµό για την
έρευνα, όπως λόγου χάρη στο Κεφάλαιο «η ΕΕ ως παγκόσµιος
εταίρος». Η ΕΟΚΕ επικροτεί την προσέγγιση αυτή, δεδοµένου ότι
µόνο µε τις περιορισµένες πιστώσεις του προγράµµατος LIFE δεν
θα ήταν δυνατή η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος
στην ΕΕ.
3.2 Ωστόσο, η ΕΟΚΕ εντοπίζει στο σχέδιο κανονισµού της Επιτροπής και γενικότερα στη συζήτηση που διεξάγεται επί του
παρόντος για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013, στο
πλαίσιο των οποίων θα πρέπει να αξιολογηθεί και η παρούσα
πρόταση της Επιτροπής, σηµαντικούς δυνητικούς κινδύνους για την
µελλοντική επιτυχία του προγράµµατος LIFE.
3.2.1 Αφενός, δεν υπάρχει καµία «εγγύηση», ότι π.χ. τα µέτρα
που χρηµατοδοτούνταν µέχρι σήµερα από το πρόγραµµα LIFEΠεριβάλλον, θα λάβουν πραγµατικά χρηµατοδότηση από το
κεφάλαιο 1Α. Στο επίπεδο αυτό, άλλοι είναι οι φορείς που
αποφασίζουν σχετικά µε τον τρόπο χορήγησης και το εύρος των
ενισχύσεων, ενώ τα κίνητρα βάσει των οποίων λαµβάνονται οι
αποφάσεις µπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά από πολιτική
άποψη. Ως γνωστόν, διάφορες προσωπικότητες και οργανισµοί µε
ιδιαίτερο κύρος, προβάλλουν κατά καιρούς την άποψη ότι θα
πρέπει πρώτα να ληφθούν µέτρα για την οικονοµική ανάπτυξη,
προτού ασχοληθούµε περισσότερο µε την προστασία του περιβάλλοντος. Συχνά επισηµαίνεται και η ασήµαντη επιτυχία της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Όλες οι εκκλήσεις που εκφράστηκαν ρητώς
στις άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά µε την ενίσχυση της
προστασίας του περιβάλλοντος, ήταν αφενός καλοπροαίρετες,
ωστόσο, δεν απέφεραν µέχρι τώρα κανένα αξιόλογο αποτέλεσµα.
Συνεπώς, η προώθηση οποιωνδήποτε καινοτόµων, πρότυπων περιβαλλοντικών σχεδίων δεν υπάγεται πλέον στην αρµοδιότητα λήψης
αποφάσεων της Γ∆ Περιβάλλον, η οποία µπορούσε µέχρι σήµερα να
επιλέγει πρότυπα περιβαλλοντικά σχέδια σε όλη την επικράτεια της
Ένωσης βάσει της εµπειρογνωµοσύνης της και της γραµµής του
προϋπολογισµού που είχε δηµιουργηθεί ειδικά για αυτήν.
3.2.2 Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραµµα LIFE-Φύση· η ΕΟΚΕ
αναγνωρίζει από τη µία πλευρά σαφώς την αναγκαιότητα διάθεσης
µέρους των πιστώσεων που απαιτούνται για την εφαρµογή όλων
των σχετικών κοινοτικών περιβαλλοντικών οδηγιών, από τα ίδια τα
κράτη µέλη καθώς και από άλλους χρηµατοδοτικούς πόρους της
ΕΕ, όπως ο 2ος πυλώνας της ΚΓΠ και τα διαρθρωτικά ταµεία.
Ωστόσο, εκφράζει τις ανησυχίες της για το ότι, ακόµη και κατά τον
σχεδιασµό των νέων διαρθρωτικών ταµείων δεν λαµβάνονται υπόψη
οι απαραίτητες συστάσεις για τις δυνατότητες ενίσχυσης του
δικτύου NATURA-2000. Ωστόσο, ορισµένες δράσεις, όπως τα
µέτρα που εφαρµόζουν µη γεωργοί, και τα οποία κατά το παρελθόν
χρηµατοδοτούνταν από το πρόγραµµα LIFE-Φύση, δεν είναι πλέον
επιλέξιµες για χρηµατοδότηση. Αυτό θα ήταν απαράδεκτο, κατά τη
γνώµη της ΕΟΚΕ.
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3.2.3
Πράγµατι όµως, το σχέδιο κανονισµού για την «ανάπτυξη
της υπαίθρου», περιέχει σαφή αναφορά στο δίκτυο NATURA2000. Αυτό επικροτείται ανεπιφύλακτα από την ΕΟΚΕ. Από την
άλλη πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος να συµφωνηθούν περικοπές,
ακόµη και σε αυτό το άκρως σηµαντικό για την προστασία της
φύσης µέσο πολιτικής, στο πλαίσιο της συζήτησης για το ανώτατο
όριο των πιστώσεων του 1,24 %· και, όταν απουσιάζουν οι οικονοµικοί πόροι, ακόµη και οι καλύτερες πολιτικές διασταυρούµενες
αναφορές δεν ωφελούν σε τίποτα. (1)
3.2.4
Είναι πολύ πιθανό, τα µέτρα που θα χρηµατοδοτούνται
µελλοντικά από τα κράτη µέλη µε πόρους της αγροτικής
ανάπτυξης, να είναι κυρίως µέτρα για την κάλυψη τρεχόντων
εξόδων (π.χ. αντισταθµιστικά µέτρα). Η ΕΟΚΕ θεωρεί παρόµοιες
πληρωµές αναγκαία προϋπόθεση για την γεωργική ανάπτυξη γενικά,
για τα γεωργικά εισοδήµατα άλλα και για την επιτυχία του δικτύου
NATURA 2000. (2) Ωστόσο, χάρη στο πρόγραµµα LIFE — Φύση,
προωθήθηκαν εξαιρετικά καινοτόµα µέτρα αλλά και συνεργάστηκαν
γεωργοί και φορείς της προστασίας της φύσης στο πλαίσιο ειδικών
σχεδίων. Αυτά τα στοιχεία του LIFE-φύση κινδυνεύουν όµως να
απολεσθούν.
3.2.5
Ένα περαιτέρω σηµαντικό ζήτηµα, το οποίο συνδέεται
ενδεχοµένως µε την µεταβίβαση της αρµοδιότητας για την
εκπόνηση των εκάστοτε σχεδίων και τη λήψη των αντίστοιχων
αποφάσεων, εντοπίζεται στο ενδιαφέρον ή την έλλειψη ενδιαφέροντος του εκάστοτε κράτους µέλους για την περιβαλλοντική
πολιτική. Μπορεί, λόγου χάρη, η κοινοτική χρηµατοδότηση συγκεκριµένων έργων για την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ.
NATURA-2000) σε κάποιο κράτος µέλος να αποτελεί ζήτηµα
κοινοτικού συµφέροντος, εφόσον πρέπει να διατηρηθούν στην εν
λόγω περιοχή οι πλούσιοι φυσικοί της πόροι. Αφετέρου, ενδέχεται
το συγκεκριµένο κράτος µέλος να θέτει εντελώς διαφορετικές
προτεραιότητες όσον αφορά την (περιβαλλοντική) πολιτική και να
ασκεί κατά κύριο λόγο πιέσεις για ενίσχυση άλλων τοµέων πολιτικής ή να επιθυµεί να εστιάσει τις δράσεις του, στο πλαίσιο της
προστασίας του περιβάλλοντος, περισσότερο σε ζητήµατα σχετικά
µε το κλίµα ή της πολιτικής για τα απόβλητα και να επιδιώκει τη
χρηµατοδότησή τους µέσω του LIFE+.
3.2.6
Ενόψει των δηµοσιονοµικών δυσχερειών πολλών κρατών
µελών δεν πρέπει να υποτιµηθεί ο κίνδυνος να χρησιµοποιήσουν τα
κράτη µέλη µελλοντικά τις πιστώσεις του LIFE+, που εµπίπτουν
πλέον στις αρµοδιότητές τους και στη δικαιοδοσία τους, για την
κάλυψη δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος που
κάλυπταν κανονικά µε πιστώσεις του εθνικού προϋπολογισµού.
3.3 Ειδικά στην παρούσα, καθ' όλα δύσκολη φάση της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής (πραγµατοποιηθείσα και
µελλοντική διεύρυνση, προβλήµατα στον τοµέα της οικονοµικής
πολιτικής και κατά την εφαρµογή της διαδικασίας της Λισσαβώνας,
οριστική καθιέρωση του δικτύου NATURA-2000), η οποία
επικεντρώνεται αφενός στην ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών
προτύπων σε όλα τα νέα κράτη µέλη και ειδικά στα κράτη αυτά,
και, αφετέρου, στην ανάγκη αποσύνδεσης της οικονοµικής
ανάπτυξης από την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων και την

υποβάθµιση του περιβάλλοντος, η Επιτροπή οφείλει να διατηρήσει
επαρκή ίδια µέσα για την χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής.
3.4 Με τη σχεδιαζόµενη µεταβίβαση της λήψης αποφάσεων στο
επίπεδο των κρατών µελών, η ΕΕ εγκαταλείπει ένα, αφενός περιορισµένο, εντούτοις, πολύ αποτελεσµατικό µέσο διαχείρισης. Κατ'
αυτόν τον τρόπο ένα πολιτικό µέσο υποβαθµίζεται σε µια γραµµή
προϋπολογισµού, την οποία µπορούν να διαχειρίζονται πλέον τα
κράτη µέλη. Ως προς αυτό, εξακολουθεί να παραµένει εντελώς
ασαφές για την ΕΟΚΕ, πώς προτίθεται να διαφυλάξει η Επιτροπή τα
ευρωπαϊκά συµφέροντα, η προάσπιση των οποίων συνιστά
απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάθεση πιστώσεων από τον κοινοτικό προϋπολογισµό. Με άλλα λόγια: πρέπει οπωσδήποτε να
αποφευχθεί η απώλεια της ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας, και
του µέχρι σήµερα σαφώς καινοτόµου χαρακτήρα του προγράµµατος LIFE. Η ΕΟΚΕ, µετά από την ανάγνωση του εξεταζόµενου
εγγράφου, δεν πείσθηκε ότι η Επιτροπή µπορεί να εµποδίσει την
απώλεια αυτή. Προτείνει γι αυτό να παραµείνουν τα καινοτόµα
τµήµατα των προγραµµάτων LIFE-περιβάλλον και LIFE-φύση σε
ταµείο που θα διαχειρίζεται η ίδια η Επιτροπή. Συνεπώς, συντάσσεται µε τα κράτη µέλη που υπέβαλαν εντωµεταξύ ανάλογο αίτηµα
στο Συµβούλιο.
3.5 Η στήριξη της ανάπτυξης, υλοποίησης και περαιτέρω προαγωγής της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον και τη βιωσιµότητα,, ως αναπόσπαστο µέρος της κοινοτικής στρατηγικής για
την οικονοµική ανάπτυξη και την συνοχή µε κοινωνικό και περιβαλλοντικό προσανατολισµό, µε τη συνδροµή του προγράµµατος
LIFE+, αποτελεί εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα, και η ΕΟΚΕ τάσσεται
υπέρ της προώθησής του. Τούτο συνεπάγεται σαφώς την ενίσχυση
των περιβαλλοντικών µη κυβερνητικών οργανισµών, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται σε όλη την Ευρώπη και — αυτό πρέπει να
υπογραµµιστεί µε έµφαση στο έγγραφο της Επιτροπής –εστιάζουν
τις δράσεις τους σε ευρωπαϊκά θέµατα. Η ενίσχυση αυτή πρέπει στο
µέτρο του δυνατού να συνδέεται άµεσα µε συγκεκριµένα σχέδια.
4. Σύνοψη της γνωµοδότησης
4.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί βασικά την προσέγγιση µε την οποία η
περιβαλλοντική πολιτική εντάσσεται σε όλες τις άλλες πολιτικές,
δεδοµένου ότι µόνο µε τις περιορισµένες πιστώσεις του προγράµµατος LIFE δεν θα ήταν δυνατή η ενίσχυση της προστασίας του
περιβάλλοντος στην ΕΕ.
4.2 Ωστόσο, η ΕΟΚΕ εντοπίζει στο σχέδιο κανονισµού της Επιτροπής και γενικότερα στη συζήτηση που διεξάγεται επί του
παρόντος για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013, σηµαντικούς δυνητικούς κινδύνους για την µελλοντική επιτυχία του
προγράµµατος LIFE. Αφενός, δεν υπάρχει κανενός είδους
«εγγύηση», ότι π.χ. τα περιβαλλοντικά µέτρα άλλους τοµείς του
προϋπολογισµού, αφετέρου, µε τη σχεδιαζόµενη µεταβίβαση της
λήψης αποφάσεων στο επίπεδο των κρατών µελών, η ΕΕ εγκαταλείπει ένα, αφενός περιορισµένο, εντούτοις, πολύ αποτελεσµατικό
µέσο διαχείρισης. Η ΕΟΚΕ προτείνει γι αυτό να παραµείνουν τα
καινοτόµα τµήµατα των προγραµµάτων LIFE-περιβάλλον και LIFEφύση σε ταµείο που θα διαχειρίζεται η ίδια η Επιτροπή.

Βρυξέλλες 7 Απριλίου 2005.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(1) Βλ γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:Χρηµατοδότηση του
ΝATURA 2000».
(2) οµοίως
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Πρόταση Κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την σύσταση Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης
και Μεταφοράς Ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του
Συµβουλίου»
COM(2004) 634 τελικό — 2004/0231 (COD)
(2005/C 255/10)
Στις 4 Φεβρουαρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 17 Μαρτίου 2005, µε βάση εισηγητική έκθεση της
κας Sánchez Miguel.
Κατά την 416η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 6ης και 7ης Απριλίου 2005 (συνεδρίαση της 6ης Απριλίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 131 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 11 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Η Σύµβαση του Aarhus (1), η οποία αναγνωρίζει το
δικαίωµα πληροφόρησης, συµµετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων και πρόσβασης στη δικαιοσύνη για θέµατα περιβάλλοντος,
εγκαινιάζει, εντός της ΕΕ, ένα στάδιο κατά το οποίο θα
δηµιουργηθούν οι µηχανισµοί που θα παρέχουν, στους πολίτες και
στα ενδιαφερόµενα για περιβαλλοντικά θέµατα µέρη, τα αναγκαία
µέσα για µια αξιόπιστη ενηµέρωση από την οποία να απορρέουν
δράσεις πρόληψης και, κυρίως, που να παράγουν θετικά αποτελέσµατα για τον σταδιακό περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
1.2 Από το περιεχόµενο των άρθρων 5, παράγραφος 9, και 10,
παράγραφος 2 της Σύµβασης του Aarhus προκύπτει η δυνατότητα
δηµιουργίας µηχανισµών που να καθιστούν δυνατή την ενηµέρωση
και τη συµµετοχή των πολιτών. Τα µητρώα θεωρούνται ως ένα εκ
των πλέον αξιόλογων µέσων, στο µέτρο που περιλαµβάνουν
στοιχεία αξιόπιστα και συγκρίσιµα µε εκείνα που παρέχονται είτε
από τους επιχειρηµατίες είτε από τις εκάστοτε αρµόδιες διοικητικές
υπηρεσίες. Παρατηρείται ότι, σε άλλες κοινοτικές πολιτικές, η
χρήση µητρώων στοιχείων έχει αξιοποιηθεί για την παροχή πληροφόρησης και τη νοµική ασφάλεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται σ' αυτά.
1.3 Όσον αφορά ειδικότερα τα θέµατα έκλυσης και µεταφοράς
ρύπων, έχουν υπογραφεί και άλλες διεθνείς πράξεις, µεταξύ των
οποίων ξεχωρίζουν: το ∆ιακυβερνητικό Φόρουµ της Μπαΐα (2000)
σχετικά µε την χηµική ασφάλεια, στο οποίο περιελήφθησαν δράσεις
προτεραιότητας προς εφαρµογή από το έτος 2000, ως τρόπος
επίτευξης των ταχθέντων στόχων· η Σύµβαση της Στοκχόλµης του
2001 σχετικά µε τους έµµονους οργανικούς ρύπους και την παραµεθόρια µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων και την διάθεσή τους· οι
εργασίες του ΟΟΣΑ (2002) σχετικά µε την ανάλυση κόστους/
ωφέλειας των µητρώων αποβλήτων και µεταφοράς ρύπων.
1.4 Η πλέον σηµαντική, όµως, διεθνής πράξη για θέµατα
µητρώων αποβλήτων και µεταφοράς ρύπων συνίσταται στο
(1) Σύµβαση του Aarhus σχετικά µε την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη
συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήµατα, την οποία
υπέγραψαν στις 25 Ιουνίου 1998 η πλειονότητα των κρατών µελών της
ΕΕ, καθώς και Προτάσεις Οδηγιών, Γνωµοδοτήσεις (ΕΕ C 117 της
30.04.2004).

Πρωτόκολλο του Κιέβου που υπεγράφη από την ΟΕΕ/ΗΕ το
2003 (2), ο κύριος στόχος του οποίου είναι η προώθηση της
πληροφόρησης σχετικά µε τα ζητήµατα αυτά, µέσω εθνικών
µητρώων, τα οποία θα περιλαµβάνουν τα στοιχεία που παρέχονται
από τα ενδιαφερόµενα για τα θέµατα αυτά µέρη και, επιπλέον, θα
συµβάλλουν στην πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης του
περιβάλλοντος, ενώ συνιστάται η τήρησή τους και σε διεθνή
κλίµακα, προκειµένου να είναι πιο εύκολα συγκρίσιµα τα περιλαµβανόµενα στοιχεία, σε κλίµακα ανώτερη της εθνικής.

1.5 Πρέπει να λεχθεί ότι το Πρωτόκολλο του Κιέβου µπορεί να
θεωρηθεί ως πρότυπο της παρούσας Πρότασης Κανονισµού για τη
σύσταση ευρωπαϊκού MEMP, και ειδικότερα για το περιεχόµενο
των Παραρτηµάτων, τα οποία διευκολύνουν τον επιδιωκόµενο
στόχο: την εναρµόνιση των στοιχείων που περιλαµβάνονται στα
µητρώα, είτε αυτά είναι εθνικά, είτε ευρωπαϊκά ή διεθνή. Υπάρχουν
ωστόσο δύο πτυχές που διαφέρουν στην πρόταση Κανονισµού: η
πρώτη αφορά τον κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας που περιλαµβάνονται στην ΟΠΥ (Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα), όπου
προστίθενται εννέα νέες ουσίες (3), και η δεύτερη είναι ότι επισπεύδεται η έναρξη της ισχύος του και τοποθετείται στο 2007,
προκειµένου να συµπέσει η κοινοποίηση σύµφωνα µε τη νέα διαδικασία µε την τελευταία έκθεση του EPER.

1.6 Στις διεθνείς αυτές συµφωνίες πρέπει να προστεθούν και τα
ισχύοντα επί του παρόντος ευρωπαϊκά πρότυπα, όπου περιλαµβάνεται ήδη η απαίτηση τήρησης Ευρωπαϊκού Μητρώου Ρυπογόνων
Εκποµπών (EPER) (4) που αναπτύσσει το άρθρο 15, παράγραφος 3
της Οδηγίας 96/61/ΕΚ (IPPC) (5) και το οποίο έχει τεθεί σε
λειτουργία από τις 23 Φεβρουαρίου του 2004. Μέχρι στιγµής,
(2) Κατά την 5η ∆ιυπουργική Συνδιάσκεψη µε θέµα «Περιβάλλον για την
Ευρώπη», υπεγράφη το Πρωτόκολλο για Μητρώα αποβλήτων και µεταφοράς ρύπων που προσαρτάται στη Σύµβαση για την πρόσβαση στην
πληροφόρηση, τη συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Κίεβο, 21 Μαΐου 2003.
(3) Στα παραρτήµατα ΙΧ και Χ της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ)
2000/60/ΕΚ προσδιορίζεται ο κατάλογος των ουσιών προτεραιότητας
και προστίθενται, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο PRTR της ΟΕΕ/ΗΕ, τρεις
νέες ουσίες, ενώ απαιτούνται πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία για άλλες
πέντε.
(4) Απόφαση της Επιτροπής 2000/479/ΕΚ της 17ης Ιουλίου, ΕΕ L 192 της
28.7.2000.
(5) Βλ. Γνωµοδότηση (ΕΕ C 80 της 30.3.2004).
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τις πρώτες εκθέσεις για τη συλλογή στοιχείων τις υπέβαλαν τα
κράτη µέλη το 2001, ενώ την έκθεση που αφορά το δεύτερο έτος
αναφοράς, το 2004, οφείλουν να την υποβάλουν πριν από τον
Ιούνιο του 2006. Το τρίτο έτος αναφοράς έχει προβλεφθεί να είναι
το 2007 και η υποβολή της αντίστοιχης έκθεσης να γίνει εντός του
2008. Σηµειώνεται ότι το EPER, το περιεχόµενο του οποίου
διευρύνεται προκειµένου να συµµορφωθεί προς το Πρωτόκολλο
του Κιέβου, συνιστά µια καλή βάση για το µελλοντικό ευρωπαϊκό
ΜΕΜΡ.

2. Περίληψη της Πρότασης Κανονισµού
2.1 Αντικείµενο του Κανονισµού είναι η δηµιουργία κοινοτικού
µητρώου που θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία σχετικά µε
απόβλητα και µεταφορές ρύπων, ώστε να τηρηθούν οι απαιτήσεις
του Πρωτοκόλλου του Κιέβου. Προς τούτο, συγκεντρώνει
ευρύτατο κατάλογο ορισµών, οι οποίοι, σε ορισµένες περιπτώσεις,
ενδέχεται να διαφέρουν από τους ορισµούς της Οδηγίας IPPC, και
καλύπτει τόσο τους ρύπους (ουσίες), όσο και τις δραστηριότητες
(µονάδες) επί των οποίων εφαρµόζεται ο Κανονισµός, είτε αυτές
είναι δηµόσιοι είτε ιδιωτικοί φορείς, ενώ παράλληλα περιορίζονται
στα εξής τρία τα είδη πληροφοριών που πρέπει να περιλαµβάνει το
ΜΕΜΡ (άρθρο 3):
— Εκλύσεις ρύπων, έτσι όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5 α),
από τις δραστηριότητες που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι.
— Μεταφορές αποβλήτων εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων
και εκλύσεις λυµάτων χωρίς τελική επεξεργασία, όπως απαριθµούνται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχεία β) και γ), από
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
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πληρότητα, την αξιοπιστία, το συγκρίσιµο και τη διαφάνειά
τους·
— την ευχέρεια πρόσβασης του κοινού στην πληροφόρηση που
περιλαµβάνουν, την οποία εξασφαλίζει η Επιτροπή µε τη
συνδροµή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος·
— τον εµπιστευτικό χαρακτήρα ορισµένων στοιχείων τα οποία οι
επιχειρήσεις χαρακτηρίζουν ως τέτοια, λαµβάνοντας προς τούτο
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ.
2.5 Άλλοι κανόνες που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό αναφέρονται στη συµµετοχή του κοινού (άρθρο 12) και την πρόσβαση
στη δικαιοσύνη (άρθρο 13), έτσι όπως αναγνωρίζονται στη
Σύµβαση του Aarhus και στην Οδηγία 2003/4/ΕΚ. Προς το σκοπό
αυτόν, η Επιτροπή θα προβλέψει τους κατάλληλους µηχανισµούς,
ενώ είναι υποχρεωτική η εκπόνηση τακτικών εκθέσεων στις οποίες
θα εµφαίνονται τα αποτελέσµατα της συµµετοχής αυτής (άρθρο
12.2).

2.6 Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να παρέχουν πρόσθετες
πληροφορίες, ανά τριετία (άρθρο 16), µετά από την έναρξη ισχύος
του Κανονισµού, στις οποίες θα αξιολογούνται οι πρακτικές που
υιοθετήθηκαν, καθώς και η τήρηση, εκ µέρους των ενδιαφεροµένων
επιχειρήσεων, της υποχρέωσης κοινοποίησης των απαραίτητων στοιχείων. Επιπλέον, οφείλουν να ορίζουν τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση µη τήρησης των προβλεπόµενων υποχρεώσεων,
κυρώσεις που θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές (άρθρο 20).
2.7 Τέλος, επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή θα επικουρείται από
επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Απόφασης 1999/468/ΕΚ
(άρθρο 19).

— Εκλύσεις ρύπων προερχοµένων από διάσπαρτες πηγές.
2.2 Η διάρθρωση του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ (άρθρο 4.1)
διαµορφώνεται µε βάση την υποχρεωτική κοινοποίηση στοιχείων εκ
µέρους των επιχειρηµατιών που, λόγω της δραστηριότητάς τους,
υπόκεινται σε έλεγχο ουσιών και αποβλήτων σύµφωνα µε τους
ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες. Οι εν λόγω δραστηριότητες διευκρινίζονται στο παράρτηµα Ι. Στην περίπτωση που η υποχρέωση
κοινοποίησης εξαρτάται από µετρήσεις, υπολογισµό ή εκτίµηση των
ουσιών αυτών, θα δηλώνεται η µέθοδος ανάλυσης ή υπολογισµού
µε χρήση των µονάδων µετρήσεως του παραρτήµατος ΙΙ.
2.3 Η δοµή της κοινοποίησης στοιχείων επικεντρώνεται στα
κράτη µέλη και η διαβίβασή τους στην Επιτροπή θα γίνεται µε
ηλεκτρονικό σύστηµα, σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα που
προβλέπονται στο άρθρο 7 (αρχίζουν να υπολογίζονται από το
2007). Η κοινοποίηση των στοιχείων θα χωρίζεται σε δύο µέρη: τα
στοιχεία που αφορούν τη ρύπανση του εδάφους (άρθρο 6) και
εκείνα που αφορούν διάσπαρτες πηγές (άρθρο 8).
2.4 Θεσπίζονται επακριβώς οι αναγκαίοι κανόνες, ούτως ώστε
το περιεχόµενο του Μητρώου να πληροί τις προϋποθέσεις όλων
των δηµοσίων συστηµάτων ενηµέρωσης όσον αφορά:
— την ποιότητα των κοινοποιούµενων στοιχείων, τα οποία
εγγυάται ο φορέας εκµετάλλευσης και αξιολογούν οι σχετικώς
αρµόδιες αρχές, όσον αφορά την έγκαιρη ενηµέρωση, την

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Ο στόχος ενός ευρωπαϊκού µητρώου αποβλήτων και µεταφοράς ρύπων, το οποίο θα συµµορφώνεται προς τους διεθνείς
κανόνες που έχει προσυπογράψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και, κατά
συνέπεια, θα αντικαταστήσει το υφιστάµενο EPER, µπορεί, αρχικά,
να αντιµετωπιστεί θετικά από την ΕΟΚΕ, αρκεί να µην συνεπάγεται
αύξηση των υποχρεώσεων των µερών σύµφωνα µε την υφιστάµενη
κοινοτική νοµοθεσία. Η εναρµόνιση της συλλογής στοιχείων και
της διαβίβασης των πληροφοριών θα εξασφαλίζει την ποιότητα και
το συγκρίσιµό τους και, ως εκ τούτου, θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητα και, κυρίως, την ευχέρεια πρόσβασης στα εν λόγω
στοιχεία.
3.2 Η νοµική βάση στην οποία στηρίζεται η Επιτροπή για την
πρόταση του παρόντος Κανονισµού είναι το άρθρο 174, παράγραφος 1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 ΣΕΕ, που την εξουσιοδοτεί να προτείνει κανόνες για την τήρηση των διεθνών συµφωνιών
που υπογράφονται µεταξύ ΕΚ και διεθνών οργανισµών. Στην
προκειµένη περίπτωση, όχι µόνον εκείνες που αφορούν τους
κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος από τη ρύπανση, αλλά και
εκείνες που διευκολύνουν την πληροφόρηση, τη συµµετοχή και την
πρόσβαση του κοινού στη δικαιοσύνη.
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3.2.1
Η Επιτροπή εξέτασε διάφορες δυνατότητες για την
εφαρµογή του Πρωτοκόλλου ΟΕΕ/ΗΕ· κατά πρώτο λόγο,
διερεύνησε το ενδεχόµενο αναθεώρησης του υφιστάµενου EPER,
χωρίς πρόταση νέου Κανονισµού· δεδοµένου, όµως, ότι θα ήταν
αναγκαίο να αναθεωρηθεί η Οδηγία IPPC, και όχι µόνον ετούτη τη
φορά, αλλά και κάθε φορά που θα τροποποιείται το Πρωτόκολλο
του Κιέβου, από το οποίο απορρέει η παρούσα πρόταση, έκρινε
προτιµότερο να προτείνει νέα νοµοθετική πράξη, προκειµένου να
µην µειώνεται η ασφάλεια δικαίου, λόγω των συνεχών αναθεωρήσεων. Για το λόγο αυτόν, και µε βάση το άρθρο 175, παράγραφος
1 της ΣΕΕ, προτείνει τον παρόντα Κανονισµό, ως το πλέον πρόσφορο νοµοθετικό µέσον για τις απαιτήσεις της εναρµονισµένης
εφαρµογής των διεθνών συµβάσεων.
3.2.2
Το αποτέλεσµα εγγυάται την εφαρµογή, εκ µέρους όλων
των κρατών µελών, του Πρωτοκόλλου που υπεγράφη στο Κίεβο,
µέσω κοινοτικής νοµοθεσίας η οποία, επιπλέον, εξασφαλίζει την
συνεκτικότητα του περιεχοµένου της µε τους λοιπούς ισχύοντες για
το ζήτηµα αυτό κοινοτικούς κανόνες, και την εφαρµογή του σε όλα
τα κράτη µέλη, χωρίς να αναµένεται η µεταγενέστερη επικύρωσή
του, ενώ διατηρεί την κοινή θέση που έλαβαν οι εκπρόσωποι των
κρατών κατά τις διαπραγµατεύσεις και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου.
3.3 Πρέπει, ωστόσο, να έχουµε υπόψη ότι οι καταστάσεις στα
κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων και των κρατών της διεύρυνσης,
διαφέρουν ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλει
το EPER. Αυτή τη στιγµή, οι διακυµάνσεις είναι µεγάλες, από τα
κράτη που διαθέτουν µητρώο µε ευρύτερο περιεχόµενο (Ηνωµένο
Βασίλειο), έως εκείνα που, ήδη πριν από την προσχώρησή τους,
ζήτησαν οικειοθελώς να υπαχθούν σε αυτό (Ουγγαρία). ∆ιαφορές
υφίστανται επίσης και ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ
µέρους των ενδιαφεροµένων µερών· ενώ οι µεγάλες συντεχνίες και
βιοµηχανικοί όµιλοι και εγκαταστάσεις στους οποίους εφαρµόζεται
η Οδηγία IPPC είναι ενήµεροι για την τήρησή τους (πράγµατι,
καταρτίζουν ετησίως την περιβαλλοντική έκθεση), οι ΜΜΕ,
ορισµένοι µικροί φορείς εκµετάλλευσης στους οποίους δεν εφαρµόζεται η εν λόγω Οδηγία, καθώς και ορισµένοι τοπικοί οργανισµοί
— στις περιπτώσεις όπου διαχειρίζονται εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων — δεν διαθέτουν τα µέσα προκειµένου να δύνανται
να ανταποκριθούν σε όλη τη γραφειοκρατία που συνεπάγεται η
υποχρέωση αυτή.
3.4 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η αντιµετώπιση, όσον αφορά και την
πρόσβαση στην πληροφόρηση, αλλά και την συµµετοχή του κοινού,
είναι ορθή και ανταποκρίνεται στους στόχους που προβλέπει η
Οδηγία 2003/4/ΕΚ. Και όχι µόνον αυτό, αλλά φρονεί και ότι είναι
ικανοποιητική η υποχρέωση να δίδεται πληροφόρηση στο κοινό
σχετικά µε τα αποτελέσµατα της συµµετοχής του, προκειµένου να
µπορεί να αξιολογείται η συµµετοχή των πολιτών. Πρέπει να επισηµανθεί, όµως, ότι, προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο
∆ιαδίκτυο του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού ατόµων, θα έπρεπε
να καταβληθεί µια προσπάθεια για την αύξηση των γλωσσών
πρόσβασης στα δεδοµένα, µέχρι να συµπεριληφθούν όλες οι
επίσηµες γλώσσες.
3.5 Το ιδιαιτέρως σηµαντικό ζήτηµα της οικονοµικής επίπτωσης
του Κανονισµού φαίνεται ότι µελετήθηκε προσεκτικά από τις
υπηρεσίες της Επιτροπής (6), οι οποίες κατέληξαν στο συµπέρασµα
ότι, δεδοµένου ότι τα κράτη και τα ενδιαφερόµενα µέρη είχαν ήδη
την υποχρέωση να συστήσουν το EPER και, ως εκ τούτου, να
(6) Βλ. το έγγραφο «Ανάλυση του κόστους και των οφελών των MEMP/
PRTR», το οποίο εκπόνησε το Τµήµα Οικονοµικής Ανάλυσης το 2002.
CEP/WG.5/AC.2/2002/4
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κοινοποιούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σε αυτό, οι δαπάνες
θα επηρεάσουν µόνο τις νέες σχέσεις µεταξύ Επιτροπής και κρατών
µελών κατά τη διαβίβαση των συλλεχθέντων στοιχείων. Το κύριο
µέρος της δαπάνης αυτής θα βαρύνει την Επιτροπή, ειδικότερα δε
σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία και ενηµέρωση της ιστοσελίδας στο
διαδίκτυο, και εποµένως ένα ελάχιστο µόνον µέρος θα βαρύνει το
εκάστοτε κράτος. Ωστόσο είναι επίσης σηµαντικό να αναφερθεί ότι,
για τους φορείς εκµετάλλευσης που εξαιρούνται από την οδηγία
IPPC, η παρακολούθηση των εκλύσεων και µεταφορών ρύπων και η
υποβολή εκθέσεων σχετικά µε αυτά συνεπάγονται επιπλέον κόστος
και διοικητική επιβάρυνση.

4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, µε την πρόταση Κανονισµού ΜΕΜΡ
σηµειώνεται αισθητή βελτίωση στην πορεία που ήδη δροµολογήθηκε µε το EPER, αφενός, επειδή διευρύνεται η πληροφόρηση
που αναφέρεται στις εκλύσεις ρύπων στην ατµόσφαιρα και στα
ύδατα, καθώς περιλαµβάνονται και οι εκλύσεις στο έδαφος και οι
εκλύσεις που προέρχονται από διάσπαρτες πηγές, και, αφετέρου,
επειδή προσαρµόζεται η ευρωπαϊκή νοµοθεσία προς την αντίστοιχη
διεθνή, µε ιδιαίτερη αναφορά στη Σύµβαση του Aarhus και, πιο
συγκεκριµένα, στο πρωτόκολλο ΟΕΕ/ΗΕ του Κιέβου.
4.2 Εντούτοις, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι καθίσταται
αναγκαίο να εδραιωθεί το υφιστάµενο EPER, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι προσπάθειες των ενδιαφεροµένων µερών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης ενηµέρωσης, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις.
Μπορεί να θεωρηθεί ότι η περίοδος έναρξης της ισχύος του ΜΕΜΡ
(2007, παρότι λειτουργικά δεν αρχίζει πριν από το 2009) παρέχει
την ευκαιρία συµπλήρωσης και διόρθωσης του υφιστάµενου
µητρώου, καθώς και σταδιακής ενσωµάτωσης των νέων δηλώσεων
και των νέων υπόχρεων υποβολής δήλωσης. Η ολοκλήρωση του
περιεχοµένου του EPER, καθώς και η δηµοσίευσή του στην ιστοσελίδα, θα περιορίσει τις δαπάνες και, κυρίως, θα αποτρέψει τη
δηµιουργία σύγχυσης µεταξύ των υφιστάµενων και των νέων πληροφοριών.
4.3 Όσον αφορά την αύξηση του αριθµού των ρύπων που
πρέπει να δηλώνονται (36 περισσότεροι µε την ΟΕΕ/ΗΕ), διατυπώνουµε δύο παρατηρήσεις: πρώτον, ότι πολλοί από αυτούς είναι
φυτοφάρµακα που δεν χρησιµοποιούνται πλέον ούτε και κυκλοφορούν στο εµπόριο στην ΕΕ, και, δεύτερον, ότι η υποχρέωση
ενηµέρωσης εξαρτάται από την τήρηση των ορίων δήλωσης που
προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι για τις δραστηριότητες και στο
Παράρτηµα ΙΙ για τους ρύπους.
4.4 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, θα ήταν σκόπιµο να τυποποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το περιεχόµενο των δηλώσεων
εκ µέρους των ενδιαφεροµένων µερών (Παράρτηµα ΙΙΙ), και
παράλληλα να απλουστευθεί για τις ΜΜΕ και τους γεωργούς που
έχουν υποχρέωση δήλωσης, ούτως ώστε να µην αυξηθεί η
γραφειοκρατία και οι δαπάνες για τους ενδιαφεροµένους. Υπό την
έννοια αυτή, και προκειµένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιµότητα
των καταχωρηµένων στοιχείων, θα είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί η βέλτιστη τεχνολογία για τον προσδιορισµό των ετήσιων
επιβαρύνσεων. Η συνεκτικότητα µεταξύ των διαφόρων εθνικών
µητρώων και του ευρωπαϊκού µητρώου αποτελεί µία ακόµη ανάγκη
για την εξασφάλιση της τυποποίησης και της συγκρισιµότητάς
τους.
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4.5 Η ΕΟΚΕ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη όσον αφορά την εµπιστευτικότητα των στοιχείων που πρέπει να περιλαµβάνουν οι
δηλώσεις των ενδιαφεροµένων µερών. Όπως ακριβώς ρυθµίζεται
στο άρθρο 11, τα κράτη µέλη είναι εκείνα που δηλώνουν την εµπιστευτικότητα ορισµένων στοιχείων, κατόπιν αίτησης των µερών που
το ζητούν, και υπό τον όρο να συµφωνεί µε τις εξαιρέσεις που περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ, παρόλο που
στην τελευταία πρόταση θεσπίζεται ότι πρέπει να παρέχουν τις
πληροφορίες για τους «λόγους της άρνησης της δηµοσιοποίησης»,
αλλά η αιτιολογική σκέψη 14 του Κανονισµού θεσπίζει ότι δεν
µπορούν να υπάρχουν περιορισµοί στην ενηµέρωση του ΜΕΜΡ και
οι εξαιρέσεις προς τον κανόνα αυτόν θα είναι δυνατές µόνον όταν
τις επιτρέπει ρητώς η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία. Η διαφορά
αυτή µεταξύ των δύο διατάξεων πρέπει να διασαφηνιστεί,
δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τη διατύπωση της τελευταίας πρότασης
του άρθρου 11, τα µέρη που ενδιαφέρονται για την εµπιστευτικότητα κάποιων στοιχείων, οφείλουν να το αιτιολογήσουν, γεγονός
που οδηγεί ενδεχοµένως στη λανθασµένη εντύπωση ότι θεωρούνται
ότι δεν εντάσσονται στα όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 ∆
2003/4/ΕΚ, δεδοµένου ότι, επειδή το θέµα ρυθµίζεται µε βάση
νοµική διάταξη, δεν χρειάζεται αιτιολογία.
4.6 Η ΕΟΚΕ εκτιµά τις προσπάθειες που καταβάλλονται στην
πρόταση Κανονισµού του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ για την ενσωµάτωση
των στοιχείων αναφοράς στο κατάλληλο πλαίσιο και για το
σταδιακό περιορισµό των δυνητικών κινδύνων εσφαλµένης ερµηνείας αυτών των στοιχείων. Οποιαδήποτε νέα προσπάθεια προς την
κατεύθυνση αυτή θα εκτιµηθεί δεόντως.
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5. Συµπέρασµα
Ως συµπέρασµα, θα µπορούσε να λεχθεί ότι η διαφάνεια κατά την
κοινοποίηση των εκλύσεων και της µεταφοράς ρύπων, σύµφωνα µε
τη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ, στην οποία οφείλουν να
προβαίνουν τα ενδιαφερόµενα µέρη, επιχειρηµατίες, γεωργοί και
δηµόσιες διοικήσεις, επιτελεί διπλή λειτουργία:
— Στην εσωτερική αγορά, να γίνονται γνωστά τα περιβαλλοντικά
ήθη και πρακτικές όλων αυτών, καθώς και η τήρηση της
σχετικής ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, ούτως ώστε οι ανταγωνιστές,
οι καταναλωτές και οι πολίτες να µπορούν εύκολα να αξιολογούν τις πρακτικές αυτές και να ενεργούν αναλόγως.
— Παρέχεται προστιθέµενη αξία στην ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεών µας, όποια κι αν είναι η δραστηριότητά τους, και
εντός της ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά και της διεθνούς, και υπό
τον όρο ότι διατηρούνται οι συνθήκες κανονικότητας και συγκρισιµότητας των στοιχείων, όπως αναφέρεται στις ειδικές
παρατηρήσεις. Αντιλαµβανόµαστε ότι η διαφάνεια στην ενηµέρωση, που µπορεί να επιτευχθεί µέσω του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ,
θα χρησιµεύσει για την υιοθέτηση περισσότερων κοινών θέσεων
που θα αποσκοπούν στη σύναψη εθελοντικών συµφωνιών ανά
τοµέα παραγωγής, για την τήρηση των περιβαλλοντικών
προτύπων, και, µέσω της δηµοσιότητας που προκύπτει από το
µητρώο, για την ενηµέρωση των πολιτών, για τη γνώση των
ανταγωνιστικών εγκαταστάσεων, για την ενίσχυση της έννοιας
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και για την επίτευξη
µεγαλύτερης εµπιστοσύνης µεταξύ των διαφόρων φορέων της
κοινωνίας των πολιτών.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και της οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά
που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα»
COM(2004) 650 τελικό — 2004/0237 COD
(2005/C 255/11)
Στις 16 Νοεµβρίου 2004, 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 για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκαν οι σχετικές
εργασίες της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 17 Μαρτίου 2005 µε βάση εισηγητική έκθεση της κας
Ann Davison.
Κατά την 416η σύνοδο ολοµέλειάς της 6ης και 7ης Απριλίου 2005 (συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2005), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 136 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 7 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Ιστορικό

3.1 Ενώσεις µε βάση το νάτριο

1.1 Αυτή είναι η έκτη τροποποίηση που αφορά τα πρόσθετα
τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών σε διάστηµα
δέκα ετών και η τρίτη που αφορά τα γλυκαντικά.

Στο κείµενο περιλαµβάνονται ορισµένες ουσίες µε βάση το νάτριο.
Η ΕΟΚΕ ανησυχεί διότι οι καταναλωτές δεν µπορούν να
αντιληφθούν µέσω της επισήµανσης ότι οι εν λόγω ενώσεις είναι
κοινό αλάτι και ότι συνεπώς µπορούν να αυξήσουν την µέγιστη
αποδεκτή µέση ηµερήσια λήψη (ΑΗ∆) τους των 6 mg. ∆εν
µπορούν εποµένως να ανταποκριθούν κατάλληλα σε τυχόν υποδείξεις να περιορίσουν την ποσότητα αλατιού που καταναλώνουν.

1.2 Οι τροποποιήσεις της οδηγίας 95/2/EΚ, η οποία εφάρµοζε
την αρχή των «θετικών καταλόγων ουσιών», αφορούν πρόσθετα
«πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών». Αυτό σηµαίνει ότι
δίδεται κυρίως έµφαση στα αρτύµατα, τους γαλακτωµατοποιητές
και τους σταθεροποιητές, καθώς και τα συντηρητικά.

3.2 Νιτρώδη και νιτρικά άλατα

1.3 Οι τροποποιήσεις σκοπό έχουν την απόσυρση, µείωση,
επαναξιολόγηση, έγκριση, επέκταση, αποσαφήνιση και µετονοµασία
ορισµένων προσθέτων τροφίµων των κατηγοριών αυτών. Οι εν λόγω
αλλαγές προτείνονται αφού ελήφθη υπόψη η γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής Τροφίµων και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την
Ασφάλεια των Τροφίµων σχετικά µε ορισµένα νέα πρόσθετα
τροφίµων και την επέκταση της χρήσης ορισµένων ήδη εγκεκριµένων πρόσθετων τροφίµων. Οι τροποποιήσεις θα εισαγάγουν
επίσης εναρµονισµένους ελέγχους σε ό,τι αφορά τις πρόσθετες
ουσίες που είναι απαραίτητες για την αποθήκευση και χρήση
αρτυµάτων. (Αυτή τη στιγµή ισχύουν διαφορετικοί νόµοι στα επιµέρους κράτη µέλη).

Πρόθεση της Επιτροπής είναι να µειωθούν, όπως συνέστησε η
ΕΑΑΤ, όσο το δυνατόν περισσότερο τα επιτρεπόµενα όρια δίχως να
τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των τροφίµων. Τα νιτρώδη και τα
νιτρικά άλατα είναι χρήσιµα συντηρητικά, η υπερβολική τους
κατανάλωση, όµως, συνεπάγεται κινδύνους. Συνεπώς, η Επιτροπή
συνιστά την υιοθέτηση µιας στρατηγικής, η οποία καθορίζει ένα
ανώτατο επίπεδο. Προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των
καταναλωτών, η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε να καθοριστεί το χαµηλότερο
δυνατό όριο και, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, να τεθούν, εάν
αυτό είναι απαραίτητο, διαφορετικά επίπεδα για διαφορετικά
προϊόντα.

1.4 Οι νέες διατάξεις θα διασφαλίσουν ότι η χρήση πρόσθετων
ουσιών θα επιτρέπεται µόνον στις περιπτώσεις που η ασφάλειά τους
έχει αξιολογηθεί, η τεχνολογική τους χρήση είναι αιτιολογηµένη
και δεν έχουν διαπιστωθεί ανησυχίες όσον αφορά τη λήψη τους.

3.3 Τροφές απογαλακτισµού, συµπληρώµατα διατροφής και
τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Η ΕΟΚΕ είχε προτείνει τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής για
την Ασφάλεια των Τροφίµων και επιδοκιµάζει την συνακόλουθη
διάκριση µεταξύ αξιολόγησης κινδύνων και διαχείρισης κινδύνων,
καθώς και το γεγονός ότι η ΕΑΑΤ φαίνεται να λαµβάνει υπόψη την
ανάγκη να παράγονται νέα προϊόντα. Ελπίζει ότι τα κράτη µέλη θα
επενδύσουν επαρκείς πόρους υπέρ της θέσης σε εφαρµογή της νέας
προσέγγισης της ΕΑΑΤ. Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για
την παρούσα προσαρµογή της νοµοθεσίας στα νέα δεδοµένα, έχει
δε να διατυπώσει ορισµένες αναλυτικές παρατηρήσεις.
3. Ειδικές παρατηρήσεις
Θα υπήρχε µεγαλύτερη σαφήνεια εάν η Επιτροπή είχε περιλάβει
τους αριθµούς Ε, όπως αναφέρονται στην επισήµανση, µαζί µε τα
πρόσθετα τροφίµων που κατονοµάζει στα έγγραφά της.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να εναρµονιστεί η
διατύπωση µε τη αντικατάσταση, σε ολόκληρη τη σχετική νοµοθεσία, του όρου «τροφές απογαλακτισµού» µε τον όρο «µεταποιηµένες τροφές µε βάση τα δηµητριακά και παιδικές τροφές» και
να καταστεί σαφέστερη η διατύπωση που αφορά τα συµπληρώµατα
διατροφής και τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς
σκοπούς.
3.4 p — υδροξυβενζοϊκές ενώσεις
3.4.1 Η νοµοθεσία για τις ενώσεις αυτές επρόκειτο να
αναθεωρηθεί και η ΕΑΑΤ καθόρισε µια γενική (για το σύνολο της
οµάδας) αποδεκτή ηµερήσια δόση (ΑΗ∆) 0-10 mg/kg βάρους
σώµατος για το άθροισµα των µεθυλεστέρων και αιθυλεστέρων του
p-υδροξυβενζοϊκού οξέος και των αλάτων νατρίου των ουσιών
αυτών. Προτείνεται ωστόσο να αποσυρθεί η έγκριση για το 4-υδροξυβενζοϊκό προπύλιο το οποίο έχει επίδραση στις σεξουαλικές
ορµόνες και στα αναπαραγωγικά όργανα νεαρών αρσενικών αρουραίων. Προτείνεται επίσης να απαγορευθεί η χρήση p-υδροξυβενζοϊκών ενώσεων σε υγρά διαιτητικά συµπληρώµατα διατροφής.
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3.4.2
Η ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται ότι ο υπολογισµός της ΑΗ∆ εκ
µέρους της ΕΑΑΤ αφήνει το κατάλληλο περιθώριο ασφαλείας για
τα παιδιά και άλλες ευάλωτες οµάδες. Συµφωνεί ότι στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται ένα σαφές επίπεδο στο οποίο δεν
παρατηρούνται επιβλαβείς επιπτώσεις, θα πρέπει να αποσύρεται η
έγκριση.
3.5 Πηκτικά µέσα σε ζελεδοµπουκίτσες
∆εδοµένου ότι ο κίνδυνος πνιγµού είναι καλά τεκµηριωµένος,
προτείνεται να αποσυρθούν από την κυκλοφορία ορισµένα πρόσθετα τροφίµων που σχηµατίζουν πηκτώµατα. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε
την κατάργησή τους, επισηµαίνει ωστόσο ότι ο κίνδυνος οφείλεται
στο σχήµα, τη µορφή και την συνεκτικότητα αυτών των ζαχαρωτών,
και όχι στα ίδια τα πρόσθετα τροφίµων. Χρειάζεται µία ευρύτερη
απαγόρευση ώστε να αποφευχθεί και η ίδια ακόµη η κυκλοφορία
τους στην αγορά. Εφόσον η εισαγωγή απαγόρευσης για το προϊόν
αυτό δεν προβλέπεται από την γενική νοµοθεσία τροφίµων ή από
την οδηγία για την γενική ασφάλεια των προϊόντων, το προϊόν
απαγορεύεται µέσω των προσθέτων τροφίµων που περιέχει. Η ΕΟΚΕ
φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαγορεύει ένα µη
ασφαλές προϊόν.
3.6 Ερυθριτόλη
Πρόκειται για µία γλυκαντική ουσία που παράγουν µε φυσικό
τρόπο ορισµένα φρούτα, µανιτάρια, τρόφιµα που έχουν υποστεί
ζύµωση και τυριά, χρησιµεύει ωστόσο και για άλλους σκοπούς και
προτείνεται η χρήση της να επιτραπεί για διάφορες εφαρµογές. Η
ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την απόφαση αυτή, αλλά διατυπώνει επιφυλάξεις για τη διατύπωση «καλύπτουν ανεπιθύµητες γεύσεις» για το
λόγο ότι δίδεται η εντύπωση ότι η γεύση τροφίµων που δεν είναι
φρέσκα µπορεί να «καλυφθεί». Η ΕΟΚΕ σηµειώνει τα πλεονεκτήµατα
που ένα νέο γλυκαντικό παρουσιάζει για ορισµένες ειδικές οµάδες
καταναλωτών που κάνουν συχνή χρήση γλυκαντικών όπως οι διαβητικοί. Με τον τρόπο αυτό, όχι απλώς αυξάνεται ο αριθµός των
προϊόντων από τα οποία έχουν να επιλέξουν, αλλά η ερυθριτόλη
έχει και λιγότερες καθαρκτικές επιδράσεις για τις οποίες δεν χρειάζεται, στην συγκεκριµένη περίπτωση, σχετική ένδειξη.
3.7 4 — εξυλορεσορκινόλη
3.7.1
Η παρούσα ουσία προτείνεται ως εναλλακτική λύση και
όχι προκειµένου να καταργηθούν τα θειώδη άλατα που εµποδίζουν
την µελάνωση των καρκινοειδών. Η Επιστηµονική Επιτροπή
Τροφίµων κατέληξε στο συµπέρασµα ότι είναι αποδεκτή µε την
προϋπόθεση ότι τα κατάλοιπά της στο κρέας των καρκινοειδών δεν
υπερβαίνουν τα 2 mg/kg.
3.7.2
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για τα άτοµα που
καταναλώνουν ασυνήθιστα µεγάλες ποσότητες καρκινοειδών, όπως
είναι π.χ. τα άτοµα που ζουν σε παράκτιες περιοχές. Η ΕΑΑΤ πρέπει
να αξιολογήσει τι είναι ασφαλέστερο για τους καταναλωτές: η 4εξυλορεσορκινόλη, τα θειώδη άλατα ή ένας συνδυασµός των δύο;
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3.8 Ηµικυτταρίνη σόγιας
Η ηµικυτταρίνη σόγιας λαµβάνεται από τις ίνες της παραδοσιακής
σόγιας και έχει εγκριθεί από την ΕΕΤ. Όλα τα προϊόντα που
παράγονται από ηµικυτταρίνη σόγιας πρέπει να φέρουν σχετική
επισήµανση επειδή ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.
3.8.1 Η ΕΟΚΕ αποδέχεται αυτή τη µεταβολή όσον αφορά τη
χρήση της ηµικυτταρίνης σόγιας δεδοµένου ότι η ανάγκη για τις
περιορισµένες αυτές χρήσεις έχει αποδειχτεί.
3.9 Αιθυλοκυτταρίνη
Η αιθυλοκυτταρίνη λαµβάνεται από πολτό ξύλου η βαµβακιού και
χρησιµοποιείται ευρέως ως ουσία πλήρωσης σε φαρµακευτικά
δισκία. Η ΕΑΑΤ έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητος ο καθορισµός
ΑΗ∆. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση επέκτασης της χρήσης της
µε τον αυτό τρόπο όπως και για τις λοιπές κυτταρίνες.
3.10 Έγκριση της επέκτασης
προσθέτων τροφίµων

της

χρήσης

εγκεκριµένων

Η Επιτροπή προτείνει την επέκταση της χρήσης τριών προσθέτων
τροφίµων: του όξινου ανθρακικού νατρίου, των σορβικών και
βενζοϊκών ενώσεων στα καρκινοειδή και του διοξειδίου του
πυριτίου.
— Όξινο ανθρακικό νάτριο
Το συγκεκριµένο πρόσθετο τροφίµων είχε αρχικά οριστεί ως
συστατικό βοηθητικό της επεξεργασίας το οποίο δεν υπάγεται
στο πεδίο της κοινοτικής αρµοδιότητας. Σήµερα έχει προσδιοριστεί εκ νέου, η Επιτροπή ωστόσο δεν το θέτει υπό
αµφισβήτηση διότι η χρήση του έχει ήδη επιτραπεί στα
βιολογικά τρόφιµα.
— Σορβικές και βενζοϊκές ενώσεις στα καρκινοειδή
Προτείνεται να επεκταθεί η χρήση τους µε βάση το σκεπτικό
ότι η κατανάλωση τους δεν προβλέπεται να αυξηθεί σηµαντικά.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η µέση τιµή κατανάλωσης αυτών των
προϊόντων πιθανόν να κρύβει σηµαντικές διακυµάνσεις και
διερωτάται κατά πόσον οι καταναλωτές που κάνουν µεγάλη
χρήση προστατεύονται επαρκώς. Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το
γεγονός ότι η Επιτροπή συλλέγει περισσότερα στοιχεία για τις
βενζοϊκές ενώσεις.
— Το διοξείδιο του πυριτίου
Η Επιτροπή οφείλει να καταστήσει σαφή την άποψή της ότι
είναι προτιµότερο να γίνεται χρήση υψηλότερης δόσης
διοξειδίου του πυριτίου αντί να διατηρηθεί η σηµαντική
κατανάλωση οργανικών βαφών.
3.11 Κατάλληλη χρονική στιγµή
Η αναστολή της κυκλοφορίας στην αγορά του προϊόντος «ζελεδοµπουκίτσες» πρέπει να διατηρηθεί έως ότου τεθεί σε εφαρµογή νέα
κοινοτική νοµοθεσία µε την ίδια ισχύ.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 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 «Ο ρόλος της κοινωνίας
των πολιτών στην πρόληψη της λαθραίας απασχόλησης»
(2005/C 255/12)
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε στις 28 Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε το άρθρο
29 §2 του Εσωτερικού Κανονισµού της, να καταρτίσει γνωµοδότηση µε το ανωτέρω θέµα.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 15 Μαρτίου 2005 µε βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. Erik Hahr.
Κατά την 416η σύνοδο ολοµέλειας της 6ης και 7ης Απριλίου 2005 (συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2005) η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 112 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 2 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Περίληψη του ψηφίσµατος του Συµβουλίου
1.1 Το Συµβούλιο (απασχόληση και κοινωνική πολιτική, υγεία
και καταναλωτές) υιοθέτησε στις 20 Οκτωβρίου 2003 ψήφισµα για
την αδήλωτη εργασία (1). Με το εν λόγω ψήφισµα το Συµβούλιο
επιθυµεί να καλέσει τα κράτη µέλη να υιοθετήσουν µια στρατηγική
για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας στην επικράτεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική αυτή θα αποτελέσει συστατικό
µέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τοµέα της απασχόλησης.
Από τις κατευθυντήριες γραµµές του 2003 για την απασχόληση, η
9η παρέπεµπε απευθείας στην αδήλωτη εργασία. (2)
1.2 Το Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να καθιερώσουν το
παρόν ψήφισµα ως πλαίσιο αναφοράς εντός του οποίου θα
µπορούν αυτά να επεξεργάζονται και να εφαρµόζουν πολιτικές
µέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη την κατάσταση και τις
προτεραιότητες κάθε κράτους. Το ψήφισµα εµπνέεται σε µεγάλο
µέρος από το περιεχόµενο της ανακοίνωσης της Επιτροπής του
1998 για το εν λόγω θέµα (3).
1.3 Τα κράτη µέλη καλούνται επίσης να λάβουν υπόψη τα
µέτρα που περιέχονται στο παρόν ψήφισµα όταν θα υποβάλουν
έκθεση για τα σηµαντικότερα µέτρα, που θα λάβουν για την
υλοποίηση της πολιτικής απασχόλησης στα µελλοντικά τους εθνικά
σχέδια δράσης βάσει της συγκεκριµένης κατευθυντήριας γραµµής
όσον αφορά την αδήλωτη εργασία.
1.4 Το Συµβούλιο προτείνει επίσης συνεργασία για τον
προσδιορισµό των κοινών χαρακτηριστικών της αδήλωτης εργασίας
σε όλα τα κράτη µέλη. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µε µια
κοινή στρατηγική στα πλαίσια της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
απασχόληση.
(1) Ψήφισµα του Συµβουλίου αριθ. 13538/1/03.
(2) Απόφαση του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά µε τις
κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές των κρατών µελών για την
απασχόληση, 9η κατευθυντήρια γραµµή : «Τα κράτη µέλη θα πρέπει να
αναπτύξουν και να εφαρµόζουν ευρείες δράσεις και µέτρα για την
εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας, που θα συνδυάζουν την απλοποίηση
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, την άρση των αντικινήτρων και την
παροχή κατάλληλων κινήτρων στα συστήµατα φορολογίας και παροχών,
τη βελτίωση της ικανότητας επιβολής του νόµου και την εφαρµογή
κυρώσεων. Θα πρέπει να καταβάλλουν τις απαραίτητες προσπάθειες, σε
εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ, προκειµένου να γίνει γνωστή η έκταση
του προβλήµατος και να συντελεσθεί πρόοδος σε εθνικό επίπεδο.»
(3) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη λαθραία εργασία,
(COM(1998) 219)

1.5 Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις και τις κυρώσεις, το
Συµβούλιο προτείνει να αναπτυχθεί µια συνολική προσέγγιση για
την τήρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση που
θα βασίζεται στην προληπτική δράση, και θα ενθαρρύνει όλους,
εργοδότες και εργαζόµενους, να λειτουργούν εντός των πλαισίων
της επίσηµης οικονοµίας και της κανονικής απασχόλησης· τα µέτρα
αυτά θα πρέπει να συµβιβάζονται µε τη βιωσιµότητα των δηµοσιονοµικών και των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και είναι
δυνατόν να περιλαµβάνουν:
— τη δηµιουργία ενός νοµικού και διοικητικού περιβάλλοντος που
να ευνοεί τη δήλωση της οικονοµικής δραστηριότητας και της
απασχόλησης µέσω απλουστευτικών διαδικασιών και µείωσης
του κόστους και των φραγµών που περιορίζουν τη δηµιουργία
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ιδίως
όσον αφορά την έναρξή της και τις µικρές επιχειρήσεις,
— την ενίσχυση των κινήτρων και την κατάργηση των αντικινήτρων
όσον αφορά τη δήλωση της εργασίας τόσο από την πλευρά της
ζήτησης όσο και από την πλευρά της πλευρά της προσφοράς:
— µέσω της επανεξέτασης και όπου απαιτείται, της µεταρρύθµισης
των συστηµάτων φορολογίας και παροχών και της αλληλεπίδρασής τους προκειµένου να µειωθούν υψηλοί οριακοί πραγµατικοί φορολογικοί συντελεστές και, όπου δει, η φορολογία των
χαµηλόµισθων εργαζοµένων,
— µέσω δηµιουργίας των κατάλληλων πολιτικών απασχόλησης
έναντι των δικαιούχων µέτρων κοινωνικής προστασίας που θα
τους βοηθήσουν να συµµετάσχουν στην κανονική αγορά
εργασίας, και
— µέσω της µείωσης του κινδύνου της ανεργίας και των παγίδων
της φτώχειας µε εξάλειψη ανεπιθύµητων αλληλεπιδράσεων
µεταξύ συστηµάτων φορολογίας και συστηµάτων παροχών
1.6 Πρέπει να αυξηθεί η επίβλεψη της εφαρµογής της νοµοθεσίας και των κυρώσεων, ιδίως όσον αφορά τους οργανωτές ή
τους επωφελούµενους από τη λαθραία απασχόληση· η πρώτη είναι
ευκταίο να πραγµατοποιηθεί µε τη δραστήρια υποστήριξη των
κοινωνικών εταίρων. Πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική επίγνωση για
τις αρνητικές επιπτώσεις της λαθραίας απασχόλησης έναντι της
κοινωνικής ασφάλισης και των συνεπειών της από άποψη
αλληλεγγύης και ισότητας. Είναι ακόµη απαραίτητο να κατανοηθούν καλύτερα οι αρνητικές επιπτώσεις της λαθραίας εργασίας.
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1.7 Για να βελτιωθούν οι διατιθέµενες γνώσεις όσον αφορά την
έκταση της αδήλωτης εργασίας µέσω του υπολογισµού του εύρους
της παραοικονοµίας και της αδήλωτης εργασίας σε εθνικό επίπεδο,
βάσει των σχετικών στοιχείων που είναι τυχόν διαθέσιµα στα
ιδρύµατα κοινωνικής ασφάλισης, στις φορολογικές υπηρεσίες, στα
Υπουργεία ή στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Είναι επίσης σηµαντικό να συµβάλουν τα κράτη µέλη στην µέτρηση της αδήλωτης
εργασίας σε επίπεδο ΕΕ προκειµένου να υπολογιστεί η πρόοδος ως
προς την επίτευξη του στόχου µετατροπής της αδήλωτης εργασίας
σε κανονική απασχόληση. Χρειάζεται επίσης να επιδιωχθεί η
ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών
ως προς τη µεθοδολογία και να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή εµπειριών
και τεχνογνωσίας στο ζήτηµα αυτό.

1.8 Τέλος, το Συµβούλιο καλεί τους κοινωνικούς εταίρους
όπως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιµετωπίσουν µε συνοχή το ζήτηµα
της αδήλωτης εργασίας στο πλαίσιο του από κοινού εγκεκριµένου
πολυετούς προγράµµατος τους, και να εξετάσουν περαιτέρω την
αδήλωτη εργασία σε τοµεακό επίπεδο στο πλαίσιο των τοµεακών
επιτροπών κοινωνικού διαλόγου. Σε εθνικό επίπεδο οι κοινωνικοί
εταίροι πρέπει να προωθήσουν τη δήλωση της οικονοµικής δραστηριότητας και της απασχόλησης και να καταπολεµήσουν την
αδήλωτη εργασία µέσω µεγαλύτερης ευαισθητοποίησης όπως και
άλλων δράσεων (όπως συλλογικές διαπραγµατεύσεις σύµφωνα µε
τις εθνικές πρακτικές και συνήθειες) καθώς και µε τρόπους που θα
συµβάλουν µεταξύ άλλων στην απλούστευση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος ιδίως όσον αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

2. Εισαγωγή

2.1 Η αδήλωτη εργασία συνεπάγεται τη στέρηση της κοινωνίας
από φόρους και κοινωνικές εισφορές. Επειδή τα εισοδήµατα δεν
καταλογίζονται στις οικονοµικές δραστηριότητες δεν καταβάλλονται γι αυτά φόροι. Ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται ούτε εισπράττεται.
Η εργασία πραγµατοποιείται έναντι πληρωµής µε «µαύρα χρήµατα».
Οι εργοδότες δεν καταβάλλουν εργοδοτικές εισφορές όταν οι
µισθοί καταβάλλονται µε «µαύρα χρήµατα». Ούτε και οι µισθωτοί
δηλώνουν παρόµοια εισοδήµατα και, συνεπώς, δεν πληρώνουν φόρο
εισοδήµατος.

2.2 Το αποτέλεσµα είναι να χάνει η κοινωνία σηµαντικά εισοδήµατα µε τα οποία χρηµατοδοτούνται, µεταξύ άλλων, τα συστήµατα
της κοινωνικής ασφάλισης. Τα σχετικά ποσά ανέρχονται κάθε χρόνο
σε πολλά δισεκατοµµύρια.

2.3 ∆ραστήριες και σοβαρές επιχειρήσεις αποκλείονται από την
αγορά ή αντιµετωπίζουν δυσκολίες επιβίωσης ή αδυνατούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους, ενώ οι επιχειρήσεις που καταφεύγουν στη λαθραία εργασία, εδραιώνουν τη θέση τους και ακµάζουν.
Απειλείται µε επιδείνωση η αποτελεσµατικότητα ολόκληρης της
οικονοµίας. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού η παραγωγικότητα δεν
αυξάνεται, την στιγµή κατά την οποία η ανάπτυξη αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ευηµερίας σε µια κοινωνία.

2.4 Η αδήλωτη απασχόληση πραγµατοποιείται από όλες τις
κοινωνικές κατηγορίες τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους
εργαζόµενους και µπορεί να διακριθεί κυρίως σε τρεις οµάδες.
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2.5 Η πρώτη οµάδα αποτελείται από επιχειρήσεις που ασχολούνται συστηµατικά µε την οργάνωση της λαθραίας απασχόλησης
— πολλές φορές σε συνδυασµό µε νόµιµες επιχειρήσεις. Το προσωπικό τους αµείβεται συχνά µε «µαύρους µισθούς» που δεν
δηλώνονται.
2.6 Η δεύτερη οµάδα αποτελείται από άτοµα µε δύο ή περισσότερες εργασίες από τις οποίες η µια µπορεί να είναι αδήλωτη. Στη
σύνθεση της οµάδας αυτής µπορεί π.χ. να περιλαµβάνονται εργαζόµενοι µε καλή µόρφωση, οι οποίοι κερδίζουν «µαύρα χρήµατα»
πέραν του εισοδήµατος από τη νόµιµη θέση απασχόλησης τους
στην κανονική αγορά εργασίας.
2.7 Τέλος, η τρίτη οµάδα αποτελείται από άνεργους, οι οποίοι
για διάφορους λόγους είναι αναγκασµένοι να εργάζονται λαθραία
διότι τους είναι αδύνατον να βρουν µια θέση απασχόλησης στην
νόµιµη αγορά εργασία. Οι εργαζόµενοι αναγκάζονται συχνά να
εργάζονται υπό κακές συνθήκες εργασίας και µε χαµηλές αµοιβές.
Συνήθως, δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση.
2.8 Εκτός από τις τρεις αυτές διαφορετικές κατηγορίες, η
αδήλωτη εργασία εµφανίζεται και µε άλλες µορφές:
2.9 Τα επιδόµατα π.χ. των ταµείων ανεργίας και των ασφαλιστικών ταµείων συνδυάζονται µε αδήλωτα εισοδήµατα.
2.10 Οι ιδιοκτήτες οικιών και διαµερισµάτων χρησιµοποιούν για
δευτερεύουσες εργασίες άτοµα που δηλώνουν τα εισοδήµατά τους
από τι εργασίες αυτές. Αυτό ισχύει π.χ. και για τις µετακοµίσεις
νοικοκυριών. Η αιτία του είδους αυτού παράνοµης εργασίας µπορεί
πολλές φορές να είναι το γεγονός ότι οι σχετικές επιχειρήσεις
θεωρούν τις εργασίες αυτές ως δευτερεύουσας σηµασίας. Αντ'
αυτού οι επιχειρήσεις αυτές συνιστούν έναν υπάλληλο ο οποίος
είναι πρόθυµος στον ελεύθερο χρόνο του να αναλάβει τη εργασίας
αντί αδήλωτης αµοιβής.
2.11 Όσον αφορά τα νέα κράτη µέλη της ΕΕ, η κατάσταση είναι
παρόµοια µε εκείνη στην Ένωση των 15. Ωστόσο, στην έκθεση που
δηµοσιεύτηκε το Μάϊο του 2004 επισηµαίνεται ένα συγκεκριµένο
φαινόµενο: ο εργοδότης δηλώνει επίσηµα ένα µέρος του µισθού και
ο εργαζόµενος λαµβάνει το υπόλοιπο σε «φάκελο» («envelope
wages») (4).
2.12 Πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις πρόκειται
για αδήλωτη απασχόληση µε σηµαντική φοροδιαφυγή.
2.13 Αυτή η ανειλικρίνεια υποσκάπτει το ηθικό της κοινωνίας
και υπονοµεύει την αίσθηση της ευθύνης, δύο βασικά στοιχεία για
µία κοινωνία όπου ένα µη ευκαταφρόνητο µέρος των πόρων
αναδιανέµεται µε τη µορφή µεταβιβάσεων και κοινωνικών παροχών.
Η φοροδιαφυγή αποτελεί επίσης αιτία δηµιουργίας εντάσεων στην
κοινωνία. Μεγάλες κατηγορίες του πληθυσµού πληρώνουν κανονικά
τους φόρους τους ενώ άλλες αποφασίζουν µόνες τους για τα ποσά
που θα καταβάλουν σε φόρους και τέλη.
(4) «Undeclared work in an enlarged union» (Λαθραία εργασία στη διευρυµένη Ένωση). Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόληση και
Κοινωνικές Υποθέσεις (2004). Η έκθεση υπάρχει µόνο σε ηλεκτρονική
µορφή στα αγγλικά (µε περίληψη στα γαλλικά και γερµανικά):
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/work/undecl_work_final_en.pdf.
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2.14 Η αδήλωτη εργασία προκαλεί τεράστια ζηµιά στο σύνολο
της οικονοµίας. Οι ζηµιές αυτές δεν αποτιµούνται µόνο σε χρήµα.
Η εµπιστοσύνη µειώνεται σε όλα τα επίπεδα. Πολλοί αποδέχονται
τη λαθραία απασχόληση ή βρίσκουν δικαιολογίες· το επίδοµα
ανεργίας είναι πολύ χαµηλό, το κόστος παροχής κατ' οίκον
υπηρεσιών είναι πολύ υψηλό, κ.λ.π.
2.15 Η κοινωνία της δικαιοσύνης και το σύστηµα ευηµερίας
κλονίζονται στην περίπτωση που δεν διασφαλίζεται πλέον η τήρηση
των νόµων και των κανόνων. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα αυτό µε ουσιαστικά και στοχοθετηµένα µέτρα.
Παρόλα αυτά υπάρχει µια βραδέως βελτιούµενη κατανόηση εκ
µέρους των εταίρων της αγοράς εργασίας, των πολιτικών και της
κοινωνίας όσον αφορά τις αρνητικές συνέπειες της αδήλωτης
εργασίας και της ανάγκης να µετατραπεί σε κανονική.
3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ εξέδωσε το 1999 γνωµοδότηση µε θέµα την
ανακοίνωση της Επιτροπής. (5) Η Επιτροπή στόχευε µε την ανακοίνωση της να διεξαχθεί εµπεριστατωµένη συζήτηση, τόσο εντός της
ΕΕ όσο και στα κράτη µέλη. Την ανακοίνωση ακολούθησε αργότερα
µελέτη κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής. (6)
3.2 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίηση της για την πρωτοβουλία
του Συµβουλίου να προωθήσει περισσότερο το εν λόγω θέµα, µέσω
ψηφίσµατος.
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αντιµετώπιση του προβλήµατος της λαθραίας εργασίας µε βάση την
προοπτική της απασχόλησης. Η ΕΟΚΕ επικροτεί αυτή την άποψη.
3.4.3 Για την επίτευξη του στόχου αυτού, δηλ. τη µετατροπή
της αδήλωτης εργασίας σε κανονικής µορφής απασχόληση ή τη
νοµιµοποίηση της λαθραίας εργασίας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του νόµου χρειάζεται η λήψη σειράς µέτρων.
3.4.4 Κατ' αρχάς είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση που θα
στοχεύει στον διαχωρισµό µεταξύ εκείνων που θα έπρεπε να
εργάζονται στην κανονική αγορά εργασίας από εκείνους που έχουν
αποφασίσει να µην δηλώνουν τις δραστηριότητες τους.
3.4.5 Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ποιές δραστηριότητες
της παραοικονοµίας µπορούν να µεταφερθούν στον κανονικό,
νόµιµο τοµέα.
3.4.6 Είναι πιθανό να µην υπάρχει ζήτηση για ορισµένες
δραστηριότητες ή υπηρεσίες της λαθραίας απασχόλησης στη νόµιµη
αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε την άποψη της ΕΟΚΕ, υπάρχουν
ειδικοί λόγοι να παρακολουθεί κανείς στενά την εν λόγω
κατάσταση. Είναι πιθανό να ενταχθεί µια παρόµοια δραστηριότητα,
µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων υποστήριξης, στον κανονικό,
νόµιµο τοµέα.

3.3 Συγχρόνως, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η Επιτροπή, το 2003,
διεξήγαγε εµπεριστατωµένη έρευνα για την αδήλωτη εργασία στη
διευρυµένη Ευρώπη. Τα αποτελέσµατα της εν λόγω έρευνας, που
δηµοσιεύθηκε τον Μάϊο του 2004 (7), αποτελούν κατά τη γνώµη
της ΕΟΚΕ µία άκρως πολύτιµη συνεισφορά για την απόκτηση
γνώσεων σχετικά µε τη αδήλωτη εργασία και τον τρόπο καταπολέµησης του εν λόγω φαινοµένου. Η µελέτη παρέχει στις
κυβερνήσεις και στις δηµόσιες αρχές των κρατών µελών µία βάση
προβληµατισµού όσον αφορά τις µεθόδους καταπολέµησης της
αδήλωτης εργασίας.

3.4.7 Η υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας προϋποθέτει µεταξύ άλλων την ίδρυση και ανάπτυξη στην ΕΕ νέων δυναµικών και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που θα δηµιουργήσουν
περισσότερες θέσεις εργασίας.

3.4 Μέρος της στρατηγικής για την απασχόληση

3.4.9 Γι αυτό είναι απαραίτητη για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις η δηµιουργία ενός κλίµατος µεγέθυνσης και ανάπτυξης το
οποίο να συγκεντρώνει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις.

3.4.1
Σύµφωνα µε το Συµβούλιο, η πάταξη της αδήλωτης
εργασίας πρέπει να αποτελέσει συστατικό µέρος της Ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την απασχόληση που έχει ως σκοπό τη δηµιουργία
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Τη φιλοδοξία αυτή
συµµερίζεται και η Επιτροπή και τον Ιούλιο του 2003 κατά την
άτυπη συνεδρίαση της Βαρέζε, οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέµατος. Υπενθύµισαν ότι η
µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση θα
συνέβαλε στην επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, στη βελτίωση
της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας, στην
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης καθώς
και στην εξάλειψη της φτώχειας και στον περιορισµό των στρεβλώσεων της αγοράς.
3.4.2
Στη γνωµοδότηση της για την ανακοίνωση του 1998 της
Επιτροπής, η ΕΟΚΕ τάχτηκε υπέρ του τρόπου προσέγγισης για την
(5) COM(1998) 219 τελικό, γνωµοδότηση ΕΟΚΕ ΕΕ C 101, 12.4.1999,
σελ. 30-37, ειηγητής ο κ. Daniel Giron.
(6) Regioplan Research Advice and Information (Mateman, Sander &
Renooy, Piet): «Undeclared labour in Europe - Towards an integrated
approach of combatting undeclared labour» (στα αγγλικά και
περίληψη στα γαλλικά και γερµανικά). Amsterdam, 2001.
(7) Βλ. Υποσηµείωση 4

3.4.8 Η απόσταση που χωρίζει την ιδέα από την πράξη της
λειτουργούσας και παραγωγικής επιχείρησης µε προσωπικό είναι
πολύ µεγάλη και συνιστά περίπλοκη διαδικασία.

3.4.10 Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
απαιτούν να γνωρίζει και να εφαρµόζει η επιχείρηση στην οποία
εργάζονται τις ισχύουσες νοµοθεσίες για την απασχόληση και τη
φορολογία.
3.4.11 Η ισορροπία µεταξύ και των δύο αυτών απαιτήσεων είναι
αναγκαία. ∆ιαφορετικά επικρέµαται ο κίνδυνος πολλές επιχειρήσεις
να µην τεθούν ποτέ σε λειτουργία και να µην υλοποιηθούν πολλές
και καλές ιδέες.
3.4.12 Η ιδανική προσέγγιση της δήλωσης των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βαρέζε, τον Ιούλιο του
2003, µπορεί εύκολα να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι το θέµα
για τη µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωµένη θα περιοριζόταν µόνο στην απασχόληση. Η αδήλωτη εργασία, ιδίως όταν
πραγµατοποιείται συχνά και οργανωµένα συνδέεται, πολλές φορές,
και µε άλλες µορφές οικονοµικής εγκληµατικότητας. Η τελευταία
απαιτεί την καταβολή ιδιαίτερων προσπαθειών από πλευράς
κοινωνίας και τη λήψη µέτρων ως συνήθως.
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3.5 Ορισµός της αδήλωτης εργασίας
3.5.1
Το Συµβούλιο για να διακρίνει µεταξύ της αδήλωτης
εργασίας και των άλλων µορφών οικονοµικής εγκληµατικότητας
χρησιµοποιεί τον ορισµό που προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωση της, του 1998. Η ΕΟΚΕ θεωρεί (γνωµοδότηση ΕΟΚΕ
1240/98) ως λαθραία εργασία «οιασδήποτε αµειβόµενη δραστηριότητα, νόµιµη ως προς τη φύση της αλλά µη δηλωµένη στις
δηµόσιες αρχές», διατύπωση που θεωρεί αποδεκτή έχοντας υπόψη
την ανάγκη ενός κοινού ορισµού που θα ισχύει σε όλα τα κράτη
µέλη. Η ΕΟΚΕ επικροτεί αυτή την άποψη.
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3.6.5 Πάντως, στον τοµέα της παράνοµης µετανάστευσης δεν
είναι γενικότερα δυνατόν για ανθρωπιστικούς, νοµικούς ή πρακτικούς λόγους να αποστέλλεται ο ενδιαφερόµενος πίσω στη χώρα
προέλευσής του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καταβληθεί
προσπάθεια ένταξης του στην κοινωνία µέσω διαφόρων µέτρων.
3.6.6 Κατά την αξιολόγηση των µεταβατικών µέτρων που θα
αφορούν την «ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων» — ή ορθότερα την έλλειψη ελευθερίας τους — και θα προορίζονται για τους
υπηκόους των χωρών της διεύρυνσης της 1ης Μαΐου 2004, είναι
σκόπιµο να γίνουν συνείδηση οι περιττές δυσκολίες τις οποίες
καλούνται να αντιµετωπίσουν εργοδότες και εργαζόµενοι, αφού
ληφθούν υπόψη η εξέλιξη των προσόντων, η δηµογραφική και η
πολιτιστική εξέλιξη, καθώς και η εξέλιξη των αναγκών κινητικότητας.

3.6 Παράνοµη µετανάστευση και αδήλωτη εργασία
3.6.1
Η ΕΟΚΕ επανειληµµένως εξέθεσε τις απόψεις της για την
ύπαρξη και τις αιτίες της παράνοµης µετανάστευσης και έθιξε το
θέµα της σχέσης µεταξύ της παράνοµης µετανάστευσης και της
αδήλωτης απασχόλησης. Ούτε η «κανονική» αγορά εργασίας ούτε η
κοινωνική ασφάλιση είναι πρόσφορες στους παράνοµους µετανάστες. Οι ενδιαφερόµενοι στρέφονται προς άλλες λύσεις για να
επιβιώσουν πράγµα που τους οδηγεί τις περισσότερες φορές στην
αγορά της λαθραίας απασχόλησης. Η κατάσταση αυτή ισχύει
κυρίως στους τοµείς των οικοδοµών, της γεωργίας και της κηπουρικής. Συχνά η κατάσταση που δηµιουργείται είναι δύσκολη διότι
ο/η παράνοµος µετανάστης/τρια εξαρτώνται συχνά από ασυνείδητους εργοδότες και πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης.
3.6.2
Θα ήταν συνεπώς ευκταίο τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να λάβουν µέτρα για την καταπολέµηση της παράνοµης
µετανάστευσης στα πλαίσια της κοινής πολιτικής για τη µετανάστευση (8). Μπορεί κανείς να προσφύγει σε πολλές και διαφορετικές
στρατηγικές, που θα διαφέρουν από το ένα κράτος στο άλλο. Μια
από τις στρατηγικές αυτές θα ήταν βέβαια η επιστροφή των
παράνοµων µεταναστών στην χώρα προέλευσης τους. Μια άλλη η
ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα.

3.6.7 Στην αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να
δηµιουργηθεί ένα δυναµικό υποψήφιων για τη λαθραία απασχόληση
µε τις αρνητικές συνέπειες που γνωρίζουµε ότι αυτό έχει για την
αγορά εργασίας.
3.6.8 Ένα σηµαντικό συµπλήρωµα στα άλλα µέτρα για την
καταπολέµηση της αδήλωτης απασχόλησης είναι, όπως υποστήριξε
και παλαιότερα η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα
τη µετανάστευση, την ένταξη των µεταναστών και το ρόλο της
κοινωνίας των πολιτών, το να στοχεύεται µε τα εν λόγω µέτρα η
ενσωµάτωση των µεταναστών και τέλος µε τη χορήγηση ιθαγένειας,
η ένταξή τους στην κοινωνία των πολιτών (9).
3.6.9 Οι αρχές έχουν την ευθύνη να ενηµερώνουν τους µετανάστες µε σαφήνεια για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους και
να εξασφαλίζουν σε αυτούς πρόσβαση στην κανονική αγορά
εργασίας καθώς και στην κατάρτιση και τη δια βίου µάθηση. Πρέπει
να µπορεί να επωφελείται του συστήµατος υγείας και των άλλων
κοινωνικών παροχών ισότιµα µε τους κατοίκους της χώρας
υποδοχής. Ακόµη, πρέπει να καταπολεµηθεί η δηµιουργία γκέτο
στις πόλεις.
3.7 Προληπτικά µέτρα

3.6.3
Πάντως πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ένα
άτοµο που είναι έτοιµο να εγκαταλείψει τη χώρα του για µια
καλύτερη ζωή σε µία άλλη, διαθέτει τόση ενέργεια που είναι
δύσκολο να το εµποδίσει κανείς.
3.6.4
Είναι σκόπιµο να ληφθεί υπόψη και µία κατηγορία, αυτή
των ατόµων των οποίων τα πιστοποιητικά κλέβονται ή κατάσχονται
προκειµένου οι κάτοχοί τους να υποχρεωθούν να ξεπληρώσουν τη
«διέλευσή» τους. Με τον τρόπο αυτό τα άτοµα αυτά γίνονται
σκλάβοι των δικτύων µεταφοράς λαθροµεταναστών και υποχρεώνονται έτσι να εξοφλήσουν το «χρέος» τους. Αυτό αφορά τόσο
άτοµα που απασχολούνται από ιδιώτες (π.χ. ως οικιακό προσωπικό),
όσο και άτοµα που εργάζονται σε εργοτάξια (π.χ. σε οικοδοµές ή
σε ναυπηγεία) ή στη γεωργία, καθώς και άτοµα που αναλαµβάνουν
εργασίες αποκατάστασης. Προκαλεί φρίκη το γεγονός ότι βρισκόµαστε πρόσωπο µε πρόσωπο µε το οργανωµένο έγκληµα, στο οποίο
είναι εµπλεγµένα πολλά επίπεδα της κοινωνίας. Πρέπει να έχουµε
επίγνωση του προβλήµατος, να το αναγνωρίσουµε, ώστε να µπορέσουµε να το καταπολεµήσουµε προστατεύοντας κάθε θύµα,
παρέχοντάς του δικαιώµατα και φροντίζοντας να γίνονται αυτά
σεβαστά
(8) Βλέπε επίσης στην «Πράσινη Βίβλο για µία κοινοτική προσέγγιση της
διαχείρισης της οικονοµικής ανάπτυξης» (COM(2004) 811 τελικό).

3.7.1 Στο ψήφισµα του, το Συµβούλιο καλεί ιδίως τα κράτη
µέλη να δηµιουργήσουν ένα νοµικό και διοικητικό περιβάλλον
κατάλληλο για να δηλώνονται οι οικονοµικές δραστηριότητες και η
απασχόληση. Γενικότερα, καταβάλλεται προσπάθεια για να µειωθεί
η ελκυστικότητα της αδήλωτης εργασίας.
3.7.2 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να υποδείξει ορισµένους πιθανούς
δρόµους οι οποίοι χωριστά ή από κοινού, µπορεί να οδηγήσουν
στην επίτευξη του στόχου.
3.7.3 Πρέπει να εκτελεσθούν συγκριτικές µελέτες για να
προσδιορισθούν οι ιδιαίτερα ευαίσθητες φορολογικές βάσεις σε
συνδυασµό µε την αδήλωτη εργασία και οι πιθανότητες που
υπάρχουν για την εξάλειψη των εν λόγω προβληµάτων.
3.7.4 Τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέτουν ένα δικαστικό
σύστηµα που να λειτουργεί καλά για την ανακάλυψη, τη δίωξη και
την επιβολή κυρώσεων σε άτοµα που µετέρχονται αδήλωτη απασχόληση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όταν συµβαίνει συστηµατικά και όταν ο εργαζόµενος καθίσταται θύµα εκµετάλλευσης.
(9) EE C 125 της 27/5/2002, σελ. 112-122, Εισηγητής: Luis Miguel
Pariza Castaños, συνεισηγητής: Vítor Melícias
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3.7.5
Πρέπει να αναληφθούν εκτεταµένες δράσεις ενηµέρωσης
και επιµόρφωσης για να προβληθούν ορισµένες επιζήµιες συνέπειες
που συνεπάγεται η αδήλωτη εργασία τόσο για την κοινωνία όσο και
για τον κάθε πολίτη.
3.8 Φορολογικά προβλήµατα
3.8.1
Στις έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί για τη λαθραία
απασχόληση λαµβάνεται γενικότερα ως βάση η αρχή ότι το φαινόµενο αυτό αποτελεί ένα πρόβληµα που συνεπάγεται την απώλεια
φορολογικών πόρων.
3.8.2
Στις πραγµατοποιηθείσες µελέτες για την έκταση της
λαθραίας απασχόλησης στις διάφορες χώρες, τίποτα δεν επιβεβαίωσε την υπόθεση ότι υπάρχει, στατιστικά, σχέση µεταξύ της
έκτασης του φαινοµένου αυτού και του γενικού επιπέδου φορολόγησης.
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η λαθραία εργασία µε τη σηµαντική αύξηση των ρυθµίσεων και του
ελέγχου. Το να µη δηλώνεται η επικερδής εργασία δεν πρέπει να
αντιµετωπίζεται ως ασήµαντη παράβαση. Όπως διαπιστώνεται στις
ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές για την πολιτική απασχόλησης,
πρέπει να υπάρξει βελτίωση της ικανότητας επιβολής του νόµου και
αποτελεσµατική επιβολή κυρώσεων, ώστε η επιδιωκόµενη η
«λαθραία απασχόληση» να καταστεί απρόσφορη. Τα µέτρα για την
πάταξη της αδήλωτης εργασίας πρέπει πάντοτε να βασίζονται σε
δύο πυλώνες: επιβολή κυρώσεων και πρόληψη του φαινοµένου. Οι
δύο πυλώνες αλληλοσυµπληρώνονται, χωρίς να αντιπαρατίθενται.
Σε αυτή τη διττή στρατηγική, συνδυασµός µέτρων ελέγχου και
κινήτρων, αποσκοπεί επίσης το ψήφισµα του Συµβουλίου και οι
τρέχουσες κατευθυντήριες γραµµές για την πολιτική απασχόλησης.
Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την εν λόγω άποψη.

3.8.3
Η σχέση µεταξύ της λαθραίας εργασίας και του φορολογικού βάρους είναι πολύπλοκη. Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, δεν είναι
βέβαιο ότι µια µείωση φόρων θα οδηγήσει αυτόµατα στη µείωση
της φοροδιαφυγής. Ακόµη και στις χώρες µε χαµηλούς φόρους και
χαµηλά τέλη ανθίζει η λαθραία απασχόληση.

3.9.2 Οι επιχειρηµατίες αισθάνονται συχνά τη νοµοθεσία και τον
έλεγχο ως µια ασφυκτική κηδεµονία. Η αύξηση µόνο των κανονισµών από τις αρχές δεν συµβάλλει στη δηµιουργία καλύτερης
ηθικής. Σήµερα, πολλοί τοµείς της οικονοµίας αναδιοργανώνονται
και σε πολλούς οργανισµούς τα θέµατα που αφορούν τη δεοντολογία αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία. Τέτοια εθελούσια
(µη δεσµευτικά) µέτρα για την καταπολέµηση της λαθραίας απασχόλησης επικροτούνται, χωρίς ωστόσο να αντικαθιστούν τους
έλεγχους των αρµοδίων αρχών.

3.8.4
Η ΕΟΚΕ θα έπρεπε να θεωρήσει σκόπιµη την εκπόνηση
εµπεριστατωµένης µελέτης που να διαφωτίζει τη σχέση µεταξύ
φόρων και τελών, αφενός, και της παράνοµης εργασίας, αφετέρου.

3.10 Ανάγκη για πληροφόρηση και κατάρτιση

3.8.5
Εφόσον η αδήλωτη εργασία εκτελείται συχνά, βάσει της
κτηθείσας εµπειρίας, από πολύ µικρές επιχειρήσεις µε περιορισµένους διοικητικούς πόρους, µπορεί να διερωτηθεί κανείς αν αυτό
οφείλεται στο ότι υπάρχει άγνοια των ισχυόντων κανόνων, ή στο
ότι οι κανόνες αυτοί είναι πολύπλοκοι, ή αν γίνεται εσκεµµένως µε
στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικών οφελών.
3.8.6
Η κοινωνία µας είναι ιδιαίτερα απαιτητική από άποψη
δικαιοσύνης. Γι' αυτό το λόγο η νοµοθεσία µας είναι πολύ λεπτοµερής. Το φορολογικό σύστηµα αντικατοπτρίζει επιτυχώς την εν
λόγω κατάσταση. Οι µεγάλες απαιτήσεις µας από άποψης
δικαιοσύνης προϋποθέτουν τη διάθεση τεράστιων πόρων, κυρίως
για τις διοικήσεις που είναι αρµόδιες για την τήρηση των
ισχυουσών διατάξεων.
3.8.7
Όταν ένα µη ευκαταφρόνητο ποσοστό επιχειρηµατιών και
εργαζοµένων σε ένα συγκεκριµένο τοµέα της οικονοµίας δεν
δηλώνει εισοδήµατα και µισθούς, τότε το φορολογικό σύστηµα δεν
µπορεί να θεωρηθεί ως δίκαιο από τους σοβαρούς επιχειρηµατίες οι
οποίοι πολλές φορές είναι υποχρεωµένοι να διακόψουν τις δραστηριότητες τους λόγω αθέµιτου ανταγωνισµού.
3.8.8
Εποµένως υπάρχουν λόγοι για να αναζητηθεί ο βαθµός
συµµετρίας µε τον οποίο θα µπορεί να επιτευχθεί η απλούστευση
των συστηµάτων τόσο για τους πολίτες όσο και για τις αρχές.
Μειώνονται επίσης οι δυνατότητες εκµετάλλευσης του συστήµατος.
Συγχρόνως, θα διατεθούν περισσότεροι πόροι για τις αρχές που
είναι αρµόδιες για την αντιµετώπιση των πιο περίπλοκων υποθέσεων
παρανοµίας.
3.9 Επίβλεψη και έλεγχος
3.9.1
Μια από τις κυριότερες θέσεις που εκτίθενται στο
ψήφισµα του Συµβουλίου για τη µετατροπή της αδήλωτης
εργασίας σε κανονικής µορφής απασχόληση είναι η απαραίτητη
ενίσχυση της επίβλεψης και η επιβολή κυρώσεων. Ως προς το εν
λόγω θέµα η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να καταπολεµάται πραγµατικά

3.10.1 Για τον εργαζόµενο η λαθραία απασχόληση είναι συχνά
συνώνυµη µε προσωρινή και βραχυπρόθεσµη εργασία χωρίς δυνατότητες εξέλιξης. Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση λαθραίας
εργασίας δεν µπορούν στην πραγµατικότητα να αναπτυχθούν διότι
φοβούνται ότι θα αποκαλυφθεί η απάτη τους. Ο εργαζόµενος που
µετέρχεται αδήλωτη εργασία χάνει κάθε ευκαιρία να σταδιοδροµήσει. Η µισθολογική εξέλιξη δεν ακολουθεί εκείνη της νόµιµης
αγοράς εργασίας. Οι κοινωνικές παροχές (περίθαλψη, σύνταξη) είναι
ανύπαρκτες.
3.10.2 Κάθε άτοµο που µετέρχεται αδήλωτη εργασία ή
οργανώνει αυτού του είδους δραστηριότητες αποσκοπεί γενικότερα
στη µη καταβολή των φόρων και των κοινωνικών εισφορών του.
Είναι άκρως σηµαντικό να συνειδητοποιηθεί πραγµατικά η σχέση
µεταξύ καταβολής κοινωνικών εισφορών και µελλοντικών κοινωνικών παροχών.
3.10.3 Αυτά τα δύο παραδείγµατα δείχνουν, κατά τη γνώµη της
ΕΟΚΕ, ότι οι δράσεις πληροφόρησης και κατάρτισης είναι αναγκαίες. Γι' αυτό πρέπει να παρουσιασθούν και οι αρνητικές
συνέπειες της αδήλωτης εργασίας για τον ιδιώτη και την κοινωνία
τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα.
3.10.4 Οι κοινωνικοί εταίροι αλλά και άλλοι παράγοντες της
οικονοµικής ζωής µπορούν στην περίπτωση αυτή να διαδραµατίσουν για το θέµα αυτό πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι εταίροι της
αγοράς εργασίας µπορούν να επιβλέπουν µέσω του ελέγχου που
ασκούν για την ορθή εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων, µαζί
µε τις οργανώσεις των εργοδοτών ώστε να µην προσλαµβάνονται
καθόλου λαθραία εργαζόµενοι και µε αυτό τον τρόπο να συντελούν
στην απάλειψη των συνθηκών που ευνοούν την αδήλωτη εργασία.
Οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων µπορούν να απαιτούν
από τα µέλη τους την τήρηση των κωδίκων συµπεριφοράς, η δε µη
συµµόρφωση µε αυτούς θα έπρεπε να συνεπάγεται διάφορες µορφές
κυρώσεων.
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3.10.5 Πάντως ο πήχης δεν πρέπει να τεθεί πολύ ψηλά διότι
υπάρχει κίνδυνος ραγδαίας εξάπλωσης της λαθραίας απασχόλησης.
Σε ορισµένους τοµείς της οικονοµίας η λαθραία απασχόληση είναι
πιο διαδεδοµένη από ό,τι σε άλλους. Συγχρόνως, υπάρχει φυσικά ο
κίνδυνος να καταγγέλλεται επανειληµµένως ορισµένος αριθµός
τοµέων για τον απλό λόγο ότι σε αυτούς η λαθραία απασχόληση
είναι πιο εύκολο να αποκαλυφθεί σε σύγκριση µε άλλους κλάδους
δραστηριότητας.
3.10.6 Τέλος, το άτοµο οφείλει πάντοτε να λαµβάνει θέση για
τα θέµατα ηθικής, ήθους και δικαιοσύνης.
4. Περίληψη και συµπεράσµατα
4.1 Η αδήλωτη εργασία αφορά όλα τα κοινωνικά στρώµατα.
Σύµφωνα µε µια εκτίµηση και βάσει ορισµένων µελετών η παραοικονοµία ανέρχεται γύρω στο 7 και 16 % του ΑΕΠ της Ε.Ε. Έτσι, το
όφελος θα είναι µεγάλο µε την εξάλειψη της ίδιας ή των αιτίων
της.
4.2 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επισηµάνει ορισµένους τοµείς που
πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω και να ληφθούν υπόψη ώστε να
εξευρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για το σχετικό πρόβληµα:
— Πρέπει να βελτιωθούν τα κίνητρα για τη δήλωση της εργασίας.
— Οι γυναίκες βρίσκονται πολλές φορές εκτεθειµένες στην
αδήλωτη εργασία και στους χαµηλούς µισθούς. Γι' αυτό είναι
σηµαντικό να καταγραφεί επακριβώς η κατάσταση τους
προκειµένου να ληφθούν σχετικά ειδικά µέτρα.
— Οι νόµοι που αφορούν τις επιχειρήσεις πρέπει να τροποποιηθούν για να µειωθεί υπεράνω όλων η γραφειοκρατία για
την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Ωστόσο και οι ιδιοκτήτες των
νέων επιχειρήσεων πρέπει να διαθέτουν βασικές οικονοµικές

14.10.2005

γνώσεις. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουν τις νοµικές απαιτήσεις
που θέτει η κοινωνία για τη διαχείριση της επιχείρησης, π.χ.
όσον αφορά το εργατικό δίκαιο και την κοινωνική προστασία
του προσωπικού.
— Οι παραγωγοί και οι καταναλωτές πρέπει να ενηµερώνονται
ευρύτατα για τις αρνητικές επιπτώσεις της αδήλωτης εργασίας
στο εθνικό εισόδηµα και στα συστήµατα κοινωνικής ευηµερίας
και κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και για τις αρνητικές
συνέπειες της στην αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη.
— Πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσµατική επαγρύπνηση των αρµόδιων, µεταξύ άλλων µέσω της βελτίωσης της ικανότητας
ποινικής δίωξης και της συνεργασίας τους τόσο σε εθνικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο.
— Η λαθραία απασχόληση δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως
πταίσµα. Πρέπει να υπάρξει αποτελεσµατική επιβολή κυρώσεων,
ώστε η επιδιωκόµενη «λαθραία απασχόληση» να καταστεί
απρόσφορη.
— Η ΕΟΚΕ τονίζει τέλος το γεγονός ότι ορισµένες τρίτες χώρες
δεν τηρούν τα γενικώς αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα και
συνιστά στους επιχειρηµατίες από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται σε τέτοιες χώρες να
λάβουν υπόψη τους το δεδοµένο αυτό.
4.3 Η ΕΟΚΕ θα ήθελε, τέλος, να τονίσει τη σηµασία που έχει η
µείωση στο ελάχιστο της µεγάλης ανεργίας στα κράτη µέλη, η
οποία αποτελεί τη βασική αιτία της λαθραίας απασχόλησης και της
αδήλωτης εργασίας. Συνεπώς, είναι σηµαντικό να εφαρµοσθεί η
ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης µέσω των εθνικών σχεδίων
δράσης. Μία εύρυθµα λειτουργούσα αγορά εργασίας µε πλήρη
απασχόληση και ποιοτική εργασία αποτελεί το κυριότερο µέσο αντιµετώπισης της λαθραίας και αδήλωτης εργασίας.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2005
Ο 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 τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη — PROGRESS»
COM (2004) 488 τελικό
(2005/C 255/13)
Στις 9 Σεπτεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 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, δικαιώµατα του πολίτη» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 15 Μαρτίου 2005 µε βάση εισηγητική έκθεση
του κ. Greif.
Κατά την 416η σύνοδο ολοµέλειας, στις 6 και 7 Απριλίου 2005 (συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2005), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, µε 127 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 17 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Ιστορικό πλαίσιο και κύριες παράµετροι του κοινοτικού
προγράµµατος PROGRESS
1.1 Στην ανακοίνωσή της (1) για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές
2007-2013 η Επιτροπή υπογραµµίζει την καθοριστική σηµασία
της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής για την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υιοθέτησε
τον Ιούλιο του 2004 δέσµη προτάσεων, στόχος των οποίων είναι η
απλοποίηση και ο εξορθολογισµός των δαπανών στον τοµέα της
απασχόλησης και στον κοινωνικό τοµέα της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά
τους κανόνες σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις.
1.2 Σύµφωνα µε την Επιτροπή, ο προτεινόµενος εξορθολογισµός θα αυξήσει την ορατότητα, τη σαφήνεια και τη συνοχή των
εφαρµοζόµενων µέσων και συνεπώς θα ωφελήσει πρωτίστως τους
τελικούς χρήστες. Τούτο θα υλοποιηθεί κυρίως µέσω της απλοποίησης των µέσων όσον αφορά τη νοµοθεσία και τη διοίκηση,
καθώς και µέσω της βελτιστοποίησης της διάρθρωσης του προϋπολογισµού και της αποφυγής αλληλοεπικαλύψεων.
— Εποµένως, χάρη στον περιορισµό της γραφειοκρατίας, την
απλούστευση των κανόνων και την ενίσχυση της αποκέντρωσης,
απλοποιείται η διαχείριση και βελτιώνεται ο εξοπλισµός του
νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) (2007-2013), µε
στόχο τη σύνδεση των χρηµατοδοτήσεων µε στρατηγικές για
την προώθηση της απασχόλησης και σταθεροποίηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ). (2)
— Εκτός αυτού, για τον καλύτερο καταµερισµό των πόρων, η
Επιτροπή επιδιώκει τη σύνδεση υφιστάµενων προγραµµάτων µε
συνεκτικά προγράµµατα µέσω εναρµονισµένων διατάξεων εφαρµογής. Ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε τη µείωση του
αριθµού των θέσεων του προϋπολογισµού που διαχειρίζεται
άµεσα η Επιτροπή στον τοµέα της απασχόλησης και στον
κοινωνικό τοµέα.
(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Η οικοδόµηση του κοινού µας µέλλοντος – Προκλήσεις πολιτικής και δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013,
(COM(2004) 1001, τελικό).
(2) Βλ. σχετικά τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο και τα συναφή προγράµµατα (Εισηγήτρια η κ. ENGELERKEFER), που υιοθετήθηκε στη σύνοδο ολοµέλειας, στις 9 Μαρτίου
2005.

1.3 Ένα από αυτά τα µέσα συνιστά και το προτεινόµενο στην
ανακοίνωση COM(2004) 488 τελικό κοινοτικό πρόγραµµα
PROGRESS (3), ήτοι το «πρόγραµµα για την απασχόληση και την
κοινωνική αλληλεγγύη», το οποίο ενσωµατώνει τις χρηµατοδοτήσεις
πλήθους δραστηριοτήτων που συνοδεύουν την κοινωνική πολιτική
και την πολιτική απασχόλησης της Επιτροπής. Εκτός από το πρόγραµµα PROGRESS, αποµένει η χρηµατοδότηση των θεµατικών
τοµέων «κοινωνικός διάλογος» και «ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων» (4), καθώς και τα κοινοτικά όργανα αρµόδια για τις
συνθήκες εργασίας (5) και το νέο Ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την
ισότητα των φύλων (6). Κατά βάση το PROGRESS ενσωµατώνει τα
τέσσερα ειδικά κοινοτικά προγράµµατα δράσης «καταπολέµηση των
διακρίσεων», «ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών», «συνεργασία
για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού» και «µέτρα
ενθάρρυνσης στον τοµέα της απασχόλησης», καθώς και µια σειρά
θέσεων του προϋπολογισµού σε σχέση µε τις συνθήκες εργασίας.
1.4 Στο πλαίσιο του προγράµµατος που εκτείνεται για τη
χρονική περίοδο 2007-2013 και οι χρηµατοδοτικοί πόροι του
οποίου ανέρχονται σχεδόν σε 629 εκατοµµύρια ευρώ και το οποίο
ταυτόχρονα συµπληρώνει τις αναληφθείσες στο πλαίσιο του ΕΚΤ
δραστηριότητες, υποστηρίζονται ουσιαστικά τρία είδη δραστηριοτήτων — µε διαφορετικές στοχοθετήσεις στους επιµέρους τοµείς
των προγραµµάτων:
— δραστηριότητες ανάλυσης, όπως λόγου χάρη συλλογή και
διάδοση δεδοµένων, µελετών, αναλύσεων, αξιολογήσεων αντίκτυπου καθώς και ανάπτυξη στατιστικών µεθόδων και εκτιµήσεων που ενισχύουν την κατανόηση του ζητήµατος και
προάγουν την αποτελεσµατική εφαρµογή στους επιµέρους
τοµείς χρηµατοδότησης, καθώς και τη σύνδεσή τους µε άλλους
τοµείς πολιτικής και στρατηγικές της ΕΕ·
(3) PROGRESS = Πρόγραµµα για την Απασχόληση και την Κοινωνική
Αλληλεγγύη.
(4) Προτάσεις για τη χρηµατοδοτική στήριξη του κοινωνικού διαλόγου, της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων (ιδίως του ευρωπαϊκού
δικτύου για την απασχόληση EURES) καθώς και για τη διενέργεια
µελετών και την εκπόνηση εκθέσεων εµπειρογνωµόνων στον κοινωνικό
τοµέα ύψους 480 εκατ. ευρώ θα υποβληθούν σε µεταγενέστερο στάδιο
στο πλαίσιο ειδικής ανακοίνωσης.
(5) Το Ευρωπαϊκό ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
εργασίας (∆ουβλίνο) και ο Ευρωπαϊκός οργανισµός για την ασφάλεια και
την υγεία στην εργασία (Μπιλµπάο).
(6) Στόχο του νέου ευρωπαϊκού ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων θα
αποτελέσει η παροχή στην Ένωση και τα κράτη µέλη συγκρίσιµων
πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε την ισότητα των φύλων, ενώ
καταλυτική θα είναι η δράση του για την ανάπτυξη, ανάλυση και
διάδοση των πληροφοριών. Η Επιτροπή έχει προγραµµατίσει την
υποβολή σχετικής ανακοίνωσης για τις αρχές του 2005.
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— δραστηριότητες αµοιβαίας µάθησης, ανταλλαγή πληροφοριών,
ευαισθητοποίηση, εντοπισµός και διάδοση βέλτιστων πρακτικών
καθώς και µέτρων στον τοµέα της παρακολούθησης και
εκτίµησης, όπως π.χ. από ανεξάρτητους αξιολογητές (αξιολόγηση από οµοτίµους), οι οποίοι, µεταξύ άλλων, συνδράµουν
στην εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης στα επιµέρους
κράτη µέλη, αποσκοπώντας κατ' αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση
της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας.
— ενίσχυση των κύριων συντελεστών για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της διάδοσης πληροφοριών, την
ενθάρρυνση λήψης προληπτικών µέτρων και µέτρων ευαισθητοποίησης, καθώς και τη διεξαγωγή συζητήσεων π.χ. µέσω της
σύστασης οµάδων εργασίας από υπαλλήλους των εθνικών
διοικήσεων, της περαιτέρω ανάπτυξης της δικτύωσης σε επίπεδο
ΕΕ ή µέσω της χρηµατοδότησης δικτύων εµπειρογνωµόνων στα
επιµέρους πεδία δράσης.
1.5

Το πρόγραµµα διαιρείται σε πέντε τοµείς:

— Απασχόληση: υποστήριξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
απασχόληση (ΕΣΑ), πρωτίστως όσον αφορά την αξιολόγηση και
παρακολούθηση των κατευθυντηρίων γραµµών και συστάσεων
για την απασχόληση, την ανάλυση της αλληλεπίδρασης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και άλλων τοµέων
πολιτικής, την ευαισθητοποίηση των περιφερειακών και τοπικών
συντελεστών σχετικά µε τις προκλήσεις και τις πολιτικές απασχόλησης·
— Κοινωνική προστασία και ενσωµάτωση: υποστήριξη της
ανοικτής µεθόδου συντονισµού στον εν λόγω τοµέα καθώς και
εµβάθυνση της κατανόησης όλων των θεµάτων φτώχειας και
ανάλυση της σύνδεσης του στόχου αυτού µε άλλους τοµείς
πολιτικής·
— Συνθήκες εργασίας: υποστήριξη δραστηριοτήτων για τη
βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των συνθηκών
εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της υγείας και της ασφάλειας
στην εργασία
— Καταπολέµηση των διακρίσεων και ποικιλοµορφία: υποστήριξη της επιτυχηµένης µεταφοράς και αποτελεσµατικής εφαρµογής της αρχής της µη διάκρισης βάσει του άρθρου 13 της
Συνθήκης ΕΚ, καθώς και ενσωµάτωση της καταπολέµησης των
διακρίσεων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ
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— Ισότητα των φύλων: αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της
ισότητας των φύλων και προώθηση της ενσωµάτωσης της
διάστασης του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ
1.6 Το πρόγραµµα είναι ανοιχτό για τους δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς και παράγοντες. Απευθύνεται κυρίως στα
κράτη µέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους δηµόσιους
οργανισµούς απασχόλησης και στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.
Επιπλέον, πρόσβαση έχουν εξειδικευµένοι φορείς που προβλέπονται
στη νοµοθεσία της ΕΕ, πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα,
καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι και µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Η κοινοτική χρηµατοδότηση χορηγείται είτε υπό τη µορφή
σύµβασης παροχής υπηρεσιών, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων, είτε ως επιχορήγηση (κατ' ανώτατο όριο 80 %) του
κόστους, κατόπιν πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για την
υλοποίηση σχεδίων.
Η εφαρµογή του PROGRESS επικουρείται από µία µόνο επιτροπή
προγράµµατος, έναντι τεσσάρων µέχρι σήµερα (αντιστοίχως προς τα
τέσσερα ειδικά προγράµµατα δράσης).
1.7 Για την επταετή περίοδο προγραµµατισµού προβλέπονται
χρηµατοδοτικοί πόροι ύψους 628,8 εκατ. ευρώ. Για τους επιµέρους τοµείς του προγράµµατος προβλέπονται τα εξής µερίδια του
συνόλου των πιστώσεων:
— Απασχόληση: 21 %
— Κοινωνική προστασία και ενσωµάτωση: 28 %
— Συνθήκες εργασίας: 8 % (7)
— Καταπολέµηση των διακρίσεων και ποικιλοµορφία: 23 %
— Ισότητα των φύλων: 8 % (8)
Για διοικητικές δαπάνες, ιδίως για την επικουρική επιτροπή
προγράµµατος του PROGRESS, έχει προβλεφθεί κατ' ανώτατο όριο
το 2 % των συνολικών πιστώσεων. ∆έκα τοις εκατό των συνολικών
πιστώσεων (62,9 εκατ. ευρώ, περίπου 9,2 εκατ. ευρώ ετησίως) δεν
κατανέµεται στους επιµέρους τοµείς του προγράµµατος. Λαµβανοµένων υπόψη των µελλοντικών εξελίξεων κατά την περίοδο εφαρµογής του προγράµµατος, οι πιστώσεις αυτές έχουν δεσµευτεί ως
ετήσιο «αποθεµατικό», το οποίο µπορεί να διαθέσει η επιτροπή
προγράµµατος στο πλαίσιο των πυλώνων του προγράµµατος.

Επισκόπηση των γενικών στόχων του PROGRESS

Βελτίωση των γνώσεων
και της κατανόησης της
κατάστασης που επικρατεί στα κράτη µέλη
(και σε άλλες συµµετέχουσες χώρες) µέσω της
ανάλυσης, αξιολόγησης
και στενής παρακολούθησης των πολιτικών·

Ενίσχυση της ανάπτυξης στατιστικών εργαλείων, µεθόδων και
δεικτών·

Υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας
της ΕΕ και των στόχων
πολιτικής στα κράτη
µέλη και αξιολόγηση
του αντικτύπου τους·

Προώθηση της δικτύωσης και της αµοιβαίας
µάθησης και προσδιορισµός και διάδοση
ορθών πρακτικών σε
επίπεδο ΕΕ·

Ευαισθητοποίηση των
ενδιαφερόµενων οµάδων και του κοινού
σχετικά µε τις πολιτικές
που
επιδιώκει
το
PROGRESS·

Ενίσχυση της ικανότητας
των κύριων δικτύων της
ΕΕ τα οποία προωθούν
και στηρίζουν τις πολιτικές της ΕΕ·

(7) Πέραν αυτού, στον τοµέα συνθήκες εργασίας έχουν εγγραφεί για την
περίοδο 2007-2013 πιστώσεις ύψους 266,4 εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού ιδρύµατος για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και εργασίας (∆ουβλίνο) και τον οργανισµό για την ασφάλεια
και την υγεία στην εργασία (Μπιλµπάο).
(8) Επιπλέον, στην αιτιολογία της για την πρόοδο των αποφάσεων για το
Progress η Επιτροπή προγραµµατίζει στο προσεχές µέλλον την υποβολή
πρότασης για τη σύσταση ευρωπαϊκού ινστιτούτου για την ισότητα των
φύλων, ο προϋπολογισµός του οποίου προβλέπεται να ανέλθει στα 52,7
εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Η ίδρυση του ινστιτούτου για
την ισότητα των φύλων είναι ουδέτερη από δηµοσιονοµική άποψη,
καθώς το ποσό αυτό αφαιρέθηκε ήδη από την υποβληθείσα χρηµατοδότηση του προγράµµατος PROGRESS.
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2. Γενικές και ειδικές παρατηρήσεις για την παρούσα
πρόταση
2.1 Εφόσον στην ΕΕ — όπως καθορίζεται στη στρατηγική της
Λισσαβόνας — η αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε µία οικονοµία
της γνώσης συµβαδίζει πραγµατικά µε την βιώσιµη οικονοµική
ανάπτυξη που προωθεί την απασχόληση, και ο συνδυασµός αυτών
των συνιστωσών συνεπάγεται βελτίωση της ποιότητας της εργασίας,
καθώς και ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής, η διασφάλιση των
απαραίτητων οικονοµικών πόρων και µέσων σε όλα τα πεδία πολιτικής που σχετίζονται µε το πρόγραµµα PROGRESS αποκτά καθοριστική σηµασία. Υπό αυτήν την έννοια, η ΕΟΚΕ επικροτεί σθεναρά
την παρούσα πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραµµα
PROGRESS 2007-2013 και προσδίδει ιδιαίτερη έµφαση σε αυτήν
την πρωτοβουλία ειδικά στο πλαίσιο των τρεχουσών συµβολών
όσον αφορά την ενδιάµεση αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας, και δεδοµένου του γεγονότος ότι το εν λόγω πρόγραµµαπλαίσιο αποτελεί µαζί µε το ΕΚΤ ένα από τα κύρια χρηµατοδοτικά
µέσα για την υποστήριξη της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής για τα
έτη 2006-2010 η οποία βρίσκεται επίσης στη διαδικασία λήψης
απόφασης. Παρά την συνολικά θετική αξιολόγηση του PROGRESS,
η ΕΟΚΕ επιθυµεί να εκφράσει πέρα από ορισµένες γενικές
παρατηρήσεις για αυτό το νέο κοινοτικό χρηµατοδοτικό µέσο και
τις επιφυλάξεις της για ορισµένα επιµέρους σηµεία της ανακοίνωσης της Επιτροπής τα οποία χρήζουν κατά την άποψή της
περαιτέρω αποσαφήνισης και διευκρίνισης στην πρόταση απόφασης.

2.2 Γενικοί στόχοι του προγράµµατος
2.2.1
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, η ΕΟΚΕ
εκτιµά ως θετικό το γεγονός ότι η παρούσα πρόταση (µε την επιφύλαξη των τρεχουσών συζητήσεων σχετικά µε τις σταθµίσεις και τη
διαµόρφωση των δηµοσιονοµικών προοπτικών 2007-2013) υπογραµµίζει σαφώς την αναγκαιότητα προώθησης των υφιστάµενων
κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων στον τοµέα της απασχόλησης
και στον κοινωνικό τοµέα.
2.2.2
Αναµφισβήτητα, η ενσωµάτωση όλων των κοινοτικών
χρηµατοδοτικών µέσων στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής και
της πολιτικής απασχόλησης που εµπίπτουν στην άµεση διοικητική
αρµοδιότητα της Επιτροπής σε ένα και µοναδικό πρόγραµµα
πλαίσιο, διασφαλίζει τα απαραίτητα χρηµατοδοτικά µέσα για την
ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της στρατηγικής της Λισσαβόνας και συµβάλλει στο συντονισµό των τοµέων κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής.
2.2.3
Επιπλέον, η ΕΟΚΕ συµφωνεί στην ουσία µε τους γενικούς
στόχους όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 της πρότασης.
Ωστόσο, κρίνει ότι θα ήταν σκόπιµο να αναφερθεί ρητώς ως στόχος
και η ενίσχυση των διασυνοριακών ανταλλαγών παραγόντων που
διαθέτουν την απαραίτητη ικανότητα εφαρµογής στον κοινωνικοπολιτικό τοµέα, επειδή το σηµείο αυτό αποτελεί για πολλούς δυνητικούς υποψηφίους βασικό παράγοντα για τη συµµετοχή τους στα
προγράµµατα της ΕΕ.
2.2.4
Από αυτήν την άποψη, η ΕΟΚΕ δεν κατανοεί πλήρως γιατί
στην παρούσα απόφαση, στο άρθρο 2, περίπτωση 4 γίνεται απλώς
λόγος για την «προώθηση της δικτύωσης σε επίπεδο ΕΕ». Κατά την
άποψη της ΕΟΚΕ ο κατάλογος των γενικών στόχων του
PROGRESS πρέπει να συµπληρωθεί, προκειµένου να διασφαλιστεί
ότι η αµοιβαία µάθηση που προωθεί το PROGRESS δεν θα περιοριστεί σε συντελεστές σε επίπεδο ΕΕ, αλλά θα περιλαµβάνει και την
προώθηση της διακρατικής ανταλλαγής συναφών συντελεστών σε
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διµερές και πολυµερές επίπεδο µεταξύ των κρατών µελών. Επιπλέον,
η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να αναφερθεί ρητώς ως στόχος στο
άρθρο 8 «Καλύτερη γνώση όλων των ειδών διακρίσεων».

2.3 Συνοχή και συµπληρωµατικότητα µε άλλους τοµείς πολιτικής
2.3.1 Το νέο πρόγραµµα θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασµό
µε την προσέγγιση «εξορθολογισµού» την οποία προωθεί η
Επιτροπή από το 2003 στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής και στην προκειµένη περίπτωση στον τοµέα της
πολιτικής απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 15 της
παρούσας πρότασης απόφασης στο οποίο γίνεται αναφορά στους
σχετικούς µηχανισµούς και τις δραστηριότητες της Επιτροπής και
των κρατών µελών για το συντονισµό των δραστηριοτήτων του
PROGRESS µε άλλες πολιτικές, πράξεις και δράσεις της Ένωσης
και της Κοινότητας, κρίνεται ως ελλιπές, καθώς σε αυτό εξετάζεται
ένας µόνο τοµέας πολιτικής. Με την αναφορά σε δραστηριότητες
που αφορούν την έρευνα, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την κατάρτιση και την πολιτική για τη νεολαία αφενός επισηµαίνονται σηµαντικά πεδία πολιτικής τα οποία πρέπει αναµφισβήτητα να εναρµονιστούν µε τους στόχους της πολιτικής απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης, καθώς και της
κοινωνικής προστασίας, αφετέρου, όµως, απουσιάζουν πλήρως
άλλοι τοµείς, όπως λόγου χάρη η περιφερειακή πολιτική και η
πολιτική συνοχής.
2.3.2 Αντίθετα, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι το PROGRESS πρέπει να
συνδεθεί και µε άλλους τοµείς πολιτικής, οι οποίοι επηρεάζουν σε
τέτοιο σηµαντικό βαθµό τον τοµέα της απασχόλησης όπως τουλάχιστον η κατάσταση όσον αφορά την κοινωνική ενσωµάτωση, την
ισότητα των ευκαιριών, κ.λ.π. Στο πλαίσιο αυτό — εκτός από την
προτεραιότητα της εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης και της δια βίου
µάθησης — πρέπει ειδικά να καθοριστεί και ο συντονισµός µε
στρατηγικές και δραστηριότητες στον τοµέα της οικονοµικής και
νοµισµατικής πολιτικής και την πολιτικής ανταγωνισµού,
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι συγκεκριµένες πολιτικές
συνάδουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο µε τους συνολικούς
στόχους του προγράµµατος. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ συνιστά να
συµπληρωθεί αναλόγως το άρθρο 15, παράγραφοι 1 και 2 της
πρότασης απόφασης.

2.4 Χρηµατοδοτικό πλαίσιο
2.4.1 Στο άρθρο 17 της πρότασης απόφασης η Επιτροπή
καθορίζει παράλληλα µε το συνολικό χρηµατοδοτικό πλαίσιο των
628,8 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση των κοινοτικών δράσεων για
την επταετή περίοδο προγραµµατισµού και τα κατώτατα όρια των
µεριδίων των συνολικών πιστώσεων που διατίθεται για τους επιµέρους τοµείς του προγράµµατος. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η
Επιτροπή αδυνατεί να προσδιορίσει σαφώς τη σχέση των εγγεγραµµένων δηµοσιονοµικών πόρων για το συνολικό πρόγραµµα µε
την τρέχουσα κατάσταση χρηµατοδότησης των υφιστάµενων προγραµµάτων δράσης. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση στοιχείων σχετικά µε τα τρέχοντα προγράµµατα
δράσης, ειδικά η δυνατότητα αξιολόγησης του κατά πόσο η εξέλιξη
του πληθωρισµού συνυπολογίζεται επαρκώς στην κατάρτιση του
χρηµατοδοτικού πλαισίου, καθώς και µε ποιους τρόπους και σε
ποιο βαθµό συνεκτιµήθηκαν η πρόσφατη και η προγραµµατισµένη
διεύρυνση (ΕΕ-25 συν Βουλγαρία, Ρουµανία) στην κατάρτιση του
προϋπολογισµού. — Σχετικά µε το εν λόγω ζήτηµα υπάρχουν µόνο
ανεπίσηµες πληροφορίες εκ µέρους της Επιτροπής.
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2.4.2
Στο πλαίσιο της τρέχουσας ενδιάµεσης αξιολόγησης της
στρατηγικής της Λισσαβόνας και λαµβανοµένου υπόψη του εύρους
του προγράµµατος σε ό,τι αφορά το περιεχόµενό του, η ΕΟΚΕ
εκφράζει τις αµφιβολίες της όσον αφορά την επιδιωκόµενη από την
Επιτροπή διατήρηση του ισχύοντος δηµοσιονοµικού καθεστώτος
στα πεδία πολιτικής του PROGRESS. Στο κεφάλαιο 2 παράγραφος
3 της αιτιολογικής έκθεσης για το PROGRESS, η Επιτροπή κάνει
λόγο για «περιορισµένα χρηµατοδοτικά µέσα», που πρέπει να
διατεθούν για την υποστήριξη της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής.
Η ΕΟΚΕ δεν συµφωνεί σε καµία περίπτωση µε αυτήν τη συλλογιστική, δεδοµένου ότι έχει επανειληµµένα υπογραµµίσει την αναγκαιότητα προσαρµογής, στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών προοπτικών, του κοινοτικού προϋπολογισµού στη στρατηγική της
Λισσαβόνας, και, ταυτόχρονα, έχει επισηµάνει ότι σε κάθε
περίπτωση πρέπει να αποσαφηνιστεί η διασφάλιση της απαραίτητης
χρηµατοδοτικής βάσης για την επίτευξη των στόχων τόσο της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση όσο και της ατζέντας
για την κοινωνική πολιτική. (9) Κατ' αυτήν την έννοια, η ΕΟΚΕ
τάσσεται σαφώς υπέρ µιας πρότασης στην οποία προβλέπονται
επαρκείς πόροι για το PROGRESS.
2.4.3
Εκτός αυτού, στο άρθρο 17 καθορίζεται ποσοστό 2 %
των συνολικών πιστώσεων του PROGRESS ως ανώτατο όριο για
τις διοικητικές δαπάνες (12,6 εκατ. ευρώ) καθώς και ποσοστό 10 %
(62,9 εκατ. ευρώ ή κατά προσέγγιση 9,2 εκατ. ευρώ ετησίως) ως
ετήσιο «αποθεµατικό» που µπορεί να διαθέσει η επιτροπή προγραµµατισµού στο πλαίσιο των πυλώνων του προγράµµατος. Η ΕΟΚΕ
αναγνωρίζει σαφώς στο πλαίσιο αυτό ότι ο επταετής προγραµµατισµός σε ό,τι αφορά µελλοντικές εξελίξεις πρέπει να διέπεται από
επαρκή ευελιξία, ωστόσο, θεωρεί ακόµη σηµαντικότερο να τονίσει
µε έµφαση ότι, λαµβάνοντας υπόψη την ισχύουσα, σε µεγάλο
βαθµό «αυτόνοµη», διαχείριση των διαφόρων χρηµατοδοτικών
µέσων από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη, σε κάθε περίπτωση,
είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και
η πλήρης συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2.4.4
Ακόµη, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η προτεινόµενη κατανοµή των
χρηµατοδοτικών πόρων για τους επιµέρους τοµείς του PROGRESS
χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης. Έτσι, στο άρθρο 8 καθορίζεται ο
στόχος για την «ισότητα των φύλων» ως ένας από τους κύριους
πυλώνες του PROGRESS. Ωστόσο, στο χρηµατοδοτικό πλαίσιο
(άρθρο 17) οι πόροι που προβλέπονται γι' αυτό το τµήµα του
προγράµµατος είναι σαφώς πιο περιορισµένοι σε σύγκριση µε
άλλους στόχους. Πώς αιτιολογείται αυτό; — Η ερµηνεία ότι
οφείλεται στην αφαίρεση από τον προϋπολογισµό του PROGRESS
των δηµοσιονοµικών πόρων που έχουν προβλεφθεί για την ίδρυση
ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων (52,7 εκατ. ευρώ) δεν είναι
πειστική, δεδοµένου ότι, µεταξύ άλλων, η εντολή, η δοµή και ο
τρόπος λειτουργίας του ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων
δεν έχουν ακόµη προσδιοριστεί. Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, δεν
δικαιολογείται σε καµιά περίπτωση η προώθηση τέτοιου είδους
περικοπών πόρων στα πεδία που καλύπτει η πολιτική για την
ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες, εάν ληφθούν υπόψη,
µεταξύ άλλων, οι στόχοι που τέθηκαν στη Λισσαβόνα όσον αφορά
το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης, τη µειονεκτική θέση των
γυναικών στην αγορά εργασίας, τις εισοδηµατικές διακρίσεις και
την ενσωµάτωση του θέµατος του φύλλου στις γενικότερες πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ συνιστά, κατά την κατάρτιση του
γενικού χρηµατοδοτικού πλαισίου για το πρόγραµµα PROGRESS,
η δέσµευση των αναγκαίων για το σκοπό αυτό πόρων να µη
συνεπάγεται µείωση των πιστώσεων — όπως προκύπτει από το
παρόν Σχέδιο, και προτείνει την κατάρτιση αυτοτελούς προϋπολογισµού για το Ινστιτούτο ισότητας των φύλων.
(9) Βλέπε σχετικά, µεταξύ άλλων, τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 09/02/
2005 «Πολιτική απασχόλησης: ο ρόλος της ΕΟΚΕ µετά τη διεύρυνση
στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβόνας» (Εισηγητής: ο κ. GREIF),
σηµείο 6.8.
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2.5 Εξορθολογισµός σε επίπεδο Επιτροπής
2.5.1 Όσον αφορά τους στόχους της απλοποίησης και του
εξορθολογισµού, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η Επιτροπή, µέσω
των στόχων αυτών, προωθεί περαιτέρω και στον τοµέα της πολιτικής στήριξης την ακολουθούµενη από το 2003 προσέγγισή της
σχετικά µε τον «εξορθολογισµό» στον τοµέα της κοινωνικής
προστασίας και της απασχόλησης. Η ΕΟΚΕ κρίνει τους εν λόγω
στόχους: απλοποίηση και εξορθολογισµός κατ' αρχήν θετικούς,
εφόσον η επιδίωξή τους συνεπάγεται πράγµατι εξοικονόµηση
κόστους, αποφυγή επικαλύψεων και ενίσχυση της διοικητικής
σαφήνειας και διαφάνειας.
2.5.2 Στο πλαίσιο αυτό η ΕΟΚΕ επιθυµεί, ωστόσο, να
επισηµάνει ορισµένες δυσκολίες, οι οποίες ανακύπτουν από την
µετατροπή σαφώς προσδιορισµένων ειδικών προγραµµάτων σε ένα
µοναδικό, πολύ µεγαλύτερων διαστάσεων και ενδεχοµένως πιο
δύσκολα διαχειριζόµενο πρόγραµµα. Λαµβανοµένου υπόψη του
ευρύτατου φάσµατος όσον αφορά το περιεχόµενο του νέου
προγράµµατος, είναι άραγε δυνατός και σκόπιµος ο καθορισµός
επιχειρησιακών στόχων σε κάθε στάδιο του προγράµµατος; Σε κάθε
περίπτωση είναι απαραίτητο να ληφθούν µέτρα τα οποία, δεδοµένου
του ευρέως φάσµατος σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο, θα διασφαλίζουν την διοικητική απλοποίηση προλαµβάνοντας όµως την
έλλειψη της αναγκαίας εστίασης στα διάφορα πεδία του εν λόγω
προγράµµατος. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η διοικητική απλοποίηση δεν θα συµβάλλει απλώς στη βελτίωση της διαχείρισης του
προγράµµατος από τεχνική σκοπιά, αλλά θα εξασφαλίζει και την
κατάλληλη, φιλική προς την οµάδα-στόχο διάρθρωση του περιεχοµένου του εκάστοτε τοµέα.
2.6 Η επιτροπή προγράµµατος και ο ρόλος των κρατών µελών
2.6.1 Το άρθρο 13 της πρότασης της Επιτροπής ορίζει ότι η
Επιτροπή θα επικουρείται στην εφαρµογή του προγράµµατος από
µια µόνο επιτροπή προγράµµατος, αντί για τέσσερις όπως ίσχυε
µέχρι σήµερα (µία επιτροπή για κάθε πρόγραµµα δράσης). Η
σύνθεση της επιτροπής αυτής ποικίλλει ανά περίπτωση και για το
εκάστοτε υπό εξέταση θέµα συµµετέχουν διάφοροι εθνικοί εκπρόσωποι.
2.6.2 Ωστόσο, ανακύπτει το ερώτηµα σχετικά µε το πώς θα
πρέπει να λειτουργεί και ποια θα είναι η σύνθεση µιας τέτοιας επιτροπής, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι γενικοί και ειδικοί στόχοι
συνυπολογίζονται σε ικανοποιητικό βαθµό και εντός των καθορισµένων προθεσµιών σε καθέναν από τους πέντε τοµείς του
προγράµµατος. — Τούτο όµως δεν συνεπάγεται πρόσθετη
διοικητική επιβάρυνση και ιδίως αυξηµένες ανάγκες όσον αφορά το
διυπουργικό συντονισµό σε επίπεδο κρατών µελών; — Ποιος ο
αντίκτυπος των ανωτέρω ειδικά για τα µικρά και, στην προκειµένη
περίπτωση, νέα κράτη µέλη; Σε γενικές γραµµές, πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ο εξορθολογισµός σε επίπεδο Επιτροπής
να µη συνεπάγεται τη διοικητική επιβάρυνση των κρατών µελών,
και να εξασφαλιστεί παράλληλα η δέουσα συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
στη διαχείριση του προγράµµατος.
2.6.3 Σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι ο
εξορθολογισµός δεν πρέπει να οδηγήσει σε περιορισµούς κατά την
εφαρµογή του προγράµµατος, ειδικά όσον αφορά τη διαφάνεια του
συνοδευτικού έργου της επιτροπής προγράµµατος, καθώς και την
άσκηση επιρροής εκ µέρους των κρατών µελών στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων και την επιλογή των σχεδίων. Όσον αφορά τα
ζητήµατα της διαχείρισης, της υλοποίησης των στόχων, της συµµετοχής, αλλά και της επαρκούς παρακολούθησης και της συνεχούς
αξιολόγησης εκ µέρους της Επιτροπής πρέπει να διασφαλίζονται
δύο προϋποθέσεις: ποιότητα και επάρκεια.
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2.7 Απλούστευση της κατάστασης για τους τελικούς χρήστες και
πρόσβαση στο πρόγραµµα
2.7.1
Σύµφωνα µε την Επιτροπή, ο προτεινόµενος εξορθολογισµός θα αυξήσει την ορατότητα, τη σαφήνεια και τη συνοχή των
µέσων και συνεπώς θα ωφελήσει πρωτίστως τους τελικούς χρήστες.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα µπορούν να υποβάλουν ευκολότερα
αιτήσεις για χρηµατοδότηση από διάφορους τοµείς του νέου
προγράµµατος χάρη στην τυποποιηµένη προσέγγιση και τις εναρµονισµένες διατάξεις εφαρµογής. Συνεπώς, παρέχεται στους τελικούς
χρήστες ένα «ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης», δυνατότητα ιδιαίτερα
σηµαντική, δεδοµένου ότι ένα σχέδιο µπορεί να επιδιώκει στόχους
που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τοµέα.
2.7.2
Ωστόσο, στην περίπτωση πολλών προτάσεων όσον αφορά
τον εξορθολογισµό και τον καλύτερο καταµερισµό των πόρων είναι
δύσκολο, µη γνωρίζοντας επακριβώς τις ισχύουσες διατάξεις εφαρµογής, να εκτιµηθεί κατά πόσο συνδυάζονται τα διαφορετικά είδη
στοχοθετήσεων: (α) µεγαλύτερη, συγκεντρωτική διάρθρωση
προγράµµατος· (β) απλουστευµένη, αποτελεσµατική διαχείριση σε
όλα τα επίπεδα (Επιτροπή, κράτη µέλη, φορείς προώθησης των
σχεδίων)· (γ) απαιτήσεις όσον αφορά την κατάρτιση εκθέσεων και
την χρηµατοδοτική ασφάλεια· (δ) κατά το δυνατόν απευθείας και
ανοιχτή πρόσβαση στο πρόγραµµα για όλες τις οµάδες-στόχο. Στον
τοµέα αυτόν είναι αναγκαία η υιοθέτηση ενεργούς πολιτικής όσον
αφορά τις διατάξεις εφαρµογής, ώστε να καθίσταται δυνατή η
γεφύρωση αναµενόµενων αλληλοσυγκρουόµενων στόχων. Η ΕΟΚΕ
πιστεύει ότι η επιτυχία του νέου προγράµµατος δεν θα εξαρτηθεί εν
τέλει από το ότι η διακηρυχθείσα απλοποίηση θα είναι αξιοποιήσιµη
και για τους χρήστες του προγράµµατος. Συνεπώς, κατά την άποψη
της ΕΟΚΕ, οι υιοθετηθείσες διατάξεις εφαρµογής (ενιαίοι σταθµοί
εξυπηρέτησης) θα αποτελέσουν ουσιαστικά τον βασικό παράγοντα
για την προσβασιµότητα των τεθειµένων στόχων της απλοποίησης
και του εξορθολογισµού ως «προστιθέµενης αξίας για το χρήστη».
2.7.3
Εποµένως, η «εγγύτητα» των κοινοτικών πόρων θα αξιολογηθεί κυρίως µε κριτήριο το κατά πόσο διευκολύνεται η
πρόσβαση στο εν λόγω πρόγραµµα και τα εκάστοτε σχέδια για τους
δυνητικούς υποψηφίους και σε ποιο βαθµό ενδέχεται να ανακύψουν
περιορισµοί της πρόσβασής τους στα σχέδια. Όσον αφορά τη νέα
διάσταση του µεγέθους του προγράµµατος, τις εµπειρίες που έχουν
αποκτηθεί από άλλα προγράµµατα δράσης και κοινοτικές πρωτοβουλίες, καθώς και τις πρόσφατες εµπειρίες µε τις νέες δηµοσιονοµικές διατάξεις της Επιτροπής, προκύπτει το συµπέρασµα ότι: είναι
απαραίτητο να ληφθούν κατάλληλα µέτρα, προκειµένου να
προληφθεί η απαγορευτική επίδραση των διατάξεων εφαρµογής για
τους λεγόµενους «µικρούς υποψηφίους». Ως εκ τούτου προκύπτει
το ερώτηµα: Ποια «αντισταθµιστικά» µέτρα θα πρέπει να ληφθούν
στο πλαίσιο αυτό, ώστε το PROGRESS να εξακολουθήσει να είναι
για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δεν διαθέτουν
εµπειρογνώµονες σχεδίων και ευρεία (λογιστική) υποδοµή, και παρά
την αύξηση των διοικητικών διαδικασιών (π.χ. προσκόµιση τραπεζικών εγγυήσεων, έλεγχος φερεγγυότητας, πιστοποιητικό οικονοµικού ελέγχου), όχι µόνο χρήσιµο, αλλά και ελκυστικό και αντιστοίχως προσβάσιµο;
2.8 Συνεργασία µε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
2.8.1
Στο άρθρο 9, παράγραφος 2 — περιγραφή των µέτρων
για την επίτευξη των στόχων — όσον αφορά τη δέσµη δραστηριοτήτων «δραστηριότητες αµοιβαίας µάθησης, ευαισθητοποίησης
και διάδοσης» διατυπώνονται οι εξής απαιτήσεις: «ισχυρή ευρωπαϊκή
διάσταση», «κατάλληλη κλίµακα», «πραγµατική ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία», καθώς και περιορισµός των αρµόδιων φορέων: «αρχές
σε επίπεδο χαµηλότερου του εθνικού µεταξύ άλλων». — Τα
ανωτέρω κριτήρια είναι ασαφή και µεγάλα περιθώρια ερµηνείας. Ως
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εκ τούτου, η ΕΟΚΕ συνιστά να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση
αυστηρής εφαρµογής των κριτηρίων αυτών κατά την πρόσκληση
υποβολής προσφορών ή την υποβολή της αίτησης, δεν θα
επιβληθούν εκτενείς περιορισµοί όσον αφορά µεγάλα έργα, γεγονός
που συνεπάγεται και περιορισµό σε συγκεκριµένες οµάδες-στόχο
και ενδιαφερόµενους συντελεστές.
2.8.2 Στο άρθρο 2, περίπτωση 5 της πρότασης απόφασης
διατυπώνεται η «αύξηση της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόµενων
µερών και του κοινού για τις πολιτικές της ΕΕ» ως γενικός στόχος
του προγράµµατος PROGRESS. Ο στόχος αυτός µπορεί να
επιτευχθεί µόνον εφόσον το συνολικό φάσµα των συναφών ενδιαφερόµενων συντελεστών σε όλα τα κοινωνικοπολιτικά πεδία του
προγράµµατος σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο θα εξακολουθήσει να διαθέτει τη δυνατότητα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΟΚΕ επικροτεί τους στόχους
της απλοποίησης και του εξορθολογισµού πρωτίστως εφόσον διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των «ενδιαφερόµενων µερών», ιδίως
των κοινωνικών εταίρων και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών και δεν συνεπάγονται περιορισµό της πρόσβασής τους σε
κοινοτικούς πόρους.
2.8.3 Σχετικά µε αυτό, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για
το γεγονός ότι από τον κατάλογο των παραγόντων που διαθέτουν
πρόσβαση στο PROGRESS, η πρόσβαση αυτή θα περιοριστεί στις
ΜΚΟ που είναι οργανωµένες σε επίπεδο ΕΕ. Στο άρθρο 10
(«πρόσβαση στο πρόγραµµα») γίνεται αποκλειστικά λόγος για ΜΚΟ
σε επίπεδο ΕΕ, όχι όµως για ΜΚΟ οργανωµένες σε εθνικό επίπεδο.
Η ΕΟΚΕ τρέφει την πεποίθηση ότι, παρόλο που παράγοντες οργανωµένοι σε επίπεδο ΕΕ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, µία πραγµατική ανταλλαγή, η σύσταση δικτύων, ο εντοπισµός και η διάδοση
καλών πρακτικών καθώς και η αµοιβαία µάθηση πραγµατοποιούνται
κυρίως µέσω παραγόντων που διαθέτουν εµπειρία σε έναν ορισµένο
τοµέα και δραστηριοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο. Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι οι διασυνοριακές δράσεις και η εξασφάλιση ανταλλαγής εµπειριών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το θέµα αυτό εξίσου σηµαντικές µε µια επίσηµη
σύµπραξη των παραπάνω παραγόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Προτείνει, συνεπώς, την επαναδιατύπωση του κειµένου της Επιτροπής και τον ορισµό των παραγόντων µε πρόσβαση στο πρόγραµµα απλώς ως ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό
χώρο.
2.8.4 Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ συνιστά να πραγµατοποιηθούν οι
αναγκαίες διασαφηνίσεις και να εξασφαλιστεί η συµβατότητα στα
άρθρα 2, 9 και 10 της πρότασης απόφασης, προκειµένου να διασφαλιστεί η επίτευξη ενός από τους συνολικούς στόχους που έχει
θέσει η Επιτροπή, ήτοι η συνεργασία µε οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών.

3. Περίληψη
3.1 Σε γενικές γραµµές, η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την πρόταση της
Eπιτροπής για το πρόγραµµα PROGRESS 2007 — 2013 και
αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην πρωτοβουλία αυτή, ιδιαιτέρως υπό
το φως των επίκαιρων σχολίων σχετικά µε την ενδιάµεση αξιολόγηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Το εν λόγω πρόγραµµαπλαίσιο αφορά ένα από τα βασικά µέσα ενίσχυσης στον κοινωνικό
τοµέα και στον τοµέα της απασχόλησης, το οποίο έχει περισσότερο
µακροπρόθεσµο χαρακτήρα από την ατζέντα κοινωνικής πολιτικής
για την περίοδο 2006 — 2010, η οποία εγκρίθηκε πολύ πρόσφατα. Ήδη λόγω των συνεπαγόµενων µακροπρόθεσµων δεσµεύσεων, η
ΕΟΚΕ τρέφει ορισµένες επιφυλάξεις σχετικά µε συγκεκριµένα σηµεία
της ανακοινώσεως της Eπιτροπής, τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν και να προσδιοριστούν επακριβώς για τη λήψη αποφάσεων.
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3.2 Συγκεκριµένα, πρόκειται για επιφυλάξεις που αφορούν στα
ακόλουθα σηµεία: α)τη συνοχή µε άλλους πολιτικούς τοµείς της
Κοινότητας, β) τους χρηµατοδοτικούς πόρους και την κατανοµή
τους, γ) την ευρύτερη πρόσβαση και την αξιοποίηση από τους
τελικούς χρήστες, παρά τον εξορθολογισµό σε επίπεδο Επιτροπής,
δ) τη διαφάνεια των εργασιών και τη συµµετοχή στην επιτροπή
προγράµµατος, ε) τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

14.10.2005

3.3 Η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι, για την υλοποίηση των στόχων της
Λισσαβόνας, τα σχόλια επί των σηµείων αυτών — κυρίως αυτά που
αφορούν το χρηµατοδοτικό πλαίσιο — θα συνεκτιµηθούν στη
συνέχεια των αποφάσεων για το πρόγραµµα PROGRESS.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Πρόταση σύστασης του
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό τη
διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση»
(COM(2004) 642 τελικό — 2004/0239 (COD))
(2005/C 255/14)
Στις 20 Ιανουαρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, το Συµβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 15 Μαρτίου 2005 µε βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. SOARES.
Κατά την 416η σύνοδο ολοµέλειας της 6ης και 7ης Απριλίου 2005 (συνεδρίαση της 6ης Απριλίου) η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 144 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 6 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή

1.1 Το άρθρο 149, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπει ότι «Η Κοινότητα
συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών για
το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους
πολυµορφία.»

1.2 Στις 24 Σεπτεµβρίου 1998, το Συµβούλιο Υπουργών
ενέκρινε σύσταση για την ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό τη
διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευσης στην
οποία καλούνται τα κράτη µέλη να υποστηρίξουν ή να δηµιουργήσουν συστήµατα αξιολόγησης της ποιότητας και να ενθαρρύνουν
τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και τις αρµόδιες αρχές να
συνεργάζονται και να προβαίνουν σε ανταλλαγή εµπειριών. Η
Επιτροπή επιφορτίζεται µε την υποστήριξη αυτής της συνεργασίας
και την υποβολή εκθέσεων για την υλοποίηση των στόχων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

1.3 Η έκθεση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή (1) διαπιστώνει
τη σηµαντική πρόοδο που πραγµατοποιήθηκε όσον αφορά τη
δηµιουργία συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας καθώς και την
προώθηση της συνεργασίας, αν και επισηµαίνει ότι αυτό δεν
επαρκεί, γεγονός που δικαιολογεί τη λήψη ριζοσπαστικότερων
µέτρων που θα επέτρεπαν να βελτιωθεί η τριτοβάθµια εκπαίδευση
και να καταστεί περισσότερο διαφανής και αξιόπιστη για τους ευρωπαίους πολίτες, καθώς και για τους σπουδαστές και τους καθηγητές
πανεπιστηµίου των άλλων ηπείρων.

1.4 Τον Σεπτέµβριο του 2003, οι ευρωπαίοι υπουργοί Παιδείας,
στο πλαίσιο συνάντησής τους στο Βερολίνο µε θέµα τη διαδικασία
της Μπολόνια και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, διαπίστωσαν ότι γενικά έχουν εγκαθιδρυθεί σε όλα τα κράτη µέλη συστήµατα διασφάλισης της
ποιότητας βασιζόµενα σε ουσιαστικά στοιχεία, όπως είναι η
εσωτερική ή εξωτερική αξιολόγηση των προγραµµάτων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, η συµµετοχή των σπουδαστών, η δηµοσίευση
των αποτελεσµάτων και η συµµετοχή σε διεθνές επίπεδο.
(1) Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο,
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών (COM) 620 τελικό, της 30.09.2004.
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1.5 Κατά τη συνάντηση αυτή, οι εν λόγω υπουργοί αποφάσισαν
να ζητήσουν από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο διασφάλισης της ποιότητας
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (το ENQUA (2)) να καταρτίσει µία
κοινή δέσµη προτύπων, διαδικασιών και κατευθυντήριων γραµµών
για τη διασφάλιση της ποιότητας, να εξετάσει τα µέσα για τη
διασφάλιση κατάλληλων αξιολογήσεων από οµότιµους ειδικούς των
υπηρεσιών διασφάλισης της ποιότητας και/ή διαπίστευσης, καθώς
και να υποβάλει τα αποτελέσµατα αυτής της εξέτασης στους
υπουργούς το 2005, µέσω της οµάδας παρακολούθησης.
1.6 Οι υπουργοί Παιδείας δεσµεύθηκαν, επίσης, να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας σε
θεσµικό επίπεδο, τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό, και επέσυραν την
προσοχή στην ανάγκη καθορισµού κοινών κριτηρίων και µεθόδων
στον εν λόγω τοµέα. Επίσης, επέµειναν στο γεγονός ότι, σύµφωνα
µε τις αρχές θεσµικής αυτονοµίας, η ευθύνη για τη διασφάλιση της
ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εναπόκειται, καταρχήν, σε
κάθε ίδρυµα, θέτοντας, κατ´ αυτόν τον τρόπο, τις βάσεις για την
πραγµατική ευαισθητοποίηση του πανεπιστηµιακού κόσµου στο
εθνικό επίπεδο ποιότητας.
1.7 Τέλος, αποφάσισαν ότι, αρχής γενοµένης από το 2005, τα
εθνικά συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν:
— τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων των ενδιαφερόµενων οργανισµών και ιδρυµάτων,
— την αξιολόγηση των προγραµµάτων ή των ιδρυµάτων, συµπεριλαµβανοµένων της εσωτερικής αξιολόγησης, της εξωτερικής
αξιολόγησης και της συµµετοχής των σπουδαστών, καθώς και
της δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων,
— ένα σύστηµα διαπίστευσης, πιστοποίησης ή παρόµοιες διαδικασίες,
— τη συµµετοχή σε διεθνές επίπεδο, τη συνεργασία και τη
δηµιουργία δικτύων.
1.8 Βάσει των διατάξεων του άρθρου 149, παράγραφος 4 της
Συνθήκης, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο την υπό εξέταση πρόταση σύστασης (3), η οποία
υποβλήθηκε για γνωµοδότηση και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή.
1.9 Η ΕΟΚΕ κατανοεί τους λόγους που επικαλείται η Επιτροπή
και συµφωνεί µε τις αρχές που ανακοινώθηκαν για την υιοθέτηση
ενός πνεύµατος ποιοτικής εκπαίδευσης και για τη βελτίωση αυτής
της ποιότητας µέσω της θεσµοθέτησης ορθών πρακτικών και της
ανάπτυξης της διαχείρισης της ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
συστηµατική εφαρµογή µεθόδων διασφάλισης της ποιότητας ως
µέσο συνεχούς βελτίωσης της ίδιας της ποιότητας αποτελεί τον
καλύτερο τρόπο για την προσφορά πραγµατικά ποιοτικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ένωσης, µε την
προώθηση ποιοτικής εκπαίδευσης στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα
των διαφόρων κρατών µελών και µε τη διευκόλυνση της σύγκρισης
των διαφόρων εκπαιδευτικών συστηµάτων.
1.10 Η ΕΟΚΕ επαναβεβαιώνει την άποψή της σύµφωνα µε την
οποία είναι εξαιρετικά σηµαντικό, εντός µίας κοινοτικής προοπτικής, να διασφαλισθεί η ποιότητα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
(2) Το εν λόγω όργανο δηµιουργήθηκε το 2000 και περιλαµβάνει 50
υπηρεσίες εγγύησης της ποιότητας ή διαπίστευσης από 30 ευρωπαϊκές
χώρες.
(3) Σε συνέχεια της αξιολόγησης της σύστασης 98/561/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1998, σχετικά µε την ευρωπαϊκή
συνεργασία µε σκοπό την εγγύηση της ποιότητας της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης.
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και συµφωνεί µε την Επιτροπή όσον αφορά τον ακολουθούµενη
προσέγγιση για την επίτευξη των ορισθέντων στόχων στο πλαίσιο
της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, και ειδικότερα των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης, τον
Μάρτιο του 2002, σύµφωνα µε τα οποία τα ευρωπαϊκά συστήµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να καταστούν «ποιοτικό σηµείο
αναφοράς παγκοσµίως το 2010»

2. Πρόταση σύστασης
Η πρόταση, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή και βασίζεται
στη σύσταση του 1998, έχει ως στόχο να συµβάλει, µε συγκεκριµένο τρόπο, στην επίτευξη του στόχου της αµοιβαίας αναγνώρισης των συστηµάτων και των αξιολογήσεων για τη διασφάλιση
της ποιότητας σε όλη την Ευρώπη.
2.1 Η σύσταση προβλέπει πέντε στάδια για την αµοιβαία
αναγνώριση και συνιστά στα κράτη µέλη:
2.1.1 Να ζητήσουν από όλα τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην επικράτειά τους να εισαγάγουν ή να
αναπτύξουν αυστηρούς εσωτερικούς µηχανισµούς διασφάλισης της
ποιότητας.
2.1.2 Να ζητήσουν από όλους τους οργανισµούς διασφάλισης
της ποιότητας ή διαπίστευσης που λειτουργούν στην επικράτειά
τους να είναι αµερόληπτοι στις αξιολογήσεις τους, να εφαρµόζουν
τα χαρακτηριστικά της διασφάλισης της ποιότητας που καθορίζονται στη σύσταση του Συµβουλίου του Σεπτεµβρίου 1998 και
να εφαρµόζουν µια κοινή δέσµη προτύπων, διαδικασιών και κατευθυντηρίων γραµµών για τους σκοπούς της αξιολόγησης.
2.1.3 Να ενθαρρύνουν τους οργανισµούς διασφάλισης της
ποιότητας και διαπίστευσης, σε συνεργασία µε τους οργανισµούς
που εκπροσωπούν την τριτοβάθµια εκπαίδευση, να καταρτίσουν ένα
'Ευρωπαϊκό µητρώο οργανισµών διασφάλισης της ποιότητας και
διαπίστευσης', όπως περιγράφεται στο παράρτηµα, και να καθορίσουν τους όρους εγγραφής στο µητρώο αυτό.
2.1.4 Να προσφέρουν τη δυνατότητα στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην επικράτειά τους να επιλέγουν, µεταξύ των οργανισµών διασφάλισης της ποιότητας ή διαπίστευσης του Ευρωπαϊκού Μητρώου, τον οργανισµό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά τους.
2.1.5 Να αποδέχονται τις αξιολογήσεις όλων των οργανισµών
διασφάλισης της ποιότητας και διαπίστευσης που συγκαταλέγονται
στο Ευρωπαϊκό Μητρώο, ως βάση για τη λήψη αποφάσεων που
αφορούν τη χορήγηση αδειών ή χρηµατοδότησης των ιδρυµάτων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και θέµατα όπως είναι η επιλεξιµότητα για φοιτητικές υποτροφίες και φοιτητικά δάνεια.
2.2

ενώ η Επιτροπή καλείται:

— Να συνεχίσει, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, την
υποστήριξή της στη συνεργασία µεταξύ των ιδρυµάτων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, των οργανισµών διασφάλισης της
ποιότητας και διαπίστευσης, των αρµόδιων αρχών και των
άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό.
— Να υποβάλλει κάθε τρία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών εκθέσεις προόδου
για την ανάπτυξη των συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας
στα διάφορα κράτη µέλη και για τις δραστηριότητες συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της
προόδου που σηµειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων.
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3. Παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ
3.1 Γενικές παρατηρήσεις

14.10.2005

3.1.6 Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση της ανάγκης που έχουν οι νέοι της
Ευρώπης και οι πολίτες γενικότερα να γνωρίζουν το επίπεδο
ποιότητας των διαφόρων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

3.1.1
Η απαίτηση για υψηλή ποιότητα στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση αποτελεί κεντρικό σηµείο για την επίτευξη των
ορισθέντων στόχων στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβώνας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει τη σηµασία, την οποία έχει
για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης στον ευρωπαϊκό χώρο,
η µεγαλύτερη κινητικότητα των φοιτητών και των εργαζοµένων.
Αυτού του είδους η κινητικότητα µπορεί να καταστεί θεµελιώδες
στοιχείο για την υλοποίηση µίας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και
για τη δηµιουργία µίας περισσότερο ανταγωνιστικής κοινωνίας,
βασιζόµενης στη γνώση.

Εντούτοις, οι κανόνες και τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για
την αξιολόγηση ή τη διαπίστευση των εν λόγω ιδρυµάτων πρέπει να
αποτελούν σηµεία αναφοράς για την ενίσχυση της διαφάνειας και
της συγκρισιµότητας στον ευρωπαϊκό χώρο, συµβάλλοντας
παράλληλα περισσότερο στην πολυµορφία των ιδρυµάτων και στην
ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας παρά στην
εναρµόνιση των νοµοθετικών και ρυθµιστικών διατάξεων των
κρατών µελών, η οποία αποκλείσθηκε ρητώς από τη Συνθήκη για
την ΕΕ.

3.1.2
Η πρόταση σύστασης κινείται προς αυτή την κατεύθυνση,
καθώς για να στεφθεί µε πλήρη επιτυχία η εν λόγω κινητικότητα
απαιτείται η αµοιβαία αναγνώριση των προσόντων και των πτυχίων,
γεγονός που προϋποθέτει τη δηµιουργία αποτελεσµατικών και
συνεκτικών µηχανισµών σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη συµµετοχή
όλων των µερών. Μεταξύ αυτών, η χρησιµοποίηση κατάλληλων
µεθόδων για την αξιολόγηση της ποιότητας της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και για τη διαπίστευσή
της ενέχει ιδιαίτερη σηµασία.

3.1.7 Στο πλαίσιο µίας κοινωνίας της γνώσης ως θεµελίου για
τη δηµιουργία του πλέον προωθηµένου οικονοµικού, κοινωνικού,
τεχνολογικού και πολιτιστικού χώρου στον κόσµο, τα συστήµατα
διασφάλισης της ποιότητας και οι διαδικασίες για την απόλυτη
ποιότητα συνιστούν την απαραίτητη βάση της προόδου και της
καλύτερης εξυπηρέτησης του πελάτη ή του χρήστη.

3.1.3
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι οι εν λόγω µηχανισµοί αξιολόγησης, οι οποίοι είναι προφανώς σηµαντικοί για τη βελτίωση της
ποιότητας και της αξιοπιστίας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δεν
είναι δυνατόν να εξαρτώνται στενά από τις άµεσες ανάγκες της
αγοράς, δεδοµένου ότι αυτοί έχουν µακροπρόθεσµους στόχους και
προοπτική, αρχής γενοµένης από τη βασική έρευνα.
3.1.4
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η χρηµατοδότηση της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παραµένει καίριο στοιχείο για την
υλοποίηση των ουσιωδών στόχων. ∆εν θα ήταν δικαιολογηµένο τα
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης να µην µπορούν να έχουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες αξιολόγησης και διαπίστευσης για υψηλότερη ποιότητα εξαιτίας εµποδίων χρηµατοδοτικής φύσεως.
3.1.5
Η παρούσα πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία παρουσιάζεται στην πρόταση σύστασης του Συµβουλίου, είναι αντίθετη
µε τη θέση που διατύπωσε η ΕΟΚΕ το 1997 (4), σύµφωνα µε την
οποία:
—

«…για να έχει η σύσταση επαρκή αξιοπιστία θα πρέπει να
υπάρξει εµβάθυνση στην υιοθέτηση συστηµάτων διασφάλισης
της ποιότητας που να συµπεριλαµβάνουν µεθοδολογίες αξιολόγησης οι οποίες να µπορούν να γίνουν δεκτές και να χρησιµοποιηθούν από όλους εκείνους που εκουσίως δέχονται την
αξιολόγηση ως ένα σύστηµα ενίσχυσης για τη βελτίωση και όχι
ως υποχρέωση.»

— «… η αρχή της πανεπιστηµιακής αυτονοµίας δεν συζητείται
ούτε τίθεται σε αµφισβήτηση στο πλαίσιο της γνωµοδότησης.
Ωστόσο, είναι σηµαντικό να γνωρίζουν οι πολίτες ποια εκπαιδευτικά ιδρύµατα ευρωπαϊκού επιπέδου διαθέτουν στο οργανόγραµµά τους την αξιολόγηση ως συστηµατική µεθοδολογία
διασφάλισης της ποιότητας. Οι πολίτες όχι µόνο έχουν το
δικαίωµα να γνωρίζουν τα επίπεδα της ποιότητας των
ιδρυµάτων που εφαρµόζουν αυτά τα συστήµατα ακόµη αλλά
επίσης δικαίωµα να γνωρίζουν και ποια ιδρύµατα εφαρµόζουν
συγκρίσιµες µεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας.»
— «Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κάθε κράτος µέλος και κάθε
εκπαιδευτικό ίδρυµα είναι σε θέση να χρησιµοποιεί τα δικά του
κριτήρια, η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει την εφαρµογή
κοινών ταυτόχρονα κριτηρίων που θα επιτρέψουν, σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, να γνωστοποιηθούν τα επίπεδα ποιότητας της
διδασκαλίας που παρέχεται από µία κοινοτική σκοπιά.»
(4) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την «Πρόταση σύστασης του Συµβουλίου
για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της διασφάλισης της
ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση» (έγγρ. COM(97) 159 τελικό
- 97/0121 SYN) – ΕΕ C 19 – 20.1.1998.

Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη οφείλουν να θέσουν στη διάθεση
των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα κατάλληλα µέσα για
την ανάπτυξη των διαδικασιών αξιολόγησης της ποιότητας µε
σκοπό τη βελτίωση του προϊόντος της εκπαίδευσης. Εξάλλου,
πρέπει να εντατικοποιηθούν οι σχέσεις µεταξύ του πανεπιστηµιακού
κόσµου και της κοινωνίας, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα
καλύτερης ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων που διαθέτουν
ανώτατη εκπαίδευση, προϋπόθεση της οποίας είναι η µεγαλύτερη
συµµετοχή των εταίρων στα συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας
των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και η καλύτερη
γνώση των µελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας.
3.1.8 Η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει δύο ουσιώδεις αρχές για την
επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων στον τοµέα της αµοιβαίας
αναγνώρισης, οι οποίες θα έπρεπε να αναφέρονται ρητώς στο
κείµενο της σύστασης προς τα κράτη µέλη:
— τα συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας δεν θα πρέπει να
επιβληθούν αλλά να γίνουν αποδεκτά από τους ενδιαφερόµενους παράγοντες, και ειδικότερα από τους διδάσκοντες και τις
πανεπιστηµιακές αρχές, και θα πρέπει να έχουν ως απώτερο
στόχο να συµβάλουν στη βελτίωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που παρέχεται στα κράτη µέλη,
— τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν τα
απαιτούµενα µέσα για τη χρηµατοδότηση των δοµών
προώθησης, υποστήριξης και εφαρµογής των µεθόδων και των
τεχνικών που στοχεύουν στην ποιότητα, και κυρίως ενόψει της
απαραίτητης συµµετοχής εκείνων που παρέχουν την εκπαίδευση.
3.2 Ειδικές παρατηρήσεις
3.2.1 Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την άποψη σύµφωνα µε την οποία
τα εφαρµοζόµενα κριτήρια και κανόνες σε κάθε ίδρυµα ως µέσα
ανάπτυξης των µεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας οφείλουν να
προκύπτουν από το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί το ίδιο το
ίδρυµα.
Αυτοί οι εσωτερικοί µηχανισµοί διασφάλισης της ποιότητας, καθώς
και η χρησιµοποίηση των αρµοδιοτήτων και των αποτελεσµάτων
της µάθησης οφείλουν να συνιστούν τα κύρια στοιχεία, στη βάση
των οποίων θα ήταν δυνατή η εισαγωγή συστηµατικών βελτιώσεων.
Αυτού του είδους οι βελτιώσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται,
κατά κύριο λόγο, στην εξέλιξη των αναγκών της κοινωνίας, οι
οποίες εκφράζονται από τις οµάδες που θα συσταθούν από τα
ενδιαφερόµενα µέρη (πανεπιστηµιακό διδακτικό προσωπικό, επαγγελµατίες και πτυχιούχοι, εµπειρογνώµονες στους σχετικούς τοµείς,
σπουδαστές και κοινωνικοί εταίροι).
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3.2.2
Η ΕΟΚΕ θεωρεί θετική την κατάρτιση ενός εγχειριδίου
του ENQA σχετικά µε τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας,
στο οποίο θα περιλαµβάνονται ορισµένα πρότυπα ή πρωτόκολλα
αποδεκτά από όλους και βασιζόµενα στις ορθές πρακτικές στα
κράτη µέλη. Ωστόσο, αυτό το εγχειρίδιο θα έπρεπε να επιµένει όσο
το δυνατόν περισσότερο στην προώθηση της διασφάλισης της
ποιότητας στα ιδρύµατα που δεν εφαρµόζουν αντίστοιχες µεθόδους
καθώς και στην ενίσχυση της χρησιµοποίησής τους στα ιδρύµατα
που ήδη τις εφαρµόζουν.
Επίσης, συµφωνεί µε την Επιτροπή όσον αφορά την ανάγκη καθορισµού αρχών για τη διασφάλιση της ποιότητας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, οι οποίες θα έπρεπε να συµπεριληφθούν στο εγχειρίδιο του
ENQA, και κυρίως η πανεπιστηµιακή αυτονοµία, η δηµόσια ευθύνη
και η ανεξαρτησία των εξωτερικών οργανισµών αξιολόγησης και/ή
διαπίστευσης, η αναλογικότητα και η ισότητα, µε τις οποίες θα
µπορούσαν να συµφωνήσουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
3.2.3
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι οι
οργανισµοί που προβαίνουν στις εξωτερικές αξιολογήσεις των
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανταποκρίνονται στους
αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά την ανεξαρτησία και τον επαγγελµατισµό.
Θα πρέπει, εντούτοις, να διευκρινισθεί το τι εννοείται µε τον όρο
ανεξαρτησία και κατά πόσον οι εν λόγω οργανισµοί θα µπορούσαν
να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Όσον αφορά την ανεξαρτησία,
θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι αυτή θα είναι πραγµατική σε σχέση
µε τα ιδρύµατα που υποβάλλονται σε αξιολόγηση, γεγονός που
θέτει το δεύτερο ερώτηµα, δηλαδή κατά πόσον αυτοί οι οργανισµοί
θα µπορούσαν να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Είναι σαφές ότι
οι οργανισµοί πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούµενα µέσα για τη
λειτουργία τους (ακόµη και µέσω της πληρωµής των υπηρεσιών
τους), άλλα σε περίπτωση που αυτά έχουν περισσότερο επιχειρηµατικό χαρακτήρα, δηλαδή εάν οι δραστηριότητές τους έχουν σαφώς
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αυτό θα µπορούσε να υπονοµεύσει την
ανεξαρτησία τους.
3.2.4
Η δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού µητρώου οργανισµών
διασφάλισης της ποιότητας και διαπίστευσης συνιστά µία ενδιαφέρουσα και συναινετική ιδέα, αλλά η σύσταση δεν είναι σαφής όσον
αφορά τους µηχανισµούς διαχείρισης του µητρώου, οι οποίοι προϋποθέτουν την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των
ίδιων των οργανισµών αξιολογήσεων και οι οποίοι, σε τελική
ανάλυση, καθιστούν δυνατές την αποδοχή και την αναγνώριση των
προσόντων εντός του ευρωπαϊκού χώρου και εκτός αυτού.
3.2.4.1
Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα καταγραφής στο µητρώο κατηγοριών που να επιτρέπουν τη
διάκριση µεταξύ, αφενός, των διαπιστεύσεων που εγκαθιδρύουν
βασικές ευρωπαϊκές αναφορές για τους κύριους τοµείς επαγγελµάτων και, αφετέρου, των µηχανισµών ποιότητας ή διαπίστευσης
που παρεµβαίνουν σε εξειδικευµένους ή ιδιαίτερους τοµείς.
3.2.5
Η ΕΟΚΕ κρίνει θετική την ιδέα να ευαισθητοποιηθούν τα
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε το να τους δοθεί η δυνατότητα αν επιλέξουν τον οργανισµό διασφάλισης της ποιότητας ή
διαπίστευσης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τα
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χαρακτηριστικά τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω οργανισµός περιλαµβάνεται στο ευρωπαϊκό µητρώο διασφάλισης της
ποιότητας και αναγνωρίζεται από τις χώρες που συµµετέχουν στο
µητρώο ως ανεξάρτητος, αξιόπιστος και ποιοτικός.
Η δυνατότητα των πανεπιστηµίων να αναπτύσσουν µία στρατηγική
διαπίστευσης που να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ειδικά
καθήκοντα και στόχους που τους έχουν ανατεθεί δεν είναι δυνατόν
να οδηγήσει σε µία διαστρωµάτωση των ιδρυµάτων βάσει της
ποιότητας των οργανισµών που επιλέγησαν.
Η ΕΟΚΕ προειδοποιεί για τον κίνδυνο η διαφοροποιηµένη ποιότητα
των οργανισµών διασφάλισης της ποιότητας και διαπίστευσης να
καθορίσει την ποιότητα των αξιολογήσεων και, ως εκ τούτου, να
προκαλέσει τη διαστρωµάτωση των ίδιων των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
3.2.6 Η ΕΟΚΕ θεωρεί σηµαντικό τα συστήµατα διασφάλισης της
ποιότητας ή διαπίστευσης σε εθνικό επίπεδο να συναρθρώνονται µε
τους ευρωπαϊκούς µηχανισµούς διαπίστευσης.
Συνεπώς, τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την οργάνωση των
εθνικών συστηµάτων τους για τη διασφάλιση της ποιότητας ή τη
διαπίστευση, τα οποία χρειάζονται προκειµένου να λάβουν θετικές
ή αρνητικές αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση αδειών και χρηµατοδότησης στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Εντούτοις, είναι αναγκαίο
αυτά να είναι συναρθρωµένα µε τους ευρωπαϊκούς µηχανισµούς
διαπίστευσης κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η αµοιβαία
αναγνώριση των προσόντων και των πτυχίων.
Τα κριτήρια ή τα πιστοποιητικά διαπίστευσης τρίτων χωρών
µπορούν να αποτελέσουν µέσα για την προώθηση του γοήτρου
αυτών των ιδρυµάτων, χωρίς να χρηµατοδοτούνται από το κράτος.
Αν και αυτές οι εναλλακτικές λύσεις δεν είναι παρόµοιες από την
άποψη των αποφάσεων και της ευαισθητοποίησης των κρατών
µελών σχετικά µε µία ποιοτική εκπαίδευση, η ΕΟΚΕ κρίνει θετική
την υποστήριξη της Επιτροπής στην «εγκαθίδρυση και δοκιµασία
µηχανισµών διασυνοριακής αξιολόγησης και διαπίστευσης των ίδιων
ή κοινών προγραµµάτων σπουδών και στην εγκαθίδρυση µίας ευρωπαϊκής διαπίστευσης σε τοµείς όπως η ιατρική ή η µηχανολογία», η
οποία θα µπορούσε να αποτελέσει µία σηµαντική φάση για την
προώθηση της διαφιλονικούµενης «αµοιβαίας αναγνώρισης».
3.2.7 Η συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών αποτελεί
µία από τις αρχές επί των οποίων η σύσταση στηρίζει τα συστήµατα
διασφάλισης της ποιότητας.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι οικονοµικοί και κοινωνικοί παράγοντες
µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο συµβάλλοντας στη
διαδικασία µε την ειδική πείρα τους, η οποία να έχει µεγάλη χρησιµότητα από µεθοδολογικής απόψεως. Οι οργανώσεις των επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων, ως παράγοντες µεταβίβασης των
ανησυχιών της αγοράς εργασίας, σε συνδυασµό και µε άλλα άµεσα
ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν ένα
σηµαντικό ρόλο στην εν λόγω συνολική διαδικασία για τη συστηµατική βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
στην Ευρώπη.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 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 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συγκρότηση Ευρωπαϊκού Οµίλου
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ)»
COM(2004) 496 τελικό — 2004/0168 (COD)
(2005/C 255/15)
Στις 8 Νοεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση για την ανωτέρω
πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και νοµισµατική ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή», στο οποίο
ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 18 Μαρτίου 2005
µε βάση εισηγητική έκθεση του κ. NOLLET.
Κατά την 416η ολοµέλειας, της 7ης Απριλίου 2005 (συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 118 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 6 αποχές, την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1 Την 1η Μαΐου 2004, άνοιξε µία νέα σελίδα στην ιστορία
της Ευρώπης.
1.2 Μετά από µακρά περίοδο προετοιµασίας, δέκα νέες χώρες
ενώθηκαν µε τα 15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό
προσφέρει νέες δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης.
Προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά τους, τα όργανα
της Ένωσης θα πρέπει να βρεθούν πιο κοντά στους πολίτες και την
τοπική, περιφερειακή, και κοινοτική ζωή. Αυτό προϋποθέτει ότι θα
δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα της κοινοτικής νοµοθεσίας.
1.3 Συνεπώς, η κατάρτιση του νέου νοµικού µέσου διαµεθοριακής συνεργασίας αποκτά πρωταρχικό χαρακτήρα στα πλαίσια
της εµβάθυνσης του διαλόγου αυτού και ταυτόχρονα αποτελεί νέα
πρόκληση που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί.
1.4 Στις 14 Ιουλίου 2004, η Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση 5
νέων κανονισµών για τη µεταρρύθµιση των διαρθρωτικών ταµείων
και µέσων κατά την περίοδο 2007-2013, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται πρόταση για νέο κανονισµό που θεσπίζει Ευρωπαϊκό
Όµιλο ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας που αποκαλείται ΕΟ∆Σ.
1.5 Κατά την Επιτροπή, η ΕΟ∆Σ αποτελεί µία πραγµατική
απάντηση σε ένα αίτηµα που εκφράσθηκε από τα κράτη µέλη.
Προτείνει ένα προαιρετικό µέσο για τη συγκρότηση µιας υπηρεσίας
διασυνοριακής διαχείρισης.

1.8 Κατά την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν να προχωρήσουν περισσότερο. Ο ΕΟ∆Σ είναι προαιρετικός.

1.9 Η Επιτροπή (τη στιγµή της σύνταξης του σχεδίου γνωµοδότησης) θα πρέπει επιπλέον να αποστείλει στην ΕΟΚΕ συµπληρωµατικό σηµείωµα για τις νοµικές πτυχές.

1.10 Η Επιτροπή σκόπιµα δεν επεδίωξε µε το νέο αυτό µέσο
(ΕΟ∆Σ) να ρυθµίσει άλλες φορολογικές πτυχές. Ο ΕΟ∆Σ θα
επιλέξει το φορολογικό καθεστώς ενός κράτους µέλους της
επιλογής της.

1.11 Η Επιτροπή δεν επιδιώκει εναρµόνιση και επιβεβαιώνει ότι
δεν θέλησε να συντάξει ένα πιο λεπτοµερή κανονισµό: ∆εδοµένου
ότι το πρόβληµα της φορολογικής εναρµόνισης δεν έχει θιγεί στη
συζήτηση της οµάδας εργασίας της ΕΟΚΕ, αυτή η άποψη της
Επιτροπής δεν απαντά στις επιδιώξεις απλούστευσης στα θέµατα
της διαχείρισης.

1.12 Η Επιτροπή δεν θέλησε να επιτελέσει το έργο των κρατών
µελών και υπογραµµίζει έτσι ότι ο ΕΟ∆Σ είναι και θα παραµείνει
µέσο επικουρικότητας.

1.13 Η Επιτροπή, βάσει της εµπειρίας της, κρίνει ότι είναι
αδύνατο να συνταχθεί ένα λεπτοµερές πρότυπο.

1.14 Κατά την Επιτροπή, οι ΜΚΟ δεν διαθέτουν εξουσία δηµόσιας αρχής.

1.6 Κατά την Επιτροπή, δεν αµφισβητούνται οι αρµοδιότητες
των κρατών µελών. Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την χρήση
των διαρθρωτικών ταµείων.

1.15 Η Επιτροπή, συνεπώς, προέβλεψε ένα ελάχιστο πλαίσιο.
Για παράδειγµα, τα πανεπιστήµια µπορούν να είναι δικαιούχοι.

1.7 Η Επιτροπή, µε πλήρη γνώση του θέµατος, δεν θέλησε να
προχωρήσει στις λεπτοµέρειες της σύµβασης. Αφήνει στους φορείς
τη δυνατότητα να διαµορφώσουν το καθεστώς τους.

1.16 Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι µπορεί κανείς να είναι
αποδέκτης των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων χωρίς προσφυγή
στον ΕΟ∆Σ.
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1.17 Η Επιτροπή κρίνει ότι το µεγάλο πλεονέκτηµα της
πρότασης κανονισµού σχετικά µε τη συγκρότηση ευρωπαϊκού
οµίλου διασυνοριακής συνεργασίας (ΕΟ∆Σ) είναι ότι θα µπορέσει
να αρχίσει να ισχύει από το 2007 χωρίς να αναµένονται ενδεχόµενες νοµοθετικές αναθεωρήσεις στα κράτη µέλη.

2.5 Εξάλλου, η νοµική θεµελίωση της διάταξης αυτής παραµένει
ασαφής. Θα χρειαστεί να αποσαφηνιστεί η σχέση µεταξύ του ΕΤΠΑ
(άρθρο 18) και του ΕΟ∆Σ, κυρίως όταν τα κράτη µέλη αναθέτουν
στον ΕΟ∆Σ την ευθύνη της διαχείρισης.

1.18 Η Επιτροπή των Περιφερειών, στις 18 Νοεµβρίου 2004,
κατήρτισε γνωµοδότηση συνολικώς θετική και παρουσίασε
ορισµένες τροπολογίες εκ των οποίων η κυριότερη ήταν η
ακόλουθη. Η Επιτροπή των Περιφερειών προτείνει την τροποποίηση
του ονόµατος του νέου νοµοθετικού µέσου µε αντικατάσταση του
όρου ευρωπαϊκός όµιλος διασυνοριακής συνεργασίας (ΕΟ∆Σ) από
τον όρο Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος για την ∆ιευρωπαϊκή Συνεργασία
(ΕΣ∆Σ). Σύµφωνα µε την ΕΤΠ, αυτή η νέα ονοµασία θα έχει ως
αποτέλεσµα να επιτρέψει τη χρήση του εν λόγω νοµικού µέσου για
την υπερεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία σύµφωνα µε το
άρθρο 1ε της πρότασης κανονισµού.

2.6 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί, επίσης, να εξεταστεί κατά πόσον οι απαιτήσεις προγραµµατισµού διαχείρισης, ελέγχου, και εφαρµογής θα
επιτρέψουν στα κράτη µέλη να συνεργαστούν αποτελεσµατικά και
να επωφεληθούν από την εµπειρία που αποκτήθηκε από τα
προγράµµατα Interreg. Οι διαδικασίες προγραµµατισµού και τεκµηρίωσης που έχουν καταρτιστεί (που θα αρχίσουν το 2007-2013)
θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να βελτιωθεί η
συµµετοχή των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων καθώς και
άλλων ενδιαφερόµενων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η
διάταξη της εφαρµογής που αναφέρεται στη δηµοσιοποίηση των
επιχειρησιακών προγραµµάτων (άρθρο 12/6 δ) πρέπει να συνταχθεί
εντός των προθεσµιών.

2. Γενικές παρατηρήσεις

2.7 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι ο ΕΟ∆Σ µπορεί, βεβαίως, να αποτελέσει
ενδιαφέρον εργαλείο για τη διασυνοριακή συνεργασία καθώς και
λύση για πολλά εθνικά εµπόδια.

2.1 Η ΕΟΚΕ έλαβε γνώση της πρότασης κανονισµού σχετικά µε
τη συγκρότηση ευρωπαϊκού οµίλου διασυνοριακής συνεργασίας (ή
Ευρωπαϊκού Συνδέσµου για την ∆ιευρωπαϊκή Συνεργασία) (ΕΣ∆Σ)
όπως προτείνει η Επιτροπή των Περιφερειών).
2.2 Η ΕΟΚΕ γενικά εκφράζεται υπέρ της πρότασης κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
συγκρότηση ευρωπαϊκού οµίλου διασυνοριακής συνεργασίας
(ΕΟ∆Σ) και µε τους επιδιωκόµενους στόχους.
2.3 Η ΕΟΚΕ λαµβάνει γνώση των επιχειρηµάτων της Επιτροπής
και κυρίως της προαιρετικής πτυχής της συγκρότησης του ΕΟ∆Σ.
2.3.1
Ο ΕΟ∆Σ είναι συγκροτηµένος ώστε να διευκολύνει τη
διασυνοριακής συνεργασία, για παράδειγµα σε επίπεδο χρηµατοπιστωτικών κυκλωµάτων.
2.3.2
Ο ΕΟ∆Σ µπορεί να αφορά διάφορους εταίρους σε πολλές
χώρες. Λαµβανοµένης υπόψη της σηµαντικής αύξησης των
χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Κοινότητας µετά τη
διεύρυνση, απαιτείται να ενισχυθεί η διασυνοριακή, διεθνική, και
διαπεριφερειακή συνεργασία στην Κοινότητα.

2.8 Η ΕΟΚΕ εκφράζει, ωστόσο, ορισµένες αµφιβολίες σχετικά µε
την αναγνώριση του ΕΟ∆Σ, από την άποψη των χρηµατοδοτικών
διαδικασιών και των εθνικών αρχών διαχείρισης.

2.9 Τα διαρθρωτικά ταµεία θεωρούνται ως µοχλός στην
υπηρεσία της στρατηγικής για την εφαρµογή από τους αναπτυξιακούς παράγοντες µε την ευρύτερη δυνατή συµµετοχή των
πολιτών. Οι τοπικοί, περιφερειακοί, οικονοµικοί, και κοινωνικοί
παράγοντες θεωρούνται ως φορείς ανάπτυξης. Θα είναι ενδιαφέρον
να µπορούν ρητώς να ενεργοποιηθούν µέσω της συγκρότησης ενός
ΕΟ∆Σ.

2.10 Η ΕΟΚΕ θεωρεί τη διαµεθοριακή συνεργασία ουσιαστική.
Η Επιτροπή (έστω και εάν ο ΕΟ∆Σ είναι προαιρετικός) θα πρέπει να
προτείνει πρότυπο για τους ενδιαφερόµενους παράγοντες. Το
πρότυπο αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει συµπληρωµατική
δέσµευση που θα επιβληθεί στα µελλοντικά ΕΟ∆Σ, αλλά πρότυπο
ορθής πρακτικής και υποστήριξης στη συγκρότηση ΕΟ∆Σ.

2.3.3
Ο ΕΟ∆Σ δεν είναι περιοριστικός και δεν αποτελεί εµπόδιο
σε πιο προωθηµένες συµφωνίες συνεργασίας. Ο ΕΟ∆Σ δεν αντικαθιστά την ευρωπεριφέρεια.

2.11 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι δεν εξετάζεται ένα ουσιαστικό
στοιχείο της πρότασης κανονισµού. Πρόκειται για τη χρηµατοδοτική διαχείριση. Ο κανονισµός του ΕΟ∆Σ θα πρέπει να
αποσαφηνίσει τις πτυχές διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων.

2.4 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για
το νέο νοµικό µέσο µε στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας. Οι
πρόσθετοι αυτοί κανονισµοί αποβλέπουν στη διευκόλυνση της
πραγµατικής συνεργασίας. Λείπει, όµως, µια πιο ρητή διάταξη
σχετικά µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων καθώς και άλλων
ενδιαφερόµενων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις
συµφωνίες παρακολούθησης.

2.12 Αυτή η αποσαφήνιση δεν αµφισβητεί τους κανόνες που
έχουν ήδη θεσπιστεί στα θέµατα της δηµοσιονοµικής ευθύνης των
κρατών µελών. Ωστόσο, εάν ο ΕΟ∆Σ έχει πράγµατι λειτουργία
απλούστευσης: πρέπει να προταθούν πιο ευαίσθητες διαδικασίες
στα θέµατα της αιτιολόγησης και της διαχείρισης των δηµοσιονοµικών λογαριασµών.
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3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ προτείνει στην Επιτροπή, για λόγους αποσαφήνισης, τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
3.1.1 Ά ρ θ ρ ο 1, παράγ ραφο ς 3:
Στόχος του ΕΟ∆Σ είναι να διευκολύνει και να προωθεί τη διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών καθώς και µεταξύ των
περιφερειακών και τοπικών αρχών ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και των οικονοµικών και κοινωνικών φορέων καθώς και άλλων ενδιαφερόµενων
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προκειµένου να ενισχυθεί η
οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.
3.1.2 Ά ρ θ ρ ο 2:
Ο ΕΟ∆Σ είναι δυνατό να αποτελείται από κράτη µέλη ή/και περιφερειακές και τοπικές αρχές ή/και τοπικούς δηµόσιους φορείς ΝΑ
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και τους οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς
και άλλων ενδιαφερόµενων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
που στο εξής αναφέρονται ως «µέλη».
3.1.3 Ά ρ θ ρ ο 4, σηµείο 5:
Η σύµβαση καθορίζει το δίκαιο που εφαρµόζεται όσον αφορά την
ερµηνεία και την εφαρµογή. ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ σύµφωνα µε τους
ευρωπαϊκούς κανόνες και τις διµερείς φορολογικές συµβάσεις των
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κρατών µελών, αναµένοντας την εναρµόνιση της ευρωπαϊκής φορολογίας.
Η Επιτροπή οφείλει να το διευκρινίσει.
3.1.4 Ά ρ θ ρ ο 5:
ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ότι η διαχείριση προσωπικού θα πρέπει να σέβεται
µε τη µεγαλύτερη αυστηρότητα τον τόπο (τους τόπους) δραστηριότητας και τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς καθώς και την
ισχύουσα κοινωνική και φορολογική νοµοθεσία.
4. Συµπεράσµατα
4.1 Η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι ο ΕΟ∆Σ αποτελεί αναγκαίο
µέτρο και θα ήταν σκόπιµο για µια καλή επικοινωνία και κατανόηση
να υποδείξει η Επιτροπή ένα τεχνικό και νοµικό πλαίσιο αναφοράς.
Θα πρέπει να διακριθούν δύο θεµελιώδεις έννοιες, αφενός, οι
νοµικές πτυχές και, αφετέρου, οι στρατηγικές.
4.2 Η ΕΟΚΕ αποβλέπει στην επιδίωξη πραγµατικής συνοχής
προκειµένου να υπερβληθούν οι σηµαντικές δυσκολίες που έχουν
επισηµανθεί από τα κράτη µέλη και τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές, προκειµένου να υλοποιηθούν και διαχειριστούν οι δράσεις
της διασυνοριακής, υπερεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας,
στα πλαίσια των διαφόρων εθνικών δικαίων και διαδικασιών.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 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 Συµβουλίου για τη θέσπιση γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, και το Ταµείο Συνοχής»
COM(2004) 492 τελικό — 2004/0163 (AVC)
(2005/C 255/16)
Στις 21 ∆εκεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή» στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 18 Μαρτίου 2005 µε
βάση εισηγητική έκθεση του κ. MALLOSE .
Κατά την 416η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 6ης και 7ης Απριλίου 2005 (συνεδρίαση της 6ης Απριλίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 126 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 7 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Προοίµιο
1.1 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
εκφράστηκε επανειληµµένα και αποφασιστικά υπέρ µιας ευρωπαϊκής
πολιτικής «οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής»
σύµφωνα µε την διατύπωση που έχει ενσωµατωθεί στη Συνταγµατική Συνθήκη. Στη γνωµοδότησή της για τις δηµοσιονοµικές
προοπτικές 2007-2013 (1), η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την υποστήριξη
αυτή και ζητεί κυρίως να διατεθούν περισσότερα δηµοσιονοµικά
µέσα στην διαρθρωτική πολιτική και στο Ταµείο Συνοχής, ειδικότερα προκειµένου να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των νέων και
µελλοντικών κρατών µελών, χωρίς να πληγούν οι λιγότερο
ευνοηµένες χώρες και περιφέρειες της Ευρώπης των ∆εκαπέντε.
1.2 Η υπό εξέταση πρόταση προσδιορίζει το πνεύµα και τα
πλαίσια προγραµµατισµού που θα τεθούν σε εφαρµογή κατά την
περίοδο 2007-2013. Υποβάλλεται στο µέσον της συγκεκριµένης
περιόδου προγραµµατισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων οι αξιολογήσεις των οποίων δεν είναι ακόµα πλήρως γνωστές και δεν
έχουν αναλυθεί, κυρίως σε ότι αφορά την εφαρµογή των διαρθρωτικών δράσεων στα νέα κράτη µέλη.
1.2.1
Αποτελεί, στις συνθήκες αυτές, τεχνικό και γενικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο όπου οι κύριες αρχές προσδιορίζονται αλλά οι
συγκεκριµένες διαδικασίες εφαρµογής καθώς και οι δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις θα πρέπει να αποτελέσουν ακόµη το αντικείµενο σηµαντικών συζητήσεων, κυρίως µεταξύ των κρατών µελών. Πρέπει να
υπογραµµιστεί ότι την περίοδο 2007-2013 η Ένωση πρόκειται να
διευρυνθεί, ειδικότερα το 2007 µε την ένταξη δύο χωρών, της
Βουλγαρίας και τη Ρουµανίας, που θα επωφεληθούν πλήρως από
την πολιτική της συνοχής λόγω της οικονοµικής και κοινωνικής
κατάστασής τους.
1.3 Στην πρότασή της η Επιτροπή προτίθεται να διατηρήσει τις
βασικές αρχές της πολιτικής συνοχής, συγκεκριµένα τον προγραµµατισµό, την εταιρική σχέση, την συγχρηµατοδότηση και την αξιολόγηση. Εξαγγέλλει όµως ότι προτίθεται να εισάγει µεγαλύτερη
εκχώρηση ευθυνών στα κράτη µέλη και τις τοπικές αρχές, καθώς
και απλούστευση των διαδικασιών και των µηχανισµών παρακολούθησης που θα καταστούν «σαφέστερες και αυστηρότερες».
(1) ΕΕ C 74 της 23.3.2005, σελ. 32.

1.4 Ειδικότερα σχετικά µε το µέλλον της πολιτικής για τη
συνοχή, η ΕΟΚΕ, επί τέσσερα χρόνια διατύπωσε πάνω από 70
προτάσεις που περιέχονται σε όχι λιγότερο από 12 γνωµοδοτήσεις (2). Η Επιτροπή ζήτησε διερευνητική γνωµοδότηση για την
εφαρµογή της κοινοπραξίας (3) και η Προεδρία του Συµβουλίου
ζήτησε επίσης γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ (4), το 2003, ενόψει της
προετοιµασίας της άτυπης συνεδρίασης του Συµβουλίου Υπουργών
που είναι επιφορτισµένη µε την πολιτική της συνοχής που πραγµατοποιήθηκε στη Ρώµη στις 20 Οκτωβρίου 2003. Σ' αυτές τις
πολυάριθµες γνωµοδοτήσεις της η ΕΟΚΕ διατύπωσε προτάσεις που
συχνά ήταν πολύ καινοτόµες προκειµένου να βελτιωθεί η
λειτουργία της πολιτικής για τη συνοχή.

1.5 Ο γενικός απολογισµός της συνέχειας που δόθηκε από την
Επιτροπή στις προτάσεις της ΕΟΚΕ είναι µάλλον θετικός, εκτός από
ότι αφορά το βασικό ζήτηµα της εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή
(2) «Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη διασυνοριακή συνεργασία και η εµπειρία
του προγράµµατος INTERREG», ΕΕ C 155 της 29.05.2001, σελ. 12·
«∆εύτερη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή», ΕΕ C 139
της 07.08.2001, σελ. 70·
«Το µέλλον της πολιτικής της συνοχής ενόψει της διεύρυνσης και της
µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης», ΕΕ C 241 της 07.10.2002,
σελ. 66·
«Στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης», ΕΕ C 221 της 17.09.2002, σελ.37·
«Το µέλλον των ορεινών ζωνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ΕΕ C 61 της
14.03.2003, σελ. 113·
«Η συµβολή των λοιπών κοινοτικών πολιτικών στην οικονοµική και
κοινωνική συνοχή», ΕΕ C 10 της 14.01.2004, σελ.92·
«URBAN 2000/2006» , ΕΕ C 133 της 06.06.2003, σελ.53·
«∆εύτερη έκθεση προόδου σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική
συνοχή», EE C 234 της 30.09.2003, σελ. 45·
«Εταιρική σχέση για τη λειτουργία των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων», EE C 10
της 14.01.2004, σελ. 21·
«Οικονοµική και κοινωνική συνοχή: ανταγωνιστικότητα των περιφερειών,
διακυβέρνηση και συνεργασία», ΕΕ C 10 της 14.01.2004, σελ 88·
«Οι µητροπολιτικές περιοχές: κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες για το
µέλλον της Ευρώπης», ΕΕ C 302 της 07.12.2004, σελ. 101
«Τρίτη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή – Μία νέα
εταιρική σχέση για τη συνοχή: σύγκλιση, ανταγωνιστικότητα και συνεργασία», ΕΕ C 302 της 07.12.2004, σελ. 147.
3
( ) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Εταιρική σχέση για την υλοποίηση των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων» ΕΕ C 10 της 14/01/2004, σελ. 21.
(4) ∆ιερευνητική γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Οικονοµική και
κοινωνική συνοχή: ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, διακυβέρνηση
και συνεργασία», ΕΕ C 10 της 14/01/2004, σελ. 88
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έλαβε υπόψη την πλειοψηφία των προτάσεων της ΕΟΚΕ (39 επί 70
συγκεκριµένων προτάσεων συνολικά) και τροποποίησε τους κανόνες
της πολιτικής για τη συνοχή στο πνεύµα των προτάσεων της ΕΟΚΕ
(8 περιπτώσεις). Αυτό σηµαίνει ότι η Επιτροπή ακολούθησε στη
µεγάλη πλειοψηφία τους (47 περιπτώσεις επί 72 συνολικά) τις
προτάσεις της ΕΟΚΕ.

2. Η πολιτική για τη συνοχή έναντι της πρόκλησης της
διεύρυνσης
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2.4 Απόκλιση οικονοµικών επιπέδων

2.4.1. Οι 10 χώρες που προσχώρησαν το 2004 έχουν µέσο
εισόδηµα ανά κάτοικο κάτω του 76 % του µέσου κοινοτικού όρου
των 15 όπως εκφράζεται σε αγοραστική δύναµη. Η σηµερινή
καθυστέρηση των χωρών που πρόκειται να ενταχθούν το 2007
(Βουλγαρία και Ρουµανία) είναι ακόµα µεγαλύτερη δεδοµένου ότι
οι δύο αυτές χώρες έχουν κατά κεφαλή εισόδηµα χαµηλότερο από
το 30 % του µέσου κοινοτικού όρου. Είναι λοιπόν αναγκαίο να
λάβει υπόψη της η ΕΕ την κατάσταση αυτή σε δηµοσιονοµικό
επίπεδο κυρίως στη συζήτηση σχετικά µε την υιοθέτηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών 2007-2013.

2.1 Η δηµιουργία ενός πανίσχυρου συνόλου
2.1.1
Η διευρυµένη προς τις 10 νέες χώρες Ένωση είναι το
τρίτο σε πληθυσµό σύνολο στον κόσµο µε 455 εκατοµµύρια κατοίκους, πολύ πίσω από την Κίνα και την Ινδία αλλά µπροστά από τις
Ηνωµένες Πολιτείες και τα 300 εκατοµµύρια κατοίκων της ή τη
Ρωσία µε τα 140 εκατοµµύρια κατοίκους. Με ΑΕγχΠ 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, η ΕΕ διαθέτει το ένα τρίτο του πλούτου και το ένα
πέµπτο του εµπορίου στον κόσµο και συνεπώς διαθέτει τα χαρακτηριστικά µεγάλης δύναµης στο σηµερινό συνολικό πλαίσιο.
2.1.2
Μολονότι είναι λιγότερο αναπτυγµένα από τα σηµερινά
κράτη µέλη, τα νέα κράτη επιφέρουν έναν οικονοµικό δυναµισµό
(3,6 % του µέσου ποσοστού αύξησης στις 10 νέες χώρες έναντι
0,4 % το 2003 στην Ευρώπη των 15) που δεν µπορεί παρά να
τροποποιήσει βαθιά και θετικά την συγκυρία και την συνολική
δυναµική της ΕΕ.

2.2 Ενώπιον νέων προκλήσεων
2.2.1
Όπως κάθε σηµαντική αλλαγή, η νέα διάσταση της
Ευρώπης θα απαιτήσει απαραίτητα θεσµικές, πολιτικές και δηµοσιονοµικές προσαρµογές. Οι 4 προηγούµενες διευρύνσεις της ΕΕ —
1973 (Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, ∆ανία), 1981/1986 (Ελλάδα,
Ισπανία, Πορτογαλία), 1989 (Γερµανική ενοποίηση), 1995
(Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία) δηµιούργησαν σηµαντικές ανάγκες
προσαρµογής.
2.2.2
Η σηµερινή διεύρυνση, που είναι ασυνήθιστη όσον αφορά
τον αριθµό των εισερχόµενων χωρών και το χαµηλό οικονοµικό
επίπεδό τους, θέτει ενώπιον της ΕΕ ένα σύνολο ειδικών
προβληµάτων.

2.3 ∆υναµικά σύνορα
Η αµφισβήτηση των βασικών σηµείων αναφοράς της ΕΕ σε γεωγραφικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, ιστορικό επίπεδο δεν επιτρέπει
πλέον να προσδιοριστούν µε αναµφισβήτητο και απτό τρόπο
σύνορα στην Ευρώπη. Νέες προσχωρήσεις έχουν ήδη προγραµµατιστεί (Ρουµανία, Βουλγαρία) ή συζητούνται (Τουρκία, Κροατία).
Επίσης αντιµετωπίζονται νέες αιτήσεις ένταξης. Οι δυναµικές αυτές
θα ενισχύσουν οπωσδήποτε την απαίτηση για µεγαλύτερη συνοχή
µε σεβασµό, παράλληλα, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.

2.4.2 Η νέα διάρθρωση των πόρων θα πρέπει να ενσωµατώσει
τις απαιτήσεις αυτές και να δώσει στην Επιτροπή τα µέσα να
υποστηρίξει µια βιώσιµη οικονοµική πολιτική για την ΕΕ και τα
κράτη µέλη. Το όριο του 4 % του ΑΕγχΠ που ορίζει το ποσό
πρόσβασης στα κοινοτικά ταµεία προκύπτει από τη σκοπιά αυτή ως
συνθήκη οικονοµικής αποτελεσµατικότητας αλλά και δικαιοσύνης.
Όµως η ενσωµάτωση νέων κρατών µελών δεν εξαλείφει τις αποκλίσεις ανάπτυξης που παρέµεναν στο εσωτερικό της παλαιάς Ευρώπης
των 15. Στο πνεύµα αυτό, µια πολιτική οικονοµικής, κοινωνικής
και εδαφικής συνοχής θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της Ένωσης
και να διαθέτει τα αναγκαία προς το στόχο αυτό µέσα.

2.5 Ένας αµφιλεγόµενος απολογισµός

2.5.1 Οι ευρωπαϊκές πιστώσεις διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο
για την µείωση των αποκλίσεων µεταξύ των κρατών. Όµως αυτός ο
γενικά θετικός αντίκτυπος δεν πρέπει να αποκρύψει τις πολυάριθµες
επιφυλάξεις και η ανάλυση των συνθηκών εφαρµογής της πολιτικής
για τη συνοχή συνηγορεί υπέρ των θεµελιωδών µεταρρυθµίσεων:
— ο στόχος 1 πέτυχε αρκετά να µειώσει τις αποκλίσεις µεταξύ των
κρατών µελών και µεταξύ των περιφερειών έστω και αν η
απουσία αποδεικτικών αποτελεσµάτων όσον αφορά τη µείωση
των αποκλίσεων στο εσωτερικό ορισµένων µεγάλων χωρών της
Ένωσης αποδεικνύει τη δυσκολία που υπάρχει να επιτύχει
συνολικά η πολιτική εδαφικής συνοχής. Εξάλλου, στη µείωση
των αποκλίσεων µεταξύ των χωρών συνέβαλαν τόσο τα αποτελέσµατα των µακροοικονοµικών πολιτικών όσο και οι διαρθρωτικές παρεµβάσεις. Στο επίπεδο των αποκλίσεων µεταξύ περιφερειών, όπου ο αντίκτυπος των διαρθρωτικών δράσεων είναι
καθοριστικός, διαπιστώνεται ότι οι ευρωπαϊκές παρεµβάσεις δεν
διοχετεύθηκαν σε βασικές δράσεις που θα µπορούσαν να είχαν
καταλυτική επίδραση. Η έλλειψη πρακτικής διαβουλεύσεων και
αποτελεσµατικής συµµετοχής των παραγόντων της κοινωνίας
των πολιτών αναφέρεται συχνά ως κυριότερη αιτία για αυτή τη
σχετική αποτυχία. Το ζήτηµα αυτό είναι ακόµη πιο ζωτικό
δεδοµένου ότι οι ελλείψεις είναι ακόµα πιο αισθητές στα νέα
κράτη µέλη·
— ο στόχος 2 µέσω των παρεµβάσεων σε πολυάριθµες ευρωπαϊκές
περιφέρειες διασφάλισε την προβολή της Ένωσης αλλά επίσης
και στενή σύµπραξη µε τις οικονοµικές και κοινωνικές δυνάµεις,
µολονότι σε διαφορετικό βαθµό από κράτος σε κράτος. Όµως
ο στόχος 2 επικρίθηκε κυρίως για το περιορισµένο ύψος των
πιστώσεών του·
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— ο στόχος 3 συχνά χρησιµοποιήθηκε για συγχρηµατοδότηση
εθνικών µέτρων χωρίς προστιθέµενη αξία ούτε ευρωπαϊκή
προβολή·
— τα προγράµµατα κοινοτικής πρωτοβουλίας και οι καινοτόµες
δράσεις, χάρη στην δικτύωση και την παροχή τεχνικής
ενίσχυσης, απέδειξαν ότι διέθεταν πραγµατική προστιθέµενη
αξία, παρά τις υπέρµετρες γραφειοκρατικές διαδικασίες·
— το Ταµείο Συνοχής σε σχέση µε τα µέσα του στόχου 1 αναγνωρίζεται ότι διαδραµάτισε συχνά αποφασιστικό ρόλο στη
χρηµατοδότηση βαρέων επενδύσεων.

2.6 Ένας απολογισµός που συνηγορεί υπέρ της ριζικής µεταρρύθµισης της πολιτικής για τη συνοχή
2.6.1
Από το σύνολο του οικονοµικού αντίκτυπου των διαρθρωτικών ταµείων προκύπτει ότι υπάρχει µεγάλη ποικιλία στο
επίπεδο των µέτρων αλλά σε καµία περίπτωση δεν µπορούν αυτά να
εξοµοιωθούν µε πανάκεια για την οικονοµική ανάπτυξη των περιφερειών. Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία δεν αποτελούν «διαβατήριο» για την
ανάπτυξη ούτε για τα κράτη ούτε για τις επιλέξιµες περιφέρειες.
Συνοδεύουν τις προσπάθειες των παραγόντων των λιγότερο
αναπτυγµένων περιφερειών και χωρών· όµως, υπάρχει ο κίνδυνος
εάν οι προτεραιότητες δεν έχουν προσδιοριστεί σαφώς από το
σύνολο των τοπικών παραγόντων, να παρέχουν µόνο επιµέρους
λύσεις στα φυσικά ή διαρθρωτικά µειονεκτήµατα. Πρέπει συνεπώς
να θεωρούνται ως ένα µέσο για την υποστήριξη µιας στρατηγικής
που τίθεται σε εφαρµογή από αναπτυξιακούς παράγοντες µε τη
συµµετοχή του ευρύτερου δυνατού αριθµού ενδιαφερόµενων
πολιτών. Συνεπώς, ένα σηµαντικό τµήµα των ευρωπαϊκών πιστώσεων
πρέπει να διατεθεί σε καινοτόµες δράσεις προκειµένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων µε σκοπό την ενίσχυση
της θελκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των αναπτυξιακά
καθυστερηµένων περιφερειών. Ο ρόλος της ΕΕ για την ανάπτυξη
της ανταλλαγής ορθών πρακτικών µεταξύ των ενδιαφερόµενων
παραγόντων στο πεδίο αυτό είναι θεµελιώδης.
2.6.2
Η µεταρρύθµιση της πολιτικής για τη συνοχή πρέπει να
επιδιώξει καλύτερη ισορροπία µεταξύ των επενδύσεων σε
απαραίτητες υποδοµές και των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους
που σήµερα υποστηρίζονται ανεπαρκώς και οι οποίοι όµως διαδραµατίζουν θεµελιώδη ρόλο για την ενίσχυση του δυναµικού των
αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών.
2.6.3
Η αναζήτηση µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας και
καλύτερης ποιότητας είναι συνεπώς απαραίτητη προκειµένου οι
ευρωπαίοι πολίτες να αποδεχτούν και να υποστηρίξουν µια πιο
φιλόδοξη πολιτική για τη συνοχή, που να συντονίζεται καλύτερα µε
τα εδάφη αυτά.

2.7 Τα χαρακτηριστικά της νέας πολιτικής για τη συνοχή
2.7.1
Στα πλαίσια αυτά, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε
την πολιτική συνοχής θα πρέπει, αφενός, να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες εδαφικής συνοχής µιας διευρυµένης σε 25 µέλη Ένωσης
και αφετέρου, να συµβάλει στους µεγάλους στόχους της Ένωσης
που είναι η ανταγωνιστικότητα σε µια οικονοµία που βασίζεται στη
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γνώση, η αναζήτηση της πλήρους απασχόλησης και η βιώσιµη
ανάπτυξη.

3. Ένα σχέδιο κανονισµού που πρέπει να γίνει πιο συνεκτικό
σε σχέση µε τους στόχους µιας φιλόδοξης µεταρρύθµισης
3.1 Οι νέοι στόχοι της πρότασης κανονισµού
3.1.1 Νέος στόχος 1 σύγκλισης που ενσωµατώνει το σηµερινό στόχο 1 των διαρθρωτικών ταµείων και το ταµείο
συνοχής. Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στο βαθµιαίο αποκλεισµό
για στατιστικούς λόγους θα περιληφθούν επίσης στο στόχο αυτό.
3.1.1.1 Ενδιαφερόµενες περιοχές: περιφέρειες που έχουν ΑΕγχΠ/
κάτοικο < 75 % του κοινοτικού µέσου όρου, κράτη αποκαλούµενα
«συνοχής» δηλαδή που έχουν ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα < 90 %
του κοινοτικού µέσου όρου, περιφέρειες, που έχουν επιλεγεί στα
πλαίσια του σηµερινού στόχου 1, αλλά που θα εξέλθουν ως στατιστικό αποτέλεσµα της διεύρυνσης, οι υπεραποµακρυσµένες περιοχές
(ΥΑΠ), στα πλαίσια πρόσθετων χορηγήσεων.
3.1.1.2 ∆ηµοσιονοµικές πτυχές: συνολικές δηµοσιονοµικές
πιστώσεις: 78 % του προϋπολογισµού που διατίθεται για την
πολιτική συνοχής (όπως προβλέπεται από τις δηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013· υποστήριξη των προγραµµάτων του νέου στόχου 1 από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταµείο
Συνοχής.
3.1.1.3

Οι κυριότεροι τοµείς που χρηµατοδοτούνται:

— στα πλαίσια του ΕΤΠΑ: «Ε&Α», Καινοτοµία και Επιχειρηµατικό
Πνεύµα, Κοινωνία των Πληροφοριών: ανάπτυξη, σε τοπικό
επίπεδο, περιεχοµένων, υπηρεσιών και εφαρµογών, περιβάλλον,
τουρισµός, ενέργεια, άµεση ενίσχυση στην επένδυση των ΜΜΕ
που συµβάλουν στη δηµιουργία και τη διατήρηση απασχόλησης·
— στα πλαίσια του ΕΚΤ: αύξηση της προσαρµοστικότητας των
επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, βελτίωση των επενδύσεων
σε ανθρώπινο κεφάλαιο·
— στα πλαίσια του Ταµείου Συνοχής: διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών, προστασία του περιβάλλοντος, πεδία, που διευκολύνουν
τη βιώσιµη ανάπτυξη και παρουσιάζουν περιβαλλοντική
διάσταση.
3.1.2 Νέος στόχος 2 που αφιερώνεται στην περιφερειακή
ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση, και συσσωρεύει τους
σηµερινούς στόχους 2, περιφέρειες µε διαρθρωτικές δυσκολίες και
3, απασχόληση-επιµόρφωση.
3.1.2.1

Έχουν επιλεγεί δύο άξονες παρέµβασης:

— περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, µέσω περιφερειακών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικώς από το
ΕΤΠΑ. Πρόκειται για την αντιµετώπιση προβληµάτων που
πλήττουν τις αγροτικές και αστικές ζώνες, στα θέµατα της οικονοµικής αναδιάρθρωσης και τις περιφέρειες µε διαρθρωτικά και
γεωγραφικά µειονεκτήµατα, ειδικότερα τα νησιά και τις αραιοκατοικηµένες περιοχές·
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— απασχόληση, µέσω εθνικών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικώς από το ΕΚΤ: πρόκειται για την υποστήριξη των πολιτικών που αποβλέπουν στην πλήρη απασχόληση,
την ποιότητα και την παραγωγικότητα, όπως επίσης και την
κοινωνική ενσωµάτωση.

— υποστήριξη στα δίκτυα διαπεριφερειακής συνεργασίας:
Καινοτοµία και Οικονοµία της Γνώσης, περιβάλλον και
πρόληψη κινδύνων, αστική διάσταση.

Ο στόχος αυτός παραµένει σύµφωνος µε τη στρατηγική που έχει
εξαγγελθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας: ενίσχυση
της απασχόλησης, οικονοµική µεταρρύθµιση και κοινωνική συνοχή
στα πλαίσια µιας οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση αλλά και
συνυπολογισµός της βιώσιµης ανάπτυξης.

3.2 Μια συνολική προσέγγιση της πολιτικής για τη συνοχή

3.1.2.2
Ενδιαφερόµενες περιοχές: συνολικά όλες οι περιφέρειες
εκτός του νέου στόχου 1.
3.1.2.3
∆ηµοσιονοµικές πτυχές: συνολικές δηµοσιονοµικές
πιστώσεις: 18 % του προϋπολογισµού που διατίθεται για την
πολιτική συνοχής (όπως προβλέπεται από τις δηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013. Κατανοµή κατά το ήµισυ
αυτού του ύψους µεταξύ των 2 αξόνων παρέµβασης.
3.1.2.4

Οι κυριότεροι τοµείς που χρηµατοδοτούνται:

— στα πλαίσια του ΕΤΠΑ: αφενός, καινοτοµία και οικονοµία της
γνώσης, πρόσβαση στις υπηρεσίες µεταφορών και τηλεπικοινωνιών που έχουν γενικό οικονοµικό ενδιαφέρον, προώθηση της
πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ, αφετέρου, περιβάλλον και
πρόβλεψη κινδύνων·
— στα πλαίσια του ΕΚΤ: αύξηση της προσαρµοστικότητας των
επιχειρήσεων και των εργαζοµένων.
3.1.3
Νέος στόχος 3 ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία που
αφιερώνεται στη διαπεριφερειακή και ευρωπαϊκή συνεργασία και
αντικαθιστά το σηµερινό Κοινοτικό Πρόγραµµα Πρωτοβουλίας
Interreg.
3.1.3.1
Ενδιαφερόµενες περιοχές: Κράτη µέλη και περιφέρειες
που θα προτείνουν ζώνες υπερεθνικής συνεργασίας βάσει των 13
σηµερινών ζωνών συνεργασίας INTERREG III Β· η Επιτροπή θα
αποφασίσει στη συνέχεια για τις ζώνες συνεργασίας σε σύµπραξη µε
τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες. Επιλέξιµες δράσεις: του ίδιου
τύπου µε αυτές του INTERREG III Β, δίδοντας έµφαση στις προτεραιότητες της Λισσαβώνας και του Γκέτεµποργκ. Υποστήριξη στα
δίκτυα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Καλύπτεται το σύνολο της
επικράτειας της ΕΕ.
3.1.3.2
∆ηµοσιονοµικές πτυχές: συνολικό δηµοσιονοµικό ύψος
που υπολογίζεται στο 4 % του προϋπολογισµού που διατίθεται για
την πολιτική συνοχής (όπως προβλέπεται από τις δηµοσιονοµικές
προοπτικές για την περίοδο 2007-2013). Σχετικό Ταµείο : ΕΤΠΑ.
3.1.3.3
Οι κυριότερες θεµατικές που χρηµατοδοτούνται. Ο
στόχος αυτός παραπέµπει σε 3 τύπους εδαφικής συνεργασίας:
— διαµεθοριακή συνεργασία: ανάπτυξη του επιχειρηµατικού
πνεύµατος και των ΜΜΕ, όπως επίσης και του τουρισµού,
µείωση της αποµόνωσης χάρη σε καλύτερη πρόσβαση στις
υπηρεσίες και τα δίκτυα µεταφορών, επικοινωνίας και πληροφοριών.
— υπερεθνική συνεργασία: βελτίωση πρόσβασης, τεχνολογική
ανάπτυξη και «Ε&ΤΑ» ·

3.2.1 Η πολιτική συνοχής στην στρατηγική της συνιστώσα µε
στόχο την προώθηση «µιας αρµονικής συνολικής ανάπτυξης του
συνόλου της Κοινότητας» και ειδικότερα «τη µείωση της αποκλίσεως µεταξύ των αναπτυξιακών επιπέδων των διαφόρων περιφερειών» παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που την καθιστούν πρωταρχικό
θέµα των διαπραγµατεύσεων ειδικότερα στα πλαίσια των νέων δηµοσιονοµικών διαπραγµατεύσεων.
3.2.2 Στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος της πολιτικής συνοχής είναι
θεµελιώδης έναντι των νέων και µελλοντικών κρατών µελών. Η
οικονοµική καθυστέρησή τους και η παλαιότητα των υποδοµών
τους αποτελούν σήµερα πολύ γνωστές πραγµατικότητες που δικαιολογούν πλήρως την εφαρµογή της πολιτικής συνοχής από την
ένταξή τους ήδη στην Ένωση.
3.2.3 Αντιθέτως, για τα σηµερινά κράτη µέλη, η πολιτική της
συνοχής διατηρεί πάντοτε µεγάλη σηµασία που είναι επιτακτικό να
ληφθεί υπόψη. Κατ' αρχάς η σύνδεση των περιφερειών του στόχου
1 µε τις πολιτικές συνοχής αποτελεί µείζον πολιτικό γεγονός. Στη
συνέχεια, ορισµένες από τις δικαιούχους περιφέρειες της πολιτικής
για τη συνοχή, και οι οποίες κινδυνεύουν να αυξηθούν αύριο,
πλήττονται ακόµη από τις σοβαρές εσωτερικές δυσκολίες εδαφικής
συνοχής.
3.2.3.1 Η Τρίτη έκθεση για τη συνοχή δικαιολογηµένα τονίζει
ότι εάν οι αποκλίσεις µεταξύ των κρατών µπόρεσαν εν µέρει να
απορροφηθούν, οι διαφορές µεταξύ περιφερειών στα πλαίσια της
ίδιας χώρας παραµένουν και µάλιστα σε ορισµένες χώρες επιδεινώνονται, πράγµα που υπογραµµίζει την πραγµατικότητα των φυσικών
και διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων. Αυτές οι αποκλίσεις θα ήταν
ακόµη µεγαλύτερες χωρίς την παρέµβαση των διαρθρωτικών πολιτικών και της πολιτικής συνοχής, λόγω της τάσεως για επικέντρωση
της οικονοµικής ανάπτυξης στις πιο πλούσιες περιοχές.
3.2.4 Τέλος, είναι σκόπιµο να συµµετάσχουν οι περιφέρειες
όλων των κρατών µελών, µε στόχο τη µεγαλύτερη ένταξη των
πολιτών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είναι σηµαντικό να επιµείνει
κανείς στην πολιτική σηµασία των πιστώσεων αυτών που αποτελούν
επικοινωνιακό εργαλείο για την ΕΕ. Για πολυάριθµους παρατηρητές,
η ΕΕ θεωρείται συχνά απόµακρη και πηγή προβληµάτων, ενώ
αντιθέτως οι ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις αποτελούν φορείς µιας
πολιτικής εγγύτητας.
3.2.5. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη Συνθήκη για τη θέσπιση
Συντάγµατος στην Ευρώπη, η εδαφική συνοχή είναι αρχή θεµελιώδους δράσεως της Ένωσης. Συνεπώς, τα διαρθρωτικά µέσα, στην
υπηρεσία της πολιτικής αυτής είναι αρµόδια να παρεµβαίνουν εξ
ονόµατος της Ένωσης και εποµένως θα πρέπει µε τον ένα ή τον
άλλο τρόπο να κινητοποιούν τους πόρους όλων των χωρών της
Ένωσης, τόσο από δηµοσιονοµική σκοπιά όσο και από την άποψη
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και από την άποψη των ιδεών,
της τεχνογνωσίας και των σχεδίων. Έτσι η ευρωπαϊκή προβολή της
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δράσης των διαρθρωτικών ταµείων είναι θεµελιώδης όπως επίσης
είναι θεµελιώδες να διασφαλιστεί ότι κάθε σχέδιο θα έχει ευρωπαϊκή
προστιθέµενη αξία, όχι µέσω των χρηµάτων αλλά µέσω κοινών
στρατηγικών, ανταλλαγών, συνεργασίας και µεταφοράς τεχνογνωσίας που µπορεί να προσφέρει η Ένωση.

3.3 Ενίσχυση της συµµετοχής των οικονοµικών και κοινωνικών
παραγόντων
3.3.1
Η Επιτροπή δεν ακολούθησε τις συστάσεις που η ΕΟΚΕ
είχε κάνει στη διερευνητική της γνωµοδότηση (5), προκειµένου να
ενισχυθεί ο ρόλος των οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων:
δικαίωµα ψήφου στα όργανα προετοιµασίας και παρακολούθησης,
τεχνική υποστήριξη, αυστηρή επιλογή των εταίρων, διευκρινίσεις
για το ρόλο των επιτροπών παρακολούθησης. Η ΕΟΚΕ εκφράζει
την έκπληξή της για την αδυναµία της πρότασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής η οποία δεν είναι στο ύψος των πολιτικών δεσµεύσεων
που έχουν αναληφθεί υπέρ της ενίσχυσης της εταιρικής σχέσεως. Η
ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έδειξε
πολιτικό θάρρος στο πεδίο αυτό µολονότι η αποτελεσµατικότητα
της πολιτικής για τη συνοχή εξαρτάται ευρύτατα από την ορθή
ενεργοποίηση των οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων καθώς
και άλλων ενδιαφερόµενων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Το κενό αυτό κατά την άποψη της ΕΟΚΕ είναι σε αντίφαση µε τις
αρχές της συµµετοχικής δηµοκρατίας που θεσπίζονται στη συνταγµατική συνθήκη. Έναντι του ζητήµατος του χάσµατος που
υφίσταται µεταξύ των θεσµών και των πολιτών, αυτό ήταν µια
συγκεκριµένη ευκαιρία να υπάρξει ανταπόκριση στις προσδοκίες της
κοινωνίας των πολιτών. Η εµπειρία µιας πραγµατικής διαβούλευσης
µε τις οικονοµικές και κοινωνικές δυνάµεις (όπως στη Βόρεια
Ιρλανδία) αποδείχθηκε επωφελής από την άποψη της ποιότητας και
της αποτελεσµατικότητας και η Επιτροπή πρέπει συνεπώς να
προωθήσει πιο ενεργά την αποτελεσµατική πρακτική της εταιρικής
σχέσεως.
3.3.1.1
Όλο και πιο συχνές καταγγελίες γίνονται όσον αφορά
την ανεπαρκή συµµετοχή στις διαρθρωτικές πολιτικές, πράγµα που
έχει αρνητική επίδραση στην προβολή, τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής για τη συνοχή. Η ΕΟΚΕ εκφράζει την
ανησυχία της ενόψει του αυξανόµενου αριθµού καταγγελιών
σχετικά µε την έλλειψη εταιρικής σχέσεως που προέρχονται κυρίως
από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των νέων κρατών
µελών. Σχετικά µ'αυτό η ΕΟΚΕ υποδεικνύει τη σύσταση εθνικών και
περιφερειακών Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων ή συναφών
οργανισµών που µπορεί να διασφαλίσουν, µε αυτόνοµο τρόπο, µια
ανοιχτή και διαφανή διαδικασία διαβουλεύσεων και παρακολούθησης.
3.3.1.2
Χρειάζεται επίσης να σηµειωθεί η έλλειψη αξιολόγησης
και η σιωπή της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη
θεµελιώδη αρχή της συµµετοχής των οικονοµικών και κοινωνικών
εταίρων. Λόγω ανεπάρκειας όσον αφορά τον προσδιορισµό των
κανόνων και των διατάξεων, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε εθνικά
επίπεδα, η παρουσία των κοινωνικών εταίρων καθώς και άλλων
ενδιαφερόµενων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών δε διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια της λειτουργίας των διαρθρωτικών
ταµείων.
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πολιτών. Είναι απορίας άξιον ότι οι κανονισµοί ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑΑ
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης) αναφέρουν
µόνο την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων για µια ορθή
διακυβέρνηση, ενώ η Επιτροπή είχε υπογραµµίσει στο Λευκό Βιβλίο
για τη διακυβέρνηση (6) ότι η κοινωνία των πολιτών έχει ουσιώδη
ευθύνη ως προς αυτό το θέµα. Η ΕΟΚΕ ζητεί ρητώς να προβλεφθούν δράσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών
και περιφερειακών οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων για
κάθε πρόγραµµα, όπως συνέβη µε την πρόταση κανονισµού του
ΕΚΤ σε ποσοστό 2 %, µε πιο σηµαντικά ποσά, δηλαδή τουλάχιστον
5 % για κάθε πρόγραµµα, και επίσης οι οικονοµικές και κοινωνικές
οργανώσεις να είναι σαφώς επιλέξιµες για τα µέτρα τεχνικής
ενίσχυσης (άρθρο 43).
3.3.1.4 Η ποιότητα της εταιρικής σχέσεως αποτελεί θεµελιώδες
στοιχείο της εκτίµησης της πολιτικής για τη συνοχή κατά την
άποψη της ΕΟΚΕ. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να
συντάξει έκθεση για την εφαρµογή της εταιρικής σχέσεως και
προτείνει την υποστήριξή της προκειµένου να περισυλλεγούν οι
απόψεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΟΚΕ ζητεί
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κρίνει τις προτάσεις κανονισµού
µε κριτήριο τις διατάξεις για την εταιρική σχέση, των οποίων η
αδυναµία αποτελεί µαρτυρία της αδιαφορίας των κοινοτικών αρχών.

3.4 Προτεραιότητες που πρέπει να προσδιοριστούν εκ νέου σε
ευρωπαϊκό επίπεδο
3.4.1 Η ΕΟΚΕ εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής να ευθυγραµµίσει την πολιτική συνοχής προς τους µεγάλους στρατηγικούς
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως τις αποκαλούµενες διαδικασίες Κάρντιφ, Λουξεµβούργου, Λισσαβώνας και Γκέτεµποργκ. Οι
δεσµεύσεις του ευρωπαϊκού χάρτη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων όπως επίσης και οι θεωρήσεις για την ποιότητα των δηµόσιων
υπηρεσιών, που επιβεβαιώθηκαν στη Βαρκελώνη, θα πρέπει επίσης
να ενσωµατωθούν στη συζήτηση για τις προτεραιότητες. Η ΕΟΚΕ
είναι υπέρ των δεσµευτικών προσανατολισµών που ενσωµατώνουν
τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και καταρτίζονται σε
συνεργασία µε τα κράτη µέλη, την Επιτροπή των Περιφερειών, και
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
3.4.2 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την επιθυµία οι µεγάλοι προσανατολισµοί να γίνουν πολύ πιο συγκεκριµένοι στο σχέδιο κανονισµού.
Πράγµατι, η σαφής επιλογή υπέρ της εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης, των µέσων της κοινωνίας της γνώσης και της βιώσιµης
ανάπτυξης συγκαταλέγονται σαφώς στις ουσιώδεις προτεραιότητες.
3.4.3. Οι βασικές υποδοµές είναι απαραίτητες στις λιγότερο
αναπτυγµένες περιφέρειες προκειµένου να αντισταθµιστούν οι ελλείψεις τους· πρόκειται τόσο για τις µεταφορές όσο και για τα
ιδρύµατα εκπαίδευσης και έρευνας, για υποδοµές που συνδέονται
µε τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

3.3.1.3
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιµείνει στην
ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών και περιφερειακών παραγόντων, των τοπικών αρχών και των παραγόντων της κοινωνίας των

3.4.4 Σε ό,τι αφορά τις περιφέρειες µε φυσικά µειονεκτήµατα,
θα πρέπει να υπάρξουν οι αντίστοιχες υποστηρίξεις προκειµένου να
διασφαλιστεί η ισότητα ευκαιριών και η συνέχεια της ευρωπαϊκής
επικράτειας.

(5) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Εταιρική σχέση για τη λειτουργία των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων», ΕΕ C 10 της 14.01.2004, σελ. 21.

(6) Λευκή Βίβλος για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, COM(2001) 428
τελικό.
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3.4.5.
Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις στις επιχειρήσεις, η ΕΟΚΕ
κρίνει ότι πρέπει να αποφευχθούν οι νοθεύσεις του ανταγωνισµού
και διαπιστώνει ότι σπάνια οι ενισχύσεις αυτές είναι αποτελεσµατικές επειδή χορηγούνται µε καθυστέρηση. Πρέπει να καταβληθεί
περισσότερη προσπάθεια, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, για να
υπάρξει ευνοϊκό περιβάλλον για τη δηµιουργία και ανάπτυξη
επιχειρήσεων (επιµόρφωση, υποδοµές, συλλογικές δράσεις). Σε ό,τι
αφορά τις ενισχύσεις, µε όλες τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν
προηγουµένως, η ΕΟΚΕ εγκρίνει την προτεραιότητα που δίδεται
στην ανάπτυξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων όπως επίσης
και την επταετή προθεσµία κατά την οποία µια επιχείρηση που
έλαβε ενισχύσεις θα πρέπει να δεσµευτεί να διατηρήσει τη
χωροθέτηση των επενδύσεών της.
3.4.6
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία της ενίσχυσης των
ικανοτήτων έρευνας και καινοτοµίας διότι συµβάλλουν στην τοπική
ανάπτυξη και συνάδουν µε τους στόχους της Λισσαβώνας, όπως η
εκπαίδευση και η επιµόρφωση. Τα συµπεράσµατα της Ευρωπαϊκής
Συνόδου Κορυφής της Λισσαβώνας προβλέπουν πράγµατι την
ενίσχυση των ικανοτήτων εκπαίδευσης, τόσο στη βάση, όσο και στη
δια βίου ειδική επιµόρφωση.
3.4.7
Η πολιτική συνοχής πρέπει επίσης να υποστηρίξει την
ενίσχυση των υποδοµών υγείας στις πιο καθυστερηµένες περιφέρειες
και να συµµετάσχει στην καταπολέµηση της περιθωριοποίησης.
Σχετικά µ' αυτό, η διάδοση των επιτυχηµένων εµπειριών µέσω της
Ένωσης µπορεί να επιφέρει πραγµατική κοινοτική προστιθέµενη
αξία. Ειδική προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί στα πλαίσια αυτά στο
µέλλον των περιθωριοποιηµένων οµάδων, όπως είναι οι µετανάστες
ή οι εθνικές µειονότητες χωρίς απασχόληση και χωρίς πρόσβαση
στην εκπαίδευση. Περισσότερο από τα επιδόµατα, που σπάνια έχουν
αποτελεσµατικότητα θα πρέπει να αναπτυχθεί η µεταφορά εµπειριών
βάσει µεθόδων που έχουν ήδη δοκιµαστεί και να διευκολυνθεί η
διάδοση των επιτυχηµένων εµπειριών.
3.4.8
Όσον αφορά ειδικότερα µε την προβληµατική της κοινωνικής ένταξης, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί
µε οριζόντιο τρόπο η µη διάκριση µεταξύ των δραστηριοτήτων που
χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία, και ότι τα διαρθρωτικά ταµεία δεν θα πρέπει να οδηγήσουν στη δηµιουργία πρόσθετων φραγµών πρόσβασης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
∆εδοµένου ότι τα διαρθρωτικά ταµεία αποτελούν ουσιαστικό
εργαλείο για τη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού και την καταπολέµηση των διακρίσεων εις βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες,
τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια ώστε τα διαρθρωτικά ταµεία να χρησιµοποιηθούν ως οικονοµικό µέσο προκειµένου:
— να βελτιωθεί η πρόσβαση στην απασχόληση όσων αναζητούν
εργασία και να αυξηθεί η συµµετοχή στην αγορά εργασίας,
— να ενισχυθεί η κοινωνική ενσωµάτωση και να καταπολεµηθούν
οι διακρίσεις,
— να προωθηθούν µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της απασχόλησης
ιδιαίτερα υπέρ των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
3.4.8.1
Η κοινωνική συνιστώσα λαµβάνεται ανεπαρκώς υπόψη
στις σηµερινές προτάσεις της Επιτροπής. Τα διαρθρωτικά ταµεία και
ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, πρέπει να αποτελούν ένα
µέσο για την απασχόληση, αλλά επίσης και για την ευρωπαϊκή
στρατηγική κοινωνικής ένταξης και να συµβάλουν στην ανάπτυξη
των αγορών εργασίας που είναι ειδικά προσανατολισµένες προς την
επίτευξη αυτού του στόχου.
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3.4.9 Θα πρέπει επίσης στις προτεραιότητες να ενσωµατωθεί και
η έννοια της ενδογενούς ανάπτυξης που διέρχεται από την όσο πιο
δυνατόν λεπτοµερή γνώση των περιοχών, πράγµα που προϋποθέτει
µέσα παρατήρησης που ενεργοποιούν το σύνολο των παραγόντων
σε ένα πλαίσιο τοπικής κοινοπραξίας. Ειδική προσοχή πρέπει να
επιδειχθεί στην κατάσταση των µεγάλων µητροπόλεων όπως αναφέρεται σε πρόσφατη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ (7).

3.4.10 Έχει σηµασία να προβλέπονται στον κανονισµό διαδικασίες για την υποστήριξη της καινοτοµίας στις δράσεις τόσο όσον
αφορά τις µεθόδους όσο και τις µορφές των προβλεπόµενων ενεργειών. H EE πρέπει, προς τούτο, να διαδραµατίσει καθοριστικό
ρόλο για την υποστήριξη και την διάδοση των καινοτοµιών στα
πλαίσια της πολιτικής της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής, να συνεισφέρει µιαν πραγµατική ευρωπαϊκή προστιθέµενη
αξία στις δράσεις που καταστρώνονται και εφαρµόζονται σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

3.5 Εγγραφή των µεθόδων σε µια ευρωπαϊκή δυναµική

3.5.1 Οι ευρωπαϊκές διαδικασίες στη διάρκεια των ετών
ευνόησαν την εκλέπτυνση που επιφέρει µεγάλη πολυπλοκότητα των
εγχειρηµάτων εις βάρος της διαφάνειας και της πρόσβασης. ∆ιαπιστώνονται ήδη οι ίδιες ανεπάρκειες στις υποψήφιες χώρες όσον
αφορά την εφαρµογή των προενταξιακών ενισχύσεων. Η απλούστευση και η επιδίωξη πιο µικρών κυκλωµάτων και προθεσµιών
εξέτασης σε συνοχή µε τις απαιτήσεις του σχεδίου είναι ουσιαστικά
ζητήµατα για την παρουσίαση, την εφαρµογή και τις διατάξεις
διαχείρισης των διαρθρωτικών ταµείων.

3.5.2 Επιβάλλονται ριζικές αλλαγές στα θέµατα απλοποίησης
των διαδικασιών. ∆εν είναι σπάνιο οι εθνικοί κανόνες να επικαλύπτουν τις απαιτήσεις των κοινοτικών κανονισµών, δηµιουργώντας
έτσι δυσκολίες, αξεπέραστες ορισµένες φορές στα πλαίσια των
διαµεθοριακών ή διεθνικών δράσεων. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΟΚΕ
εκφράζει την ανησυχία της για την πρόταση της Επιτροπής — µε
εξαίρεση τον Στόχο 3 και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό ζητείται
από το κράτος µέλος — που αποβλέπει στην εκχώρηση σε εθνικό
επίπεδο της επιλογής των κριτηρίων επιλεξιµότητας και διερωτάται
για ποιους λόγους γίνεται αυτό. Η ΕΟΚΕ ζητεί να προσδιοριστεί
ένα κοινό κατώτατο όριο κριτηρίων επιλεξιµότητας προκειµένου η
πολιτική αυτή να διατηρήσει τη συνοχή της.

3.5.3 Επιλογή των σχετικών περιφερειών: Η ΕΟΚΕ διαφωνεί
ριζικώς µε το γεγονός ότι η Επιτροπή παραπέµπει στα κράτη µέλη
την επιλογή των περιφερειών που δικαιούνται τα οφέλη των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Για την ΕΟΚΕ, η επιλογή αυτή πρέπει να είναι
κοινή, της Επιτροπής και του κράτους µέλους. Στα πλαίσια αυτά,
ειδική προσοχή πρέπει να καταβληθεί όσον αφορά τις περιφέρειες
µε διαρθρωτικά και γεωγραφικά µειονεκτήµατα στην επιλογή των
οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συµµετέχει προκειµένου να
διασφαλιστεί η ισότητα µεταχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για
παράδειγµα θα ήταν αφύσικο ένα νησί να έχει δηλωθεί επιλέξιµο σε
(7) Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ µε θέµα: «Οι µητροπολιτικές
περιοχές: οικονοµικοκοινωνικές επιπτώσεις για το µέλλον της Ευρώπης»,
ΕΕ C 302 της 7.12.2004, σελ. 101
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µια χώρα και το γειτονικό νησί, µε τα ίδια χαρακτηριστικά, να µην
έχει επιλεγεί από το άλλο κράτος µέλος. Οι πολίτες νοµίµως θα
διερωτηθούν τότε που βρίσκεται η διάσταση της ευρωπαϊκής
συνοχής στην επιλογή αυτή.
3.5.4
Ορισµός προτεραιοτήτων: Είναι σκόπιµο, επίσης, στο
πεδίο αυτό να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να
µπορέσουν τα Ταµεία να χρησιµοποιηθούν ως µοχλός για την επιτάχυνση των δράσεων που συµπεριλαµβάνονται στις προτεραιότητες
της ΕΕ, κυρίως της στρατηγικής της Λισσαβώνας και των µεγάλων
ευρωπαϊκών δικτύων.
3.5.4.1
Οπωσδήποτε, ο πάντοτε παρών κίνδυνος της επανεθνικοποίησης των πολιτικών των διαρθρωτικών ταµείων θα πρέπει να
αντιµετωπισθεί µε τη µεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Οι µέθοδοι
εφαρµογής δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να αποδυναµώσουν,
αλλά αντιθέτως θα πρέπει να ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή διάσταση.
3.5.4.2
Γενικώς, το έγγραφο της Επιτροπής για τις γενικές
διατάξεις που αφορούν τα τρία ταµεία φαίνεται ιδιαίτερα φιλόδοξο.
Λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των πτυχών, δηλαδή έρευνα, καινοτοµία, επενδύσεις ως προς την εκπαίδευση, κοινωνία της πληροφορίας, επενδύσεις στον τοµέα των µεταφορών, περιβάλλον, χωρίς
να τίθενται προτεραιότητες, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να µην
καταστεί δυνατή η πραγµατοποίηση του προγράµµατος επειδή τα
µέσα µπορεί να αποδειχθούν ανεπαρκή σε σχέση µε τις απαιτήσεις.
3.5.4.3
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν στο
κείµενο οι αναφορές στις προτεραιότητες που πρέπει να οριστούν
από άποψη επιχειρηµάτων και περιεχοµένου. Η σύσταση αυτή θα
επαναληφθεί και θα αναπτυχθεί στις συγκεκριµένες γνωµοδοτήσεις
που θα καταρτιστούν σχετικά µε κάθε Ταµείο.
3.5.5
Συνεργασία µεταξύ κρατών µελών, περιφερειών και
παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών: Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη
λύπη της για το γεγονός ότι οι διατάξεις που έχουν καταρτισθεί
επικεντρώνουν τις στρατηγικές και τα µέσα δράσης στα κράτη µέλη.
Οι δυνατότητες προώθησης συνεργασιών στις οποίες δραστηριοποιούνται πολλά κράτη µέλη, στοιχείο που αποτελεί ουσιαστικό
διακύβευµα στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισσαβώνας
(καινοτοµία, εκπαίδευση, µεγάλα δίκτυα, διάδοση των γνώσεων) δεν
υπογραµµίζονται επαρκώς. Πρέπει επίσης να ενισχυθούν και να
καταστούν πιο ευέλικτες οι συνθήκες πρόσβασης στα µέσα που
απαιτούνται για την ανάπτυξη διαµεθοριακής συνεργασίας αλλά και
γενικότερα της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών.
3.5.5.1
Λαµβάνοντας υπόψη ότι επείγει και είναι αναγκαία η
δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού µηχανισµού, που να ρυθµίζει
τη συνεργασία µεταξύ των περιφερειών και των κρατών µελών, η
ΕΟΚΕ επικροτεί τη σύσταση των Ευρωπαϊκών Οµάδων ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας.
3.5.5.2
Μπορεί ωστόσο να τεθεί το ερώτηµα κατά πόσον, στην
πράξη, το µέσο αυτό που είναι αποκλειστικά προσαρµοσµένο στην
διαµεθοριακή συνεργασία, δεν θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείµενο
πιο ακριβούς περιγραφής όσον αφορά συγκεκριµένα τις απαιτήσεις
για τη διαχείριση των σχεδίων που παρεµβαίνουν σε κάθε µορφή
συνεργασίας. Το ερώτηµα αυτό επαναλαµβάνεται και αναπτύσσεται
στη συγκεκριµένη γνωµοδότηση που αφορά τις Ευρωπαϊκές Οµάδες
∆ιαµεθοριακής Συνεργασίας.
3.5.6
Κοινοπραξία δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα: Στη
διερευνητική της γνωµοδότηση για την κοινοπραξία σχετικά µε την
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εφαρµογή των διαρθρωτικών ταµείων, η ΕΟΚΕ υποδεικνύει την
ενίσχυση της κοινοπραξίας δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα ως
παράγοντα επιτυχίας των σχεδίων µέσω ενός συνόλου συνεισφορών
από άποψη νοµιµότητας, συντονισµού, αποτελεσµατικότητας και
διαφάνειας. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΟΚΕ διερωτάται για τις επιπτώσεις της αλλαγής που έγινε από την Επιτροπή σχετικά µε το
ποσοστό συγχρηµατοδότησης που δεν θα µπορεί να υποστηριχθεί
µόνο από τις δηµόσιες δαπάνες. Η διατήρηση αυτής της απαίτησης
ενδεχοµένως σε κάποιο χρονικό διάστηµα θα µειώσει ή και θα εξουδετερώσει την ιδιωτική συνιστώσα των κοινοπραξιών, πράγµα που
έρχεται σε αντίθεση µε την επιδίωξη για ενθάρρυνση της συµβολής
του ιδιωτικού τοµέα. Η ΕΟΚΕ ζητεί να πραγµατοποιηθεί προκαταρκτική ανάλυση αντίκτυπου του νέου αυτού µέτρου από
την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΕΟΚΕ ζητεί επίσης ο
κανόνας αυτός να µην ισχύει µε κανέναν τρόπο για την
τεχνική βοήθεια που παρέχεται στους οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες ούτως ώστε να µην συνδεθεί η υποστήριξη
της ΕΕ µε την υποστήριξη των εθνικών αρχών. Οι ίδιοι πόροι
των οργανώσεων πρέπει να µπορούν να χρησιµεύσουν ως
βάση για τις παρεµβάσεις των ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων.

3.5.7 Ενιαίο ταµείο: Στην αιτιολογική σκέψη 35, η πρόταση
κανονισµού διευκρινίζει ότι «χρειάζεται να απλουστευθεί ο προγραµµατισµός και η διαχείριση των διαρθρωτικών ταµείων (…)
προβλέποντας τη χρηµατοδότηση των λειτουργικών προγραµµάτων
είτε από το ΕΠΤΑ, είτε από το ΕΚΤ». Αυτή η καινοτοµία, µολονότι
απλοποιεί τη λειτουργία των προγραµµάτων, πρέπει να αποδείξει
ότι βελτιώνει τον συντονισµό και την προβολή των ταµείων στην
περιφέρεια. Η ΕΟΚΕ θα προτιµούσε ένα ενιαίο ταµείο για το
σύνολο της πολιτικής συνοχής, ωστόσο η Επιτροπή δεν επέλεξε
αυτό τον τρόπο.

3.5.8 Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο: η Επιτροπή προτείνει να
υιοθετηθεί από το Συµβούλιο, κατόπιν γνωµοδοτήσεως του Κοινοβουλίου και πριν τη νέα περίοδο προγραµµατισµού συνολικό
στρατηγικό έγγραφο για την πολιτική της συνοχής. Έτσι, κάθε
κράτος µέλος θα πρέπει να προετοιµάσει πολιτικό έγγραφο για τη
στρατηγική ανάπτυξης που θα διαπραγµατευθεί µε την Επιτροπή. Η
ΕΟΚΕ επιθυµεί τη διασφάλιση του συντονισµού εκ µέρους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειµένου τα κράτη µέλη να συνεννοηθούν µεταξύ τους σχετικά µε τους στόχους αυτών των στρατηγικών εγγράφων µε σκοπό την πραγµατική συνοχή γύρω από τις
κοινές αυτές προβληµατικές. Πράγµατι, η ενσωµάτωση προβληµατισµών και στρατηγικών ευρωπαϊκής διάστασης, κυρίως των διαµεθοριακών, πρέπει να ενθαρρυνθεί σε αυτά τα εθνικά στρατηγικά
πλαίσια.

3.5.9 Επιτροπή παρακολούθησης: Η ΕΟΚΕ δεν συµφωνεί µε
την πρόταση να καταστεί προαιρετική η παρουσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στις συνεδριάσεις των επιτροπών παρακολούθησης·
αντιθέτως θεωρεί πως πρέπει να προβληθεί περισσότερο η δράση
της ΕΕ στους πολίτες και να ενισχυθεί ο ρόλος των επιτροπών
παρακολούθησης αντί να υπονοµεύεται µε τη θέσπιση συµπληρωµατικών διαδικασιών. Η απουσία της Επιτροπής θα αφήσει µόνους
τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους καθώς και άλλες
ενδιαφερόµενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έναντι των
διοικήσεων, ενώ αυτοί θεωρούν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να
αποτελέσει το φρουρό της αρχής της εταιρικής σχέσεως.
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3.5.10 Προσθετικότητα: Η ΕΟΚΕ εγκρίνει την αρχή της προσθετικότητας υπό την προϋπόθεση ότι εφαρµόζεται ορθώς, δηλαδή
στα πλαίσια των στόχων και των προγραµµάτων και όχι σχέδιο µε
σχέδιο.
3.5.11 ∆ιακύµανση των συντελεστών: η ΕΟΚΕ υποστηρίζει
τις προτάσεις που αποβλέπουν στην προσαρµογή των ποσοστών
συµµετοχής σε συνάρτηση µε τα γεωγραφικά µειονεκτήµατα των εν
λόγω περιφερειών. Υποδεικνύει τη δυνατότητα για σωρευτικές
αυξήσεις στην περίπτωση περιφερειών µε πολλά µειονεκτήµατα (για
παράδειγµα οι αραιοκατοικηµένες νήσοι και οι ορεινές ή αγροτικές
περιοχές). Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι οι περιφέρειες αυτές που
χαρακτηρίζονται από χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού, σχετίζονται
οπωσδήποτε λόγω των µόνιµων φυσικών µειονεκτηµάτων τους µε
τους πρωταρχικούς στόχους της διαρθρωτικής πολιτικής. «Η περιφερειακή πολιτική όπως και η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη
θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτή την πτυχή κατά την εφαρµογή
τους, κυρίως προτείνοντας υψηλότερα ποσοστά συγχρηµατοδότησης προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισµοί αυτοί» (8).
3.5.12 Η αποκεντρωµένη διαχείριση θα πρέπει να καταστεί
πιο λειτουργική: Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η µόνιµη παραποµπή στα
κράτη µέλη και τις τοπικές αρχές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αφενός
και αφετέρου µειώνει αρκετά την προβολή της δράσης της ΕΕ.
Προτείνει συνεπώς την συγκρότηση υπηρεσιών εφαρµογής µε
προσωρινές αποστολές, κυρίως στις υποψήφιες χώρες. Μία από τις
αποστολές αυτές θα είναι η διευκόλυνση της σύγκρισης των
καλύτερων επιδόσεων και των καλύτερων επιτυχιών προκειµένου να
διευκολυνθεί η διάδοσή τους. Εν πάση περιπτώσει, η δράση της ΕΕ
θα πρέπει να προβάλλεται περισσότερο στους πολίτες και να γίνεται
αντιληπτή. Εκτός από την τοποθέτηση πινακίδων που θα περιέχουν
τα σύµβολα ή γενικώς απόκρυφα αρχικά των ευρωπαϊκών οργάνων,
η παρουσία εκπροσώπων της ΕΕ ή των τοπικών αρχών που
λειτουργούν εξ ονόµατός της θα αποτελέσει την πιο απτή
εκδήλωση αυτής της προβολής.
3.5.13 Η µέθοδος συνολικών επιδοτήσεων που θα πρέπει
να προωθηθεί: η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το
γεγονός ότι το σχέδιο κανονισµού επιβεβαιώνει τη διαδικασία των
συνολικών επιδοτήσεων που παρέχονται στους επιτόπιους οργανισµούς. Πράγµατι, η µέθοδος αυτή είναι απολύτως ενδεδειγµένη
κυρίως για τις δράσεις υπέρ των πολύ µικρών επιχειρήσεων.
Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η
Επιτροπή έλαβε υπόψη το αίτηµά της που απέβλεπε σε µεγαλύτερη
ελαστικότητα των κανόνων χορήγησης αυτών των συνολικών
γνωµοδοτήσεων. Εκφράζει ωστόσο τη λύπη της για το γεγονός ότι
η πρόταση να τεθεί ελάχιστο όριο στις παρεµβάσεις που χορηγούνται µε τη µορφή αυτή ύψους 15 % δεν έγινε δεκτή ενώ έχει
αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητά της. Επαναλαµβάνει λοιπόν αυτό
το αίτηµά της.
3.5.14 Η ΕΕ θα πρέπει παντού όπου είναι δυνατόν να
ενισχύσει την προβολή της προκειµένου να δοθεί ευρωπαϊκή
διάσταση στις παρεµβάσεις της. Πρόκειται για την ανάπτυξη,
µέσω ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων των προτεραιοτήτων και των
µεθόδων που θα πρέπει να οδηγήσουν σε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Η επιτυχία της πολιτικής συνοχής δεν έγκειται τόσο στο
ποσό των µεταφερόµενων πιστώσεων όσο στον προσδιορισµό των
προτεραιοτήτων και την ποιότητα των µεθόδων εργασίας. Η
αλληλεγγύη έχει έννοια µόνο όταν συνοδεύεται από συνεργασία.
(8) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα : «∆εύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: οι προοπτικές προσαρµογής της πολιτικής για την ανάπτυξη των αγροτικών
περιοχών (η συνέχεια της ∆ιάσκεψης του Salzbourg)», EE C 302 της
7.12.2004, σελ. 53.
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3.5.15 Αξιολόγηση: Στα θέµατα της αξιολόγησης των προγραµµάτων, η ΕΟΚΕ επιµένει στο γεγονός ότι πάνω απ' όλα
πρόκειται για ποιοτική αξιολόγηση του αντίκτυπου των προγραµµάτων παρά για απλή λογιστική και διοικητική αξιολόγηση
όπως συµβαίνει ευρύτερα σήµερα. Οι παράγοντες της κοινωνίας
των πολιτών θα πρέπει να λάβουν ενεργά µέρος στην αξιολόγηση
αυτή.

3.5.16 Στο σχέδιο κανονισµού, «τα κράτη µέλη διαθέτουν τους
ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους που απαιτούνται για την
πραγµατοποίηση των αξιολογήσεων» αλλά επιπλέον συντάσσουν
«στα πλαίσια του στόχου Σύγκλιση, σχέδιο αξιολόγησης για τη
βελτίωση της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων και
της ικανότητάς τους προς αξιολόγηση» (άρθρο 46.1). Είναι
δεδοµένο ότι η Επιτροπή αποδίδει στα κράτη µέλη την ευθύνη για
τη διασφάλιση του ελέγχου της εκτέλεσης των προγραµµάτων. Η
Επιτροπή όµως θα έπρεπε παράλληλα να λάβει ισχυρή θέση όσον
αφορά το δικαίωµά της να ελέγχει µονίµως τη χρήση των διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου συνοχής στα κράτη µέλη. Λόγω των
συχνά παρατηρούµενων δυσλειτουργιών, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η
αποδέσµευση της Επιτροπής όσον αφορά την αξιολόγηση δεν
µπορεί παρά να δηµιουργήσει καταστάσεις που θα είναι εις βάρος
όλων.

3.5.17 Η κατάργηση των µη δεσµευµένων πιστώσεων: Η
ΕΟΚΕ εκφράζει αµφιβολίες για τη χρησιµότητα του κανόνα «N
+ 2» που έγκειται στην κατάργηση των µη δεσµευµένων πιστώσεων
δύο χρόνια µετά την προβλεπόµενη περίοδο προγραµµατισµού. Η
εµπειρία αποδεικνύει ότι οι εθνικές αρχές, για να αποφύγουν την
περίπτωση αυτή, λαµβάνουν βιαστικές αποφάσεις για αµφίβολα
σχέδια µε την σιωπηλή αποδοχή — µερικές φορές — της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η αυστηρή αξιολόγηση των
σχεδίων από την ΕΕ σε συνάρτηση µε τους θεσπισθέντες στόχους
θα πρέπει να είναι ο αποκλειστικός διαρκής κανόνας. Η ΕΟΚΕ
πιστεύει ότι τα ποσά που δεν χρησιµοποιήθηκαν στις απαιτούµενες
περιόδους πρέπει να ανακυκλώνονται και όχι να χρησιµοποιούνται
κατά τρόπο βιαστικό και επιφανειακό λόγω της αυτόµατης απειλής
αποδέσµευσης.

3.5.18 Εξάλλου, πολυάριθµες εκθέσεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου επισηµαίνουν ότι τα κράτη µέλη δεν είναι σε θέση να
χρησιµοποιούν τα ποσά που παραλαµβάνουν. Στο µέλλον θα δοθεί
έµφαση στα νέα κράτη µέλη. Χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τα
δεδοµένα αυτά και να αναληφθούν συγκεκριµένες διορθωτικές
δράσεις.

3.5.19 Οι νέες εξουσίες ελέγχου: Με τη δηµιουργία της
αρχής ελέγχου, φαίνεται ότι ενισχύονται οι διαρθρώσεις ελέγχου, σε
σχέση µε τις υφιστάµενες αρχές, την διαχειριστική αρχή (άρθρο 59)
και την αρχή πιστοποίησης (άρθρο 60). Το σχέδιο κανονισµού
προβλέπει ότι θα πρέπει να υπάρξει στρατηγική ελέγχου (άρθρο
61.1γ): «(η αρχή ελέγχου) υποβάλλει στην Επιτροπή εντός έξι
µηνών από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος
στρατηγική ελέγχου που καλύπτει τους φορείς οι οποίοι θα πραγµατοποιήσουν τους ελέγχους …, τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί, τη µέθοδο δειγµατοληψίας…». Επιπλέον, θα πρέπει να
καταρτίζεται ετησίως και για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα γνωµοδότηση το περιεχόµενο της οποίας θα οµοιάζει µε αυτό της
δήλωσης τελικής εγκυρότητας. Πράγµατι, σύµφωνα µε το άρθρο
«61.1 η αρχή ελέγχου υποβάλλει δήλωση κατά το κλείσιµο του
επιχειρησιακού προγράµµατος όπου αξιολογεί την εγκυρότητα της
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αίτησης πληρωµής του τελικού υπολοίπου (…) συνοδευόµενη από
τελική έκθεση ελέγχου». Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τις συστάσεις της
για την εφαρµογή διατάξεων ελέγχου που θα επικεντρώνεται στις
ποιοτικές πτυχές και όχι στις ποσοτικές κατά την εκτέλεση των
προγραµµάτων. Εξάλλου, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της εκ νέου
για την παραποµπή στις εθνικές αρχές ελέγχου πράγµα που
εκφράζει, άλλη µια φορά, την αποδέσµευση της Ένωσης έναντι των
ευθυνών της. Η ΕΟΚΕ αναµένει τη γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πρόταση αυτή και εκφράζει την ευχή
να συµµετάσχει σε οιονδήποτε µηχανισµό ελέγχου θεσπιστεί.

4. Αποθεµατικό ποιότητας και επίδοσης και αποθεµατικό για
απρόβλεπτα
4.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προτάσεις αυτές που περιλαµβάνονταν στη διερευνητική γνωµοδότησή της µε θέµα «Οικονοµική
και κοινωνική συνοχή: ανταγωνιστικότητα των περιφερειών,
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διακυβέρνηση και συνεργασία» (9). Η ΕΟΚΕ κρίνει ωστόσο ότι οι
διατάξεις αυτές θα πρέπει να πλαισιωθούν και να προσδιοριστούν
καλύτερα σύµφωνα µε τις προτάσεις που ήδη έχει καταρτίσει.
Συγκεκριµένα:
— σε ό,τι αφορά το αποθεµατικό ποιότητας και επίδοσης: να διευρυνθούν τα κριτήρια χορήγησης µε ανάλυση του οικονοµικού
και κοινωνικού αντίκτυπου των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται και όχι από ποσοτική ή διοικητική άποψη µόνο. Σχετικά
µ' αυτό, θα ήταν σηµαντικό να ληφθεί επίσης ως κριτήριο η
εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας µε την έννοια των
υποδείξεων του Wim KOK·
— σε ό,τι αφορά το αποθεµατικό για απρόβλεπτα η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής υπό την προϋπόθεση
ότι ο κανονισµός θα προβλέπει ρητά τη συµµετοχή των οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων. Η ΕΟΚΕ επιµένει ότι η αντιµετώπιση των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων των
µεγάλων αλλαγών (διεύρυνση, παγκοσµιοποίηση, εισαγωγή νέων
τεχνολογιών) θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των
διαρθρωτικών ταµείων.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(9) ΕΕ C 10 της 14.01.2004, σελ. 88, σηµείο 3.8.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου για την ίδρυση Ταµείου Συνοχής»
COM(2004) 494 τελικό — 2004/0166 (AVC)
(2005/C 255/17)
Την 1η ∆εκεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το
Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει γνωµοδότηση για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή», στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 18 Μαρτίου 2005, µε
βάση εισηγητική έκθεση του κ. Francisco João SILVA.
Κατά την 416η Σύνοδο Ολοµέλειας της 6ης και 7ης Απριλίου 2005 (συνεδρίαση της 6ης Απριλίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 121 ψήφους υπέρ, 0
ψήφους κατά και 10 αποχές.
1. Εισαγωγικό σηµείωµα — Προέλευση και κύριοι στόχοι του
Ταµείου Συνοχής
1.1 Το Ταµείο Συνοχής προβλεπόταν από τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ και συστάθηκε το 1993 ως «χρηµατοδοτικό µέσον για
τη συνοχή». Θεσµοποιήθηκε ως «Ταµείο» βάσει του Κανονισµού
αριθ. 1164/94, της 16ης Μαΐου 1994 (1), ο οποίος τροποποιήθηκε
στη συνέχεια βάσει των Κανονισµών αριθ. 1264 και 1265/99,
αµφοτέρων της 21ης Ιουνίου 1999 (2).
1.2 Το Ταµείο Συνοχής ιδρύθηκε µε αποδέκτες τα κράτη µέλη
µε Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν κατώτερο του 90 % του κοινοτικού
µέσου όρου. Το ποσοστό αυτό, µετά την τροποποίηση του 1999,
υπολογίζεται σε τριετή βάση, γεγονός το οποίο περιόρισε έκτοτε
την εφαρµογή του σε τέσσερα κράτη µέλη: τις τρεις χώρες της
δεύτερης διεύρυνσης της ΕΕ -Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία- και
την Ιρλανδία.
1.3 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1164/94, το Ταµείο Συνοχής
συµβάλλει στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής
της Κοινότητας, υποστηρίζοντας σχέδια στους εξής τοµείς:
— του περιβάλλοντος·
— των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορικών υποδοµών·
— καθώς και προπαρασκευαστικές µελέτες και µέτρα τεχνικής
υποστήριξης σχετικά µε επιλέξιµα σχέδια.
2. Η επίδραση του Ταµείου Συνοχής από τη σύστασή του έως
σήµερα
2.1 Η συµβολή που προσέφεραν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, και
ιδιαίτερα το Ταµείο Συνοχής, για την επίτευξη του στόχου της
«σύγκλισης», στα τέσσερα κράτη µέλη που ήταν έως σήµερα
αποδέκτες τους, είναι ορατή και µετρήσιµη.
2.2 Για παράδειγµα, όσον αφορά το δίκτυο των αυτοκινητοδρόµων, τα τέσσερα αυτά κράτη µέλη βρίσκονταν περίπου στο 20 %
του κοινοτικού µέσου όρου το 1991 και έφθασαν, το 2001, στο
10 % περίπου του ίδιου αυτού µέσου όρου (3).
(1) EE L 130 της 25/05/1994, σ. 1.
(2) ΕΕ L 161 της 26/06/1999, σ. 57.
(3) Ανακοίνωση της Επιτροπής «Τρίτη Έκθεση για την Οικονοµική και
Κοινωνική Συνοχή», COM(2004) 107 τελικό.

2.3 Εντούτοις, στον τοµέα πάντοτε των µεταφορικών υποδοµών,
δεν συµβαίνει το ίδιο όσον αφορά τα επίπεδα εκσυγχρονισµού των
σιδηροδροµικών µεταφορών και την πυκνότητα κάλυψης του σιδηροδροµικού δικτύου στις τέσσερις χώρες της συνοχής -55 % του
µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.4 Ακόµη, έχει διαπιστωθεί ότι οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται µε την υποστήριξη του Ταµείου Συνοχής για µεταφορικές
υποδοµές συνιστούν σηµαντικό παράγοντα ελκυστικότητας για τις
δικαιούχους περιφέρειες και αυξάνουν την οικονοµική δραστηριότητα, µε όλες τις συνέπειες που απορρέουν, όπως αύξηση της
παραγωγικότητας και αύξηση των πραγµατικών εισοδηµάτων των
πληθυσµών.
2.5 Πρόσφατες µελέτες τονίζουν ότι η συµβολή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων γενικά, και του Ταµείου Συνοχής ειδικότερα,
ενδέχεται να επηρεάζει θετικά την εγκατάσταση δραστηριοτήτων µε
σηµαντική συνιστώσα την Ε&Α, γεγονός που θα αποτελέσει
ασφαλώς κίνητρο για τη βιώσιµη ανάπτυξη όλου του ευρωπαϊκού
χώρου.
2.6 Εάν ληφθεί ως δείκτης αναφοράς το ΑΕγχΠ ανά κάτοικο,
για την περίοδο 1994-2001, η αύξησή του στα τέσσερα αυτά
κράτη µέλη (µέσος όρος 3 % σε πραγµατικές τιµές) ξεπέρασε κατά
περισσότερο από 1 % το µέσο ετήσιο όρο της αύξησης που
σηµειώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (4).

3. Η νέα πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου για το Ταµείο
Συνοχής, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή το 2004 —
Γενικές εκτιµήσεις
3.1 Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15 σε 25 κράτη
µέλη, που πραγµατοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004, (και σύµφωνα
µε βραχυπρόθεσµες προοπτικές σε 27, µε τη Βουλγαρία και τη
Ρουµανία, δύο χώρες που θα έχουν επίσης πρόσβαση στο Ταµείο
Συνοχής) καθιστά αναγκαίο έναν σοβαρό προβληµατισµό σχετικά
µε την σπουδαιότητα -ποιοτική, ως προς την επιλογή των προτεραιοτήτων, και ποσοτική, ως προς το ύψος της χρηµατοδότησης
που εκχωρείται στα κοινοτικά ταµεία- των µηχανισµών που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη των τριών κύριων στόχων των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων: «σύγκλιση», «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία».
(4) Ανακοίνωση της Επιτροπής «Τρίτη Έκθεση για την Οικονοµική και
Κοινωνική Συνοχή», COM(2004) 107 τελικό.
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3.2 Η ανάπτυξη του προβληµατισµού αυτού καθίσταται ακόµη
πιο επείγουσα λόγω των αυξηµένων προκλήσεων τις οποίες η
ταυτόχρονη ένταξη 10 νέων κρατών µελών -όλων µε ΑΕγχΠ
κατώτερο από εκείνο της Ευρώπης των 15- θέτει για την επίτευξη
του στόχου της «σύγκλισης», στον οποίο αποσκοπεί το Ταµείο
Συνοχής, σε συνδυασµό µε το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
3.3 Γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή προβλέπει την απόδοση 264
δισεκατοµµυρίων ευρώ (το 78 % του συνολικού προϋπολογισµού
για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα ανάπτυξης) στο στόχο της
«σύγκλισης», εκ των οποίων περίπου 63 δισεκατοµµύρια εκχωρούνται στο Ταµείο Συνοχής, ένα ποσόν που αντιπροσωπεύει
σηµαντικότατη αύξηση σε σύγκριση µε τον προϋπολογισµό του
Ταµείου Συνοχής για την περίοδο 2000-2006 (18 δισεκατοµµύρια
ευρώ).
3.4 Με την προοπτική αυτή, η ΕΟΚΕ εκτιµά ως θετική την
πρωτοβουλία της Επιτροπής να εκπονήσει νέα ρύθµιση για τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία για την περίοδο 2007-2013, παρέχοντας ένα
νέο νοµικό πλαίσιο στην ευρωπαϊκή πολιτική της συνοχής.
3.5 Για το χρονικό διάστηµα το οποίο αφορά η παρούσα
αναθεώρηση της νοµοθετικής ρύθµισης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων,
το Ταµείο Συνοχής, σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στατιστικά
στοιχεία, θα έχει ως δικαιούχους την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τα
10 κράτη µέλη της τελευταίας διεύρυνσης, και, µόλις πραγµατοποιηθεί η ένταξή τους, την Βουλγαρία και τη Ρουµανία.
3.6 Όσον αφορά την Πρόταση Κανονισµού για το Ταµείο
Συνοχής, που αποβλέπει να αντικαταστήσει τον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου, η ΕΟΚΕ επικροτεί τον προσανατολισµό βάσει του οποίου ο Κανονισµός αυτός επικεντρώνεται αποκλειστικά στους κύριους στόχους και τις κύριες γραµµές εφαρµογής και πρόσβασης, ενώ για όλα τα ζητήµατα λειτουργίας του
Ταµείου αυτού -θεµελιώδεις αρχές, ορισµός και καταµερισµός των
αρµοδιοτήτων των κρατών µελών και της Επιτροπής, κανόνες δηµοσιονοµικής διαχείρισης, κανόνες επιθεώρησης και ελέγχου- γίνεται
παραποµπή στον Γενικό Κανονισµό που εφαρµόζεται για όλα τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία.
3.7 Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο, το Ταµείο Συνοχής δεν
παραλείπει να συνοδεύει την νέα επικέντρωση της κοινοτικής
πολιτικής για τη συνοχή σε έναν περιορισµένο και επιλεγµένο
αριθµό προτεραιοτήτων, οι οποίες απορρέουν από τις δεσµεύσεις και από τις στρατηγικές της Λισσαβώνας, του 2000 -µία
ανταγωνιστικότερη οικονοµία, στηριζόµενη στη γνώση και την
κοινωνική συνοχή- και του Göteberg, του 2001 -µε έµφαση στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην υλοποίηση ενός προτύπου
βιώσιµης ανάπτυξης.

4. Η νέα Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου για το
Ταµείο Συνοχής, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή το 2004
— Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Ενώ η εναρµόνιση των κανόνων και διαδικασιών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων γίνεται δεκτή ως ορθό µέτρο χρηστής διαχείρισης, και ενώ, για παράδειγµα, είναι θετικός ο προσανατολισµός
σύµφωνα µε τον οποίο οι παρεµβάσεις του Ταµείου Συνοχής, που
παραδοσιακά απευθύνονται σε σηµαντικές επενδύσεις, θα πρέπει να
προγραµµατίζονται σε συνδυασµό µε τις παρεµβάσεις του ΕΤΠΑ γεγονός που συνιστά εξαίρεση από την αρχή ότι το κάθε πρόγραµµα θα χρηµατοδοτείται από ένα και µόνο Ταµείο-, απαιτείται
ωστόσο στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί ότι η εν λόγω εναρµόνιση
συνεπάγεται επίσης την εφαρµογή στο Ταµείο Συνοχής ορισµένων
κανόνων που γεννούν σοβαρές επιφυλάξεις.
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4.2 Έτσι, η εφαρµογή για πρώτη φορά στο Ταµείο Συνοχής του
κανόνα «ν + 2» προξενεί επιφυλάξεις στην ΕΟΚΕ όσον αφορά τη
χρησιµότητά της, όπως επισηµαίνεται γενικότερα στη γνωµοδότηση
της ΕΟΚΕ για την Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου που περιλαµβάνει τις γενικές διατάξεις για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (5).
4.3 Ας επισηµανθεί ως θετικό το γεγονός ότι, στον στόχο του
Ταµείου Συνοχής -να συµβάλει στην ενίσχυση της κοινοτικής
συνοχής- η παράγραφος 1 του άρθρου 1, παράλληλα µε την
«οικονοµική και κοινωνική» πτυχή της συνοχής αυτής, προσθέτει
και την «εδαφική» πτυχή, συµπεριλαµβάνοντας και τις περιφέρειες
µε κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατώτερο από το 75 % του κοινοτικού
µέσου όρου (της ΕΕ των 25).
4.4 Η σηµασία της νέας αυτής πτυχής είναι ευδιάκριτη, εάν
σκεφτούµε ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15 σε 25
κράτη µέλη επέφερε µείωση του µέσου κατά κεφαλήν πλούτου
κατά περίπου 12,5 % και, παράλληλα, αύξηση από 20 % σε 25 %
του ποσοστού του πληθυσµού που κατοικεί σε περιοχές µε χαµηλότερη ανάπτυξη.
4.5 Στα 10 νέα κράτη µέλη που προσχώρησαν το 2004, το
92 % περίπου του πληθυσµού ζει σε περιοχές µε κατά
κεφαλήν ΑΕγχΠ κατώτερο του 75 % του κοινοτικού µέσου
όρου της ΕΕ των 25 (6).
4.6 Η ενίσχυση της κοινοτικής συνοχής, στην υπό εξέταση
Πρόταση Κανονισµού, εµφανίζεται πλαισιωµένη από µια συνολική
θεώρηση προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξης.
4.6.1 Στο στοιχείο 3) του άρθρου 2, παρατίθενται συγκεκριµένα παραδείγµατα επ' αυτού, µε πιθανούς τοµείς υλοποίησης:
— η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές δράσεις·
— οι σιδηρόδροµοι, η θαλάσσια και εσωτερική ναυσιπλοΐα, οι
δράσεις υπέρ των πολυτροπικών µεταφορών, οι καθαρές αστικές
συγκοινωνίες, µεταξύ άλλων, όσον αφορά τις δράσεις υπέρ των
µεταφορών.
4.7 Μολονότι το µέληµα αυτό δεν διατυπώνεται σαφώς, η ΕΟΚΕ
πιστεύει ότι η αποτελεσµατική χρήση του Ταµείου Συνοχής για
επενδύσεις στα πεδία της καλύτερης αξιοποίησης των παραδοσιακών πηγών ενέργειας και της ενίσχυσης της βαρύτητας των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα συµβάλει στον περιορισµό της
ενεργειακής εξάρτησης των χωρών της συνοχής, οι οποίες εισάγουν
επί του παρόντος περίπου το 80 % της ενέργειας που καταναλώνουν, παρότι το επίπεδο ενεργειακής εξάρτησης από το εξωτερικό των δέκα κρατών µελών της διεύρυνσης του 2004 είναι
αρκετά κατώτερο.
4.8 Η παράθεση ενδεχόµενων τοµέων προώθησης της βιώσιµης
ανάπτυξης, ωστόσο, δεν πρέπει να µας οδηγεί να λησµονούµε ότι η
προώθηση αυτή, στον ευρωπαϊκό χώρο, προϋποθέτει την επείγουσα
εφαρµογή πολιτικών συνοχής στις αγροτικές περιοχές. Ως εκ
τούτου, ο εν λόγω κλάδος δραστηριοτήτων δεν µπορεί να εξαιρείται
από το πεδίο του Ταµείου Συνοχής, µε την επιφύλαξη των χρηµατοδοτήσεων που εξακολουθούν να του χορηγούνται µέσω άλλων
∆ιαρθρωτικών Ταµείων, συνδεόµενων µε την υλοποίηση των στόχων
της ΚΓΠ.
(5) CESE 389/2005.
(6) Ανακοίνωση της Επιτροπής «Τρίτη Έκθεση για την Οικονοµική και
Κοινωνική Συνοχή», COM(2004) 107 τελικό.
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4.9 Η ΕΟΚΕ, δίχως να παραβλέπει ότι η σταθεροποίηση της
δηµοσιονοµικής κατάστασης συνιστά έναν από τους καθοριστικούς
πυλώνες για τη σύγκλιση και για τη σταθεροποίηση της ανάπτυξης
της ευρωπαϊκής οικονοµίας, εκφράζει, ωστόσο, κάποιες επιφυλάξεις
σχετικά µε πιθανή ακαµψία κατά την εφαρµογή της προϋπόθεσης
που αφορά το «υπερβολικό δηµόσιο έλλειµµα» επί των θεµελιωδών
στόχων του Ταµείου Συνοχής, έτσι όπως η εφαρµογή αυτή εµφανίζεται στο άρθρο 4 της Πρότασης Κανονισµού.
4.10 Πράγµατι, µε την ακαµψία αυτή, ενδέχεται να
προκληθεί «στρεβλωτική επίδραση» ως προς την αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει το Ταµείο
Συνοχής: η χορήγηση πόρων από το Ταµείο αυτό εξαρτάται από
την εξάλειψη του υπερβολικού ελλείµµατος, µία όµως από τις
αιτίες του ελλείµµατος αυτού ενδέχεται να έγκειται ακριβώς στην
προσπάθεια των εθνικών αρχών για την καταπολέµηση των οικονοµικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων.
4.11 ∆εν πρέπει να λησµονούµε ότι η συγκράτηση του
δηµοσίου ελλείµµατος εντός των αποδεκτών ορίων δεν σηµαίνει ότι
τα κράτη µέλη που την επέτυχαν έχουν επιτύχει, ταυτόχρονα, να
εξαλείψουν τις οικονοµικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες
που υφίστανται στο εσωτερικό τους.

5. Συµπεράσµατα και συστάσεις
5.1 Η ΕΟΚΕ τοποθετείται, συνολικά, θετικά έναντι της νέας
Πρότασης Κανονισµού του Συµβουλίου για το Ταµείο Συνοχής,
καθώς και έναντι της εναρµόνισης των διαδικασιών που εφαρµόζονται για το Ταµείο Συνοχής µε τους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται για τα λοιπά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.
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5.2 Η διεύρυνση του πεδίου παρέµβασης του Ταµείου Συνοχής
προς πολιτικές ανάπτυξης υποδοµών που να σέβονται τις κύριες
περιβαλλοντικές ανησυχίες -όπως, για παράδειγµα, η χρηµατοδότηση «καθαρών» αστικών συγκοινωνιών- αξίζει επίσης να επισηµανθεί ως θετική.
5.3 Με στόχο µια αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη επίτευξη
του στόχου της «σύγκλισης», η ΕΟΚΕ θα συνιστούσε στην Επιτροπή
να δρα σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, προκειµένου τα επιχειρησιακά προγράµµατα που υποβάλλουν τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν αποδοτική εναρµόνιση των πόρων του ΕΤΠΑ και του Ταµείου
Συνοχής, ούτως ώστε η σύγκλιση σε εθνικό επίπεδο, εντός των
δικαιούχων κρατών µελών, να συνοδεύεται και από εδαφική
σύγκλιση.
5.4 Στα πλαίσια της εξέτασης που διενεργείται επί του παρόντος
σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα ενδεχόµενα µειονεκτήµατα του
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η ΕΟΚΕ συνιστά στην
Επιτροπή να σταθµιστεί δεόντως το κατά πόσον είναι χρήσιµος ο
κανόνας της προϋπόθεσης σχετικά µε το υπερβολικό δηµόσιο
έλλειµµα, έναντι των στόχων των κρατών µελών που είναι
δικαιούχοι του Ταµείου αυτού, δεδοµένου ότι πρέπει πάντοτε να
λαµβάνεται υπόψη ότι η προϋπόθεση αυτή δεν µπορεί να εφαρµόζεται κατά τρόπο που να δυσχεραίνει την αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών πόρων του Ταµείου Συνοχής για την επίτευξη του στόχου
της «σύγκλισης».
5.5 Τέλος, και όπως αναφέρεται και στη γνωµοδότηση σχετικά
µε την Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου που περιλαµβάνει τις
γενικές διατάξεις για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (7), η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει την εκχώρηση περισσότερων δηµοσιονοµικών πόρων
στο Ταµείο Συνοχής, δεδοµένου ότι η προβλεπόµενη πραγµατική
αύξηση των πόρων αυτών «χάνεται» εντελώς λόγω του µεγάλου
αριθµού κρατών µελών που, ως συνέπεια της τελευταίας
διεύρυνσης, θα είναι δικαιούχοι του Ταµείου Συνοχής.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(7) CESE 389/2005.
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C 255/91

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης
COM(2004) 495 τελικό -2004/0167 (COD)
(2005/C 255/18)
Στις 21 ∆εκεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση µε θέµα την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή» στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 18 Μαρτίου 2005 µε
βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Matousek.
Κατά την 416η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 6ης και 7ης Απριλίου 2005 (συνεδρίαση της 6ης Απριλίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 123 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 4 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Προοίµιο
1.1 Η γνωµοδότηση εκπονήθηκε στο γενικότερο πλαίσιο της
συζήτησης σχετικά µε την γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ περί καθορισµού
γενικών διατάξεων (1). Σχετίζεται επίσης και µε τις λοιπές γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ για τις διατάξεις του Ταµείου Συνοχής (2) τον
Ευρωπαϊκό Όµιλο ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (EGCC), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (3) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (4).
1.2 Η γνωµοδότηση αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις των αλλαγών
στην παγκόσµια οικονοµία και της δραµατικής αύξησης της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσµια αγορά καθώς και τις προκλήσεις
που τίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφετηριακό της σηµείο είναι
η επιτακτική ανάγκη χρησιµοποιήσεως όλων των δυνατών µέσων
προκειµένου η ΕΕ να αποκτήσει την παγκόσµια θέση που αντιστοιχεί
στο ευρωπαϊκό δυναµικό. Αναγνωρίζει την ανάγκη κινητοποιήσεως
όλων των σηµαντικών πόρων βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα
που απαιτούνται για την επίταση των ικανοτήτων των νέων κρατών
µελών ως αναπόσπαστου τµήµατος της οικονοµίας και κοινωνίας
της Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένης της αφανέρωτης δύναµης των
περιφερειακών δοµών. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να αυξηθεί ο συντελεστής προόδου για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου πραγµατικής σύγκλισης των οικονοµιών µε τη συνέργια για τη συνολική
οικονοµία της ΕΕ. Κατά συνέπεια, η πολιτική συνοχής και τα µέσα
της που τηρούν εµπράγµατα τους βασικούς στόχους της ανάπτυξης
της ΕΕ µε βάση τη βιώσιµη ανάπτυξη και το ποιοτικό ευρωπαϊκό
κοινωνικό µοντέλο, αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία.

2.2 Στο τελευταίο τµήµα, η ΕΟΚΕ σχολιάζει λεπτοµερέστερα τα
µεµονωµένα άρθρα του προτεινόµενου κανονισµού. Η ΕΟΚΕ επικροτεί γενικότερα την ευρύτερη προσέγγιση της Επιτροπής όσον
αφορά τις διατάξεις αυτές και ειδικότερα συµπεραίνει τα εξής:
2.2.1 Επικροτεί το γεγονός ότι οι δράσεις που θα υποστηριχθούν από το Ταµείο θα επικεντρωθούν στις προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίστηκαν στις ∆ιασκέψεις Κορυφής
της Λισσαβώνας και του Γκέτεµποργκ.
2.2.2 Πρέπει να εγκριθούν οι δαπάνες στέγασης και ανανέωσης
που σχετίζονται µε την αναβάθµιση και την ανάπτυξη.
2.2.3 Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανακαίνιση και
το επιχειρησιακό πνεύµα πρέπει να καταστούν τοµείς υψηλής
προτεραιότητας, ειδικότερα για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
2.2.4 Ο βιώσιµος τουρισµός, οι δηµόσιες µεταφορές και οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποτελούν επίσης σηµαντικότατους
τοµείς.
2.2.5 Η καινοτοµία πρέπει να αντιµετωπιστεί µε ευρύτατη
υποστήριξη της ανάπτυξης και να υιοθετηθούν οι τεχνολογίες
ενηµέρωσης και επικοινωνιών.
2.2.6 Επικροτούνται οι προτάσεις για την προαγωγή της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, οι οποίες και πρέπει να ενισχυθούν.

2. Περίληψη
2.1 Το παρόν έγγραφο δίνει αρχικά µια συνοπτική περιγραφή
των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές
συνοχή και οι διαρθρωτικές πολιτικές, διατυπώνει ορισµένες γενικές
παρατηρήσεις και κατόπιν µια περίληψη του προτεινόµενου κανονισµού.
(1) COM(2004) 492 τελικό – 2004/0163 (AVC), R/CESE 1489/2004,
CESE 389/2005.
(2) COM (2004) 494 τελικό -2004/0166 (AVC), CESE 390/2005.
(3) COM(2004) 493 τελικό-2004/0165 COD, CESE 250/2005.
(4) COM(2004) 490τελικό-2004/0161 (CNS), CESE 251/2005.

2.2.7 Οι διατάξεις για τις αστικές περιοχές και αστικά κέντρα
πρέπει σαφώς να διευκολύνουν τη στενότερη συνεργασία µεταξύ
των πόλεων της Κοινότητας.
2.2.8 Οι αγροτικές περιοχές πρέπει να υποστηριχθούν ούτως
ώστε να ενθαρρυνθεί η µεγαλύτερη διαφοροποίηση.
2.2.9 Οι διατάξεις θα πρέπει σαφώς να διευκολύνουν την
εφαρµογή πλήρων προγραµµάτων σύγκλισης στις περιοχές µε
φυσικά µειονεκτήµατα καθώς και στις ιδιαίτερα αποµεµακρυσµένες
περιοχές και στα νησιά που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα
(συµπεριλαµβανοµένων των µικρών νησιωτικών κρατών).
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3. Γενικές Παρατηρήσεις
3.1 Στην Τρίτη Έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική
συνοχή (5) η Επιτροπή επεσήµανε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει
η ΕΕ όσον αφορά τη γεφύρωση των ανισοτήτων και όσον αφορά τη
διεύρυνση. Και συγκεκριµένα επεσήµανε τα εξής:
— χαµηλά επίπεδα συµµετοχής στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση στις
λιγότερο ακµάζουσες περιοχές µε σηµαντικά χαµηλότερα
ποσοστά στα νέα κράτη µέλη·
— σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τις δαπάνες για την έρευνα
και την ανάπτυξη·
— συνεχόµενες ανισότητες όσον αφορά την περιφερειακή
πρόσβαση στις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνιών·
— υπάρχει ανάγκη διατήρησης υψηλών επιπέδων οικονοµικής
αύξησης, ειδικότερα στα νέα κράτη µέλη·
— δυσανάλογες ξένες άµεσες επενδύσεις υπέρ των πιο εύρωστων
περιφερειών·
— ποσοστά απασχόλησης αρκετά κάτω από τους στόχους της
Λισσαβώνας.
3.2 Η ΕΟΚΕ επικρότησε την έκθεση και τη θετική συµβολή των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων, παραδεχόταν όµως ότι «παραµένουν πολύ
σηµαντικές διαφορές από την άποψη της ευηµερίας και της οικονοµικής επίδοσης». Η ΕΟΚΕ έχει παραδεχθεί επίσης ότι «ή διεύρυνση
θα επεκτείνει σηµαντικά την εσωτερική αγορά της κοινότητας, µε τη
δηµιουργία νέων ευκαιριών», αλλά ότι η διεύρυνση θα προκαλούσε
επίσης και ευρύτερες ανισότητες (6).
3.3 Απαιτείται συνεπώς η µεταρρύθµιση για να αντιµετωπισθούν
οι ανισότητες που προαναφέρθηκαν, οι συγκεκριµένες προκλήσεις
της διεύρυνσης και για να προωθηθούν οι στόχοι της Λισσαβώνας
όσον αφορά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την εξασφάλιση
περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική
ένταξη και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι
αυτό πρέπει να καταστεί σαφές στον κανονισµό και ότι το εύρος
των προτεραιοτήτων που περιγράφονται στα διάφορα κεφάλαια
πρέπει να θεωρηθούν ως κατάλογος επιλογής ή συλλογή εργαλείων
που θα χρησιµοποιήσουν οι περιφέρειες και τα κράτη µέλη για την
παραγωγή προγραµµάτων τα οποία θα αυξήσουν τους συντελεστές
µακροπρόθεσµης ανάπτυξης και θα ενδυναµώσουν την ανταγωνιστικότητα.
3.4 Όπως σηµειώνεται στο προοίµιο, η γνωµοδότηση
καταρτίστηκε στο πλαίσιο της γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ περί των
γενικών ρυθµίσεων (7). Η εργασία αυτή σχολίαζε λεπτοµερώς το
πλαίσιο και την ανάγκη να ενισχυθεί η συµµετοχή των κοινωνικών
και οικονοµικών εταίρων (8). Οι κοινωνικοί εταίροι καθώς και οι
λοιπές ενδιαφερόµενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
πρέπει να συµµετάσχουν σε όλα τα στάδια σχεδιασµού και εφαρµογής προγραµµάτων µε πλήρη δικαιώµατα στις επιτροπές παρακολούθησης. Η παρούσα γνωµοδότηση θεωρεί επίσης ότι η Επιτροπή
θα πρέπει να ενθαρρύνει αποτελεσµατικές εταιρικές σχέσεις. Κατά
την άποψη της ΕΟΚΕ θα είναι µάλιστα αποτελεσµατικές, εάν
τηρούνται οι αποφάσεις των εν λόγω εταιρικών σχέσεων. ∆ιατύπωνε
επίσης και την άποψη της ΕΟΚΕ σχετικά µε τις νέες προτεραιότητες
(5) Τρίτη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή – Μια νέα
εταιρική σχέση για τη συνοχή, COM(2004) 107 τελικό.
(6) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την ρίτη έκθεση για την οικονοµική και
κοινωνική συνοχή, ΕΕ C 302 της 7.12.2004, σελ. 60
(7) CESE 389/2005.
(8) CESE 389/2005, σηµείο 3.3.
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που απαιτούνται για να αντιµετωπιστεί η πρόκληση της
διεύρυνσης (9). Η γνωµοδότηση αντικατοπτρίζει επίσης τις προτεραιότητες εκείνες στο βαθµό που συνδέονται µε τις ειδικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η ΕΟΚΕ
έχει ήδη διατυπώσει τη γενικότερη άποψή της σύµφωνα µε την
οποία θα πρέπει να χορηγηθούν επαρκείς πόροι στην πολιτική
συνοχής για την επίτευξη των στόχων της. Επιπρόσθετα, υπάρχουν
σηµεία που αφορούν τόσο τα παλαιά όσο και τα νέα κράτη µέλη.
3.4.1 Κατά πρώτον, το πρόβληµα των περιορισµένων πόρων και
της βέλτιστης κατανοµής τους σε σύγκριση µε την ικανότητα απορρόφησης (συγχρηµατοδότηση) από πλευράς νέων µελών περιφερειών και περιοχών πολύ µεγάλης φτώχειας.
3.4.2 ∆εύτερον, το πρόβληµα της στατιστικής επίδρασης και
της «σταδιακής κατάργησης» που αποτελεί πρόκληση για τα παλαιά
κράτη µέλη καθώς επίσης και οι επιπτώσεις για τα νέα κράτη µέλη
µετά από την επόµενη διεύρυνση της ΕΕ που θα πραγµατοποιηθεί
µετά το 2007 οπότε και θα πρέπει να προσαρµοστούν στην πιθανή
απώλεια επιλεξιµότητας ορισµένων περιοχών.
3.4.3 Σχετικά µε αυτό, υπάρχουν επίσης ζητήµατα όσον αφορά
τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των
δεικτών απόδοσης (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν — ΑΕγχΠ) όπου
τα νέα κράτη µέλη θα αντιµετωπίσουν ενδεχοµένως την απειλή της
απώλειας της επιλεξιµότητας όσον αφορά ειδικότερα την ενίσχυση
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μολονότι η
Eurostat διαθέτει µόνο πλήρη περιφερειακά δεδοµένα για την
τριετία 2000-2002, αυτό µπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στις
περιφέρειες που το µερίδιό τους στο ΑΕΕ της ΕΕ παρουσιάζει
µείωση.
3.5 Υπάρχουν ακόµη πολλές άλλες γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ
ήδη διαθέσιµες ή στο στάδιο εκπόνησης, σχετικά µε τις πολιτικές
και οικονοµικές στρατηγικές της ΕΕ, τις βιοµηχανικές ή δοµικές
αλλαγές, την Ε&Α και την καινοτοµία, την ανάπτυξη του
τουρισµού, τα προβλήµατα των αστικών συγκροτηµάτων, τα έργα
υποδοµής, τις µειονεκτικές και εξαιρετικά αποµακρυσµένες περιφέρειες κλπ. που εµπίπτουν στο πλαίσιο της περιφερειακής συνοχής.
Ορισµένες εξ αυτών θα πρέπει να αναθεωρηθούν µετά τη διεύρυνση.
Η διεύρυνση προς ανατολάς συνεπάγεται ευκαιρίες και προκλήσεις
εντελώς διαφορετικής ποιότητας σε σύγκριση µε τις προγενέστερες
διευρύνσεις.

4. Κύρια σηµεία τη πρότασης κανονισµού
4.1 Ο προτεινόµενος κανονισµός καθορίζει τους «στόχους του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης».
4.2 Ο σκοπός του Ταµείου ορίζεται ως συµβολή στη χρηµατοδότηση της βοήθειας για δραστηριότητες προκειµένου να γεφυρωθούν οι περιφερειακές ανισότητες και συνεπώς ως συµβολή στην
επίτευξη των στόχων της κοινότητας που είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και η
προαγωγή της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης. Το πεδίο δραστηριότητας του Ταµείου είναι η υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων,
οι υποδοµές, η ανάληψη άλλων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και η
παροχή τεχνικής βοήθειας. Το Ταµείο θα επικεντρώσει την βοήθειά
του στις θεµατικές προτεραιότητες της σύγκλισης· στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση και στην ευρωπαϊκή
εδαφική συνεργασία.
(9) CESE 389/2005, σηµείο 3.4.
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4.2.1
Όσον αφορά τη σύγκλιση, ο προτεινόµενος κανονισµός
κατευθύνει τη βοήθεια του ΕΤΠ προς την υποστήριξη της βιώσιµης
ανάπτυξης µε την κινητοποίηση και την ενίσχυση της ενδογενούς
ικανότητας και καθορίζει το φάσµα των δραστηριοτήτων που
πρόκειται να υποστηριχθούν. Μεταξύ αυτών είναι η έρευνα και η
τεχνολογική ανάπτυξη, η προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών, της βιώσιµης παραγωγής και του περιβάλλοντος, η
προαγωγή του τουρισµού, η πραγµατοποίηση επενδύσεων στον
τοµέα των µεταφορών, η βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας των αποθεµάτων ενέργειας, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση που καθιστούν πιο ελκυστικές τις περιφέρειες, οι βελτιώσεις
στην υγεία ούτως ώστε να συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη
και η ενίσχυση των ΜΜΕ για να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας.
4.2.2
Όσον αφορά την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και την
απασχόληση, ο προτεινόµενος κανονισµός επικεντρώνει τη βοήθειά
του πρώτα για την προαγωγή καινοτοµίας και της οικονοµίας της
γνώσης. Και συγκεκριµένα, για την επίταση των δυνατοτήτων
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας που
συνδέονται άµεσα µε την επίτευξη των στόχων περιφερειακής
ανάπτυξης, µε την ενίσχυση της καινοτοµίας στις ΜΜΕ, µε την
προώθηση της οικονοµικής εκµετάλλευσης νέων ιδεών και της
δηµιουργίας νέων χρηµατοδοτικών µέσων και επώασης δυνατοτήτων
για την προώθηση των εταιρειών έντασης της γνώσεως. ∆εύτερον,
αποδίδεται προσοχή στους περιβαλλοντικούς κινδύνους και την
πρόληψή τους, συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής κινήτρων
για επενδύσεις όσον αφορά την αποκατάσταση µολυσµένων
περιοχών, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στις καθαρές δηµόσιες
µεταφορές και στην πρόληψη του κινδύνου. Τρίτον, στο ίδιο
πλαίσιο, το Ταµείο θα υποστηρίξει και την πραγµατοποίηση επενδύσεων εκτός των σηµαντικών αστικών κέντρων για τη βελτίωση της
πρόσβασης στα δίκτυα µεταφορών και την προώθηση της χρήσης
των ΤΠΕ.
4.2.3
Οι δραστηριότητες της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
στο πλαίσιο των θεµατικών προτεραιοτήτων επικεντρώνονται
καταρχάς στην ανάπτυξη διαµεθοριακών στρατηγικών βιώσιµης
περιφερειακής ανάπτυξης. Και συγκεκριµένα ενθαρρύνεται το
επιχειρησιακό πνεύµα και η ανάπτυξη των ΜΜΕ, η ανάπτυξη του
τουρισµού, του πολιτισµού και του διαµεθοριακού εµπορίου.
Επιπλέον, προτείνονται δραστηριότητες σκοπός των οποίων είναι η
βελτίωση της πρόσβασης στα δίκτυα µεταφορών και ΤΠΕ, στα
διαµεθοριακά δίκτυα ύδρευσης και ενέργειας, στη συνεργασία για
την υγεία και την εκπαίδευση. Το ΕΤΠΑ θα χρηµατοδοτήσει επίσης
το ποσοστό των διασυνοριακών πρωτοβουλιών στον τοµέα της
αγοράς εργασίας. ∆εύτερον, επιδιώκεται η υποστήριξη της µεταφραστικής συνεργασίας συµπεριλαµβανοµένης και της διµερούς συνεργασίας µεταξύ παραθαλάσσιων περιφερειών για την προώθηση
προσεγγίσεων όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων υδρευτικών πόρων, η δυνατότητα πρόσβασης στα διευρωπαϊκά δίκτυα
µεταφορών και στα προωθηµένα συστήµατα ΤΠΕ, στην πρόληψη
περιβαλλοντικών κινδύνων και στα επιστηµονικά και τεχνολογικά
δίκτυα. Τρίτον, επιδιώκεται η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας
της περιφερειακής πολιτικής µε την προώθηση δικτύωσης και
ανταλλαγής εµπειριών στον τοµέα ειδικότερα της καινοτοµίας, της
πρόληψης των περιβαλλοντικών κινδύνων και της αστικής
ανάπλασης.
4.3 Ο προτεινόµενος κανονισµός καθορίζει τις επιλέξιµες
δαπάνες και περιέχει συγκεκριµένες διατάξεις όσον αφορά τα εξής:
4.3.1
Αστικές περιοχές: ο ΕΤΠΑ θα υποστηρίξει την ανάπτυξη
συµµετοχικών, ολοκληρωµένων στρατηγικών για την αντιµετώπιση
της υψηλής συσσώρευσης οικονοµικών περιβαλλοντικών και
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κοινωνικών προβληµάτων που θίγουν τις αστικές περιοχές. Το
άρθρο αυτό προβλέπει επίσης και τη χορήγηση περιορισµένου
ποσού του ΕΤΠΑ για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που
εµπίπτουν στο πεδίο δράσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου.
4.3.2 Αγροτικές περιοχές: προτείνεται η παρέµβαση του ΕΤΠΑ
στις περιοχές αυτές να επικεντρωθεί στην οικονοµική διαφοροποίηση και παράλληλα να εξασφαλιστεί η συµπληρωµατικότητα µε
τα µέτρα που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Ανάπτυξης της Υπαίθρου και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας.
4.3.3 Περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα: για τα περιφερειακά
προγράµµατα που καλύπτουν τις περιοχές οι οποίες αντιµετωπίζουν
φυσικά µειονεκτήµατα, το ΕΤΠΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη βελτίωση της πρόσβασης, την προαγωγή της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, της βιώσιµης χρήσης των φυσικών
πόρων και του τουρισµού.
4.3.4 Εξαιρετικά αποµακρυσµένες περιοχές: το ΕΤΠΑ θα
υποστηρίξει τις καλές υπηρεσίες καθώς και τις συµπληρωµατικές
δαπάνες αποθήκευσης συντήρησης και προσφοράς εργασίας.
4.3.5 Προβλέπονται επίσης και ειδικές διατάξεις για την
ευρωπαϊκή περιφερειακή συνεργασία. Οι εν λόγω διατάξεις καθορίζουν το απαιτούµενο περιεχόµενο των λειτουργικών προγραµµάτων.
Περιλαµβάνουν ανάλυση των ζητηµάτων και αιτιολόγηση των
προτεραιοτήτων, οικονοµικούς πίνακες και εφαρµογή. Καθορίζουν
επίσης τις πιθανές ρυθµίσεις διαχείρισης του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένου ειδικού νοµικού µέσου για τη σύσταση ειδικού
σώµατος διασυνοριακής συνεργασίας.
4.3.6 Τελικές διατάξεις: Επιβεβαιώνουν τις µεταβατικές διατάξεις
στο πλαίσιο των ισχυόντων κανονισµών (EΚ) Αριθ. 178/99 και
υπενθυµίζουν την προτεινόµενη αρχή και αναθεωρούν τις
ηµεροµηνίες των κανονισµών από την 1η Ιανουαρίου 2007 και έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2013.

5. Η Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ
5.1 Εισαγωγή, πεδίο εφαρµογής των κανονισµών και επιλέξιµες
δαπάνες (Άρθρα 1, 2, 3, 7 και 13)
5.1.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη σαφή σύνδεση που γίνεται στο
άρθρο 2 µεταξύ του σκοπού του Ταµείου και των στόχων της
Κοινότητας ειδικότερα της Ατζέντας της Λισσαβώνας. Παροµοίως,
η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την επικέντρωση της βοήθειας σε σαφείς θεµατικές προτεραιότητες. Οι ανανεωµένοι στόχοι της Λισσαβώνας που
προβλέπουν την αύξηση των συντελεστών µακροπρόθεσµης
ανάπτυξης στις οικονοµικά ασθενέστερες περιφέρειες και την
ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να είναι οι στόχοι των νέων προγραµµάτων. Ο κανονισµός
συνεπώς πρέπει να καθορίσει έναν κατάλογο επιλογής δραστηριοτήτων που µπορούν να οµαδοποιηθούν σε ειδικά προγράµµατα
που θα ανταποκρίνονται στις ειδικές συνθήκες κάθε περιφέρειας και
ταυτόχρονα θα συµβάλλουν στην επίτευξη των σφαιρικών στόχων
όσον αφορά την αύξηση των συντελεστών µακροπρόθεσµης
ανάπτυξης και την ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας. Η
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διαδικασία κατάρτισης ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών και
εθνικών στρατηγικών πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση της
ανανεωµένης Ατζέντας της Λισσαβώνας. Οι κοινωνικοί εταίροι
επίσης πρέπει να συµµετάσχουν στενά στην κατάρτιση των
εγγράφων αυτών. Στη γνωµοδότησή της (10), η ΕΟΚΕ υποστήριζε
ότι η ανανέωση κατοικίας και η παροχή προσιτής στέγης για τους
βασικούς εργαζόµενους αναπόσπαστο τµήµα της αναγέννησης και
ότι διαδραµάτιζε σηµαντικό ρόλο στην αστική και αγροτική
πολιτική, και για το λόγο αυτό η ΕΟΚΕ διατυπώνει τη δυσαρέσκειά
της για το γεγονός ότι βάσει του άρθρου 7 αποκλείονται ρητώς οι
δαπάνες για τη στέγαση. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, οι δαπάνες
για τη στέγαση συνδέονται µε την ανάπλαση και καθιστούν δυνατή
την ανάπτυξη και θα πρέπει επίσης να επιτραπούν οι στεγαστικές
δαπάνες που αποτελούν τµήµα των προγραµµάτων αναβάθµισης
παλαιών αστικών και βιοµηχανικών περιοχών.

5.2 ∆ραστηριότητες για την προαγωγή της σύγκλισης (Άρθρο 4)

5.2.1
Η ΕΟΚΕ έχει τονίσει τη σηµασία της Ε&ΤΑ, της καινοτοµίας και του επιχειρησιακού πνεύµατος. Η ανάλυση της τρίτης
έκθεσης συνοχής επεσήµαινε τις σηµαντικές ανισότητες ως προς τις
επενδύσεις στον τοµέα Ε&ΤΑ και σηµείωνε ότι η καινοτοµία και το
επιχειρησιακό πνεύµα αποτελούν κρίσιµα στοιχεία για τη διατήρηση
υψηλών επιπέδων οικονοµικής ανάπτυξης στις λιγότερο ευηµερούσες περιφέρειες της Κοινότητας. Η ΕΟΚΕ τονίζει και πάλι τη
σηµασία που έχουν οι δραστηριότητες αυτές. Σηµειώνει επίσης ότι
για ορισµένα κράτη µέλη η βοήθεια του ΕΤΠΑ θα έχει ιδιαίτερη
σηµασία για την ανάπτυξη των απαιτούµενων δικτύων µεταξύ
κέντρων της Ε&ΤΑ που θα συνδέουν περιφερειακά πανεπιστήµια και
επιχειρήσεις (µε ιδιαίτερη πρόκληση την υποστήριξη των ΜΜΕ)
ούτως ώστε η περιφέρεια να ευθυγραµµιστεί περισσότερο µε την
κατάσταση που επικρατεί στην αναπτυγµένη Ευρώπη.

5.2.2
Η ΕΟΚΕ έχει επίσης επισηµάνει ότι η εξασφάλιση της
πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα επικοινωνίας και η ενίσχυση των
ΜΜΕ για να επωφεληθούν από τις ΤΠΕ έχει επίσης µεγάλη σηµασία
για τις καθυστερηµένες περιφέρειες.

5.2.3
Οι διατάξεις για το περιβάλλον περιλαµβάνουν µια δέσµη
δράσεων. Θα ήταν χρήσιµο να διευκρινιστεί στο άρθρο ότι σηµασία
έχει η συµβολή των επενδύσεων αυτών για τη βιώσιµη ανάπτυξη και
την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

5.2.4
Επικροτείται η προαγωγή του βιώσιµου τουρισµού και η
υψηλή προστιθέµενη αξία δεδοµένου ότι αποτελεί σηµαντική
συµβολή στην ανάπτυξη των περιφερειακών οικονοµιών και έχει
σηµασία τόσο για τις αγροτικές όσο και για τις αστικές περιοχές.
∆εν αναγνωρίζεται όσο θα έπρεπε στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών
µεταφορών ο θετικό ρόλος του τουρισµού όσον αφορά την
ευρωπαϊκή συνειδητοποίηση των πολιτών. Επιπλέον, ο επενδύσεις σε
κατάλληλα έργα υποδοµών, οι υπηρεσίες και υγιές περιβάλλον
µπορούν να επιτείνουν την ελκυστικότητα περιοχών που σήµερα δεν
αντιµετωπίζονται ως τουριστικοί προορισµοί.
(10) Ο προγραµµατισµός των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 2000-2006: αρχική
αξιολόγηση της αστικής πρωτοβουλίας, ΕΕ C 133 της 6.06.2003, σελ.
53, σηµεία 3.3 και 4.7.1.
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5.2.5 Η ισχύς των υποδοµών µεταφορών είναι ένα από τα
κλειδιά της οικονοµικής ανάπτυξης. Και γι' αυτό πρέπει να επικροτηθούν οι επενδύσεις δια των οποίων συνδέονται οι περιφέρειες
µε τα βασικά ευρωπαϊκά δίκτυα και τις αγορές. Η εξασφάλιση
καλών, καθαρών και ολοκληρωµένων συστηµάτων δηµόσιων µεταφορών έχουν µεγάλη σηµασία για τις κωµοπόλεις και πόλεις για
την αποφυγή των συµφορήσεων και συµβάλλουν τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές στη µείωση του κοινωνικού
αποκλεισµού.
5.2.6 Η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας θα
συµβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασµού και τη στενότερη
ολοκλήρωση των κρατών µελών. Η ενεργειακή αποδοτικότητα και
οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας παρέχουν επίσης ευκαιρίες για τη
δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, οι οποίες συµβάλλουν επίσης στην
οικονοµική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των καθυστερηµένων περιφερειών.
5.2.7 Οι επενδύσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης συνεπάγονται
επίσης άµεσα ωφελήµατα για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα καθώς και για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.
Όπως σηµειώθηκε προηγουµένως, οι καθυστερηµένες περιοχές
έχουν λιγότερες ευκαιρίες για δια βίου και συνεχόµενη εκπαίδευση.
Η παρούσα διατύπωση του κανονισµού αναφέρεται µόνο «στην
αύξηση της ελκυστικότητας και της ποιότητας της ζωής της περιφέρειας». Η ΕΟΚΕ παραδέχεται ότι είναι αναγκαία η συγκέντρωση και
αναγνωρίζει επίσης τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου,
λόγω όµως της σηµασίας που έχει η εκπαίδευση, θα ήθελε το
άρθρο αυτό να αποκτήσει ευρύτερο πεδίο εφαρµογής ώστε να εξασφαλισθεί στενότερος συντονισµός µεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ (11). Η
ΕΟΚΕ σηµειώνει επίσης τη σηµασία που έχει η προαγωγή νέων
λύσεων για τα προβλήµατα επικοινωνίας στο πλαίσιο µιας πολυγλωσσικής ΕΕ. Παρά την επίσηµη εµπορική προσφορά µαθηµάτων
ξένων γλωσσών, η κατάσταση, παρά τις βελτιώσεις, παραµένει µη
ικανοποιητική.
5.2.8 Το άρθρο προβλέπει την πραγµατοποίηση επενδύσεων
στον τοµέα υγειονοµικών υπηρεσιών, οι οποίες συµβάλλουν στην
περιφερειακή ανάπτυξη και στην ποιότητα της ζωής, και γι' αυτό
επικροτείται από την ΕΟΚΕ.
5.2.9 Η ΕΟΚΕ έχει αντιταχθεί στην παροχή άµεσων χορηγήσεων
προς τις µεγάλες εταιρείες, διότι αυτό αποτελεί στρέβλωση του
ανταγωνισµού. Η ενίσχυση των ΜΜΕ έχει µεγάλη σηµασία και µια
καλή περιφερειακή επιχειρησιακή πολιτική µπορεί να προσελκύσει
επενδύσεις στις περιφέρειες που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήµατα ή είναι οικονοµικώς ασθενείς. Η παροχή κινήτρων και
άλλα σηµαντικά οικονοµικά µέτρα θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν
για την προσέλκυση ξένων επενδυτών στις περιφέρειες που έχουν
ανάγκη, την υποστήριξη τοµέων στρατηγικής σηµασία για την ΕΕ
και για την υποστήριξη κόµβων καινοτοµίας µεταξύ εταιρειών και
οργανώσεων.
5.3 ∆ραστηριότητες για την προώθηση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας (Άρθρο 5)
5.3.1 Ως προς την καινοτοµία, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να προτείνει
µια ευρύτερη άποψη της διαδικασίας καινοτοµίας, συχνά είναι οι
τρόποι εργασίας και οι καινοτοµίες της διαχείρισης και των ανθρώπινων σχέσεων συµβάλλουν εξίσου στην επιτυχία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων όπως οι εντελώς νέες τεχνολογίες, τα
(11) Η ΕΟΚΕ έχει υποστηρίξει µε έµφαση ότι θα προτιµούσε ένα ενιαίο
ταµείο για την πολιτική συνοχής στο σύνολό της, έτσι ώστε να
επιλυθούν αυτά τα ζητήµατα (COM(2004) 492 τελικό – 2004/0163
(AVC), CESE 389/2005.
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προϊόντα ή οι διαδικασίες. Επιπλέον, ο εκσυγχρονισµός των βιοµηχανικών σχέσεων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή καθιέρωση
των νέων τεχνολογιών και γι' αυτό έχει κρίσιµη σηµασία ως προ την
επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας. Ο κανονισµός θα πρέπει να
αντικατοπτρίζει του παράγοντες αυτούς και παράλληλα µε την
αναγνώριση του πρωταρχικού ρόλου που διαδραµατίζει στους
τοµείς αυτούς το ΕΚΤ, θα πρέπει να ενισχυθεί η υποστήριξη
δικτύων για την προαγωγή των βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα
της καινοτοµίας όπως ορίζεται ευρύτερα.

5.3.2
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη δέσµευση που αναλαµβάνεται όσον
αφορά τη βιώσιµη ανάπτυξη, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την
προαγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης
ειδικές επιχειρησιακές ευκαιρίες για µηχανικούς σχεδίου και µεταποιητές στην τεχνολογία του περιβάλλοντος που µπορούν επίσης
να συµβάλλουν στην περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη. Η ΕΟΚΕ
επικροτεί επίσης και την αναφορά που γίνεται στις καθαρές δηµόσιες αστικές µεταφορές και αναγνωρίζει ότι η εξασφάλιση ολοκληρωµένων συστηµάτων δηµόσιων µεταφορών αποτελούν µια από τις
βασικές οικονοµικές συµβολές για την ελάφρυνση της συµφόρησης
στις αστικές περιοχές και την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού τόσο στις αστικές όσο και τις αγροτικές περιοχές.

5.3.3
Η ενίσχυση των βασικών µεταφορών και άλλων συνδέσεων
αναγνωρίζεται ως σηµαντική συνιστώσα της ανάπτυξης. Οι αγροτικές περιοχές µειονεκτούν λόγω του ότι η αγορά δεν επαρκεί για
να παράσχει το εύρος των απαιτούµενων υποδοµών. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των λοιπόν κοινοτικών πολιτικών θα έχει εδώ
σηµασία και γι' αυτό η ΕΟΚΕ επιθυµεί να ληφθούν τα κατάλληλα
µέτρα ούτως ώστε οι δραστηριότητες που πρόκειται να αναληφθούν
στον τοµέα αυτό να µην είναι άσκοπα βεβιασµένες. Απαραίτητη
είναι επίσης η πρόσβαση στις ΤΠΕ εκτός των σηµαντικών αστικών
κέντρων, µα σηµασία δεν έχει απλώς και µόνο η φυσική πρόσβαση
και σύνδεση αλλά η παροχή συµβουλών, η υποστήριξη των
επιχειρήσεων και η ανάπτυξη προσόντων, προκειµένου να
ωφεληθούν οι ΜΜΕ από τις ΤΠΕ. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι
είναι απαραίτητο να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου η
πρόσβαση προς τις ΤΠΕ να είναι διαθέσιµη για όλους τους πολίτες
για να αποφευχθεί η δηµιουργία ψηφιακού διαιρέτη που ενισχύει
τον κοινωνικό αποκλεισµό. Τα τελευταία αυτά σηµεία έχουν επίσης
µεγάλη σηµασία για τα µείζονα αστικά κέντρα.
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5.4.2 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει συγκεκριµένα τα µέτρα για την
επίταση της διαµεθοριακής συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ-15 και των
νέων κρατών µελών ή επί των εσωτερικών συνόρων των χωρών
αυτών. Στόχος πρέπει να είναι η δηµιουργία νέων, δυναµικών και
έντονα δραστηριοποιηµένων περιφερειών µε κοινές ή από κοινού
χρησιµοποιούµενες υποδοµές (συµπεριλαµβανοµένων της υγείας και
της εκπαίδευσης), δηµιουργία σχέσεων µεταξύ των κατοίκων,
προσπάθειες για την υπερπήδηση των γλωσσικών προβληµάτων και
απόλαυση των καλύτερων πολιτιστικών παραδόσεων. Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία θα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των ανισοτήτων
ως προς τα έσοδα και τα επίπεδα τιµών και θα ενθαρρύνουν την
οικονοµική ανάπτυξη. Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη νέα «Ευρωπαϊκή
πολιτική γειτνίασης» (13), τα νέα µέσα της και την ενδεχόµενη
διασύνδεση µε τις τρίτες χώρες επίσης και θεωρεί ότι θα πρέπει να
προβλεφθεί και κατά την επόµενη περίοδο προγραµµατισµού και
ότι το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να
υποστηρίξει τις δραστηριότητες αυτές.
5.4.3 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει τις διατάξεις σχετικά µε τις πρωτοβουλίες όσον αφορά τη διασυνοριακή αγορά εργασίας και προτείνει
να γίνει ρητή αναφορά στις συµφωνίες πρόσβασης όσον αφορά τα
πρότυπα της αγοράς εργασίας και τους στόχους της Λισσαβώνας.
Η ΕΟΚΕ έχει υποστηρίξει επίσης (14) ότι τα προγράµµατα αυτά θα
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη επίσης και την ανάγκη καταπολέµησης
των διαφόρων µορφών κοινωνικής διακριτικής µεταχείρισης. Η
ΕΟΚΕ ζητεί διευκρίνιση επί του θέµατος αυτού και ζητεί επίσης να
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ούτως ώστε όλες οι δραστηριότητες
οι οποίες υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ να είναι θέµατα επιλέξιµα
για την υλοποίηση διαπεριφερειακών δικτύων. Η ΕΟΚΕ είχε συγκεκριµένα ζητήσει την εφαρµογή ειδικού προγράµµατος για τις
περιφέρειες που συνορεύουν µε νέα κράτη µέλη, δεν εισακούστηκε
όµως και ζητεί ο κανονισµός να υποστηρίξει τέτοιες δραστηριότητες και ότι θα ήταν σκόπιµο να συµπεριληφθεί ειδική αναφορά
στον κανονισµό.
5.4.4 Η πρόταση κανονισµού προβλέπει την συγκρότηση ευρωπαϊκού οµίλου διασυνοριακής συνεργασίας. Η ΕΟΚΕ έχει καταρτίσει
ειδική γνωµοδότηση επί του θέµατος αυτού (15) και τα πορίσµατα
της εν λόγω εργασίας θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν στις
διατάξεις.
5.4.5 Η επιλεξιµότητα των δαπανών καταρτίζεται σε εθνικό
επίπεδο µε ορισµένες εξαιρέσεις, για τις οποίες είναι απαραίτητο να
θεσπιστούν ειδικές διατάξεις. Ο σηµαντικός αυτός όρος πρέπει να
διασαφηνιστεί. Σε ό,τι αφορά τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
(ΦΠΑ) — ο µη ανακτήσιµος ΦΠΑ δεν θα πρέπει να είναι
επιλέξιµος, διότι αποτελεί πραγµατικό κόστος για τα σχέδια.

5.4 ∆ραστηριότητες για την προώθηση της ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας (Άρθρο 6)
5.5 Ειδικές διατάξεις σχετικά µε τα εδαφικά χαρακτηριστικά
5.4.1
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής για την
ενίσχυση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας µε βάση την πείρα του προγράµµατος Interreg (12).
Ωστόσο, οι προτάσεις της Επιτροπής παρέχουν διάφορες διασυνοριακές δραστηριότητες ή διασυνοριακά σχέδια και ο ισχύων κανονισµός φαίνεται να αποκλείει αρκετούς σηµαντικούς τοµείς δραστηριότητας που ενισχύονται από το πρόγραµµα όσον αφορά το πεδίο
εφαρµογής των διαπεριφερειακών δικτύων όπως π.χ. οι δραστηριότητες για την προαγωγή της σύγκλισης, η ανάληψη ειδικών
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές καθώς και στις περιοχές
µε φυσικά ελαττώµατα και τις εξαιρετικά αποµακρυσµένες περιοχές.
(12) ΕΕ C 302 της 7.12.2004, σελ. 60, Γνωµοδότηση για την Τρίτη έκθεση
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.

5.5.1 Αστικές περιοχές (Ά ρ θ ρ ο 8)
5.5.1.1 Η ΕΟΚΕ πρότεινε ένα ξεχωριστό πρόγραµµα για τις
αστικές περιοχές. Οι δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 8.1
πρέπει να συµπεριλάβουν όλα τα στοιχεία της κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις αστικές περιοχές. Η ΕΟΚΕ ζητεί να προβλεφθούν
ρητές διατάξεις που θα επιτρέψουν στις πόλεις της κοινότητας να
συνεργαστούν.
(13) COM(2004) 628 τελικό 2004/0219 (COD)
(14) ΕΕ C 302 της 7.12.2004, σελ. 60, σηµείο 7.8, Γνωµοδότηση για την
Τρίτη έκθεση οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής
(15) CESE 388/2005.
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5.5.1.2
Υπάρχει επίσης διάταξη στο συγκεκριµένο αυτό άρθρο
που επιτρέπει τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (16). Η εν λόγω διάταξη περιορίζει
την παρέκκλιση αυτή στις δραστηριότητες που εµπίπτουν στον
στόχο «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» καθώς
επίσης και στο 10 % της «σχετικής προτεραιότητας (17)». Σύµφωνα
µε την άποψη της ΕΟΚΕ, δεδοµένου ότι επιδιώκεται να χρηµατοδοτείται κάθε µεµονωµένο πρόγραµµα από ένα και µόνο Ταµείο, ότι
θα πρέπει να υπάρξει µεγαλύτερο πεδίο εφαρµογής για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων σχετικά µε την αγορά εργασίας και το
ανθρώπινο κεφάλαιο που προβλέπονται στα προγράµµατα αυτά. Η
εν λόγω παρέκκλιση θα πρέπει ίσως να εφαρµοστεί σε όλα τα
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και όχι µόνο
για τις αστικές περιοχές και θα πρέπει να εφαρµόζεται και για τις
τρεις θεµατικές προτεραιότητες. Συνεπώς το 10 % θα πρέπει να
ισχύει για το πρόγραµµα συνολικά ώστε να εξασφαλισθεί ικανοποιητική ελαστικότητα.
5.6 Αγροτικές περιοχές και περιοχές που εξαρτώνται από την
αλιεία (Άρθρο 9)
5.6.1
Η ΕΟΚΕ έχει διατυπώσει συγκεκριµένες παρατηρήσεις για
το γεγονός ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω
δραστηριότητες δεν περιορίζονται στα γεωργικά σχέδια και συνεπώς
επικροτεί την εστίαση στα έργα υποδοµής, τις τηλεπικοινωνίες, τις
νέες οικονοµικές δραστηριότητες, τις ζεύξεις µεταξύ αστικών και
αγροτικών περιοχών και την προαγωγή του τουρισµού. Ωστόσο, ο
κατάλογος αυτός πρέπει να συµπεριλάβει επίσης και την πρόσβαση
στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, την καινοτοµία καθώς και την
ζεύξη µε τα ιδρύµατα ανώτερης εκπαίδευσης που έχουν προσδιοριστεί ως έχοντας σηµασία για την αγροτική διαφοροποίηση. Η
ΕΟΚΕ έχει επίσης επικροτήσει την αρχική εγγύηση της Επιτροπής
ότι τα νέα µέσα θα «ενσωµατωθούν στην Κοινή Γεωργική
Πολιτική» (18). Η εν λόγω πρόταση κανονισµού απαιτεί από τα
κράτη µέλη να επιδείξουν «σαφή διαχωριστικά κριτήρια» µεταξύ των
µέτρων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Αλιείας και να επιδείξουν επίσης πνεύµα συµπληρωµατικότητας και
συνοχής µεταξύ των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από τα εν
λόγω Ταµεία. Η ΕΟΚΕ επικροτεί και παραπέµπει στη λεπτοµερέστερη εργασία της σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης.
5.7 Περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα και εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες (Άρθρα 10 και 11)
5.7.1
Η ΕΟΚΕ έχει υποστηρίξει ότι πρέπει να συνεχιστεί η
αλληλεγγύη προς αυτές τις περιοχές µε ιδιαίτερες δυσκολίες και
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επικροτεί γενικότερα τις εν λόγω προτάσεις. Σε σχετική γνωµοδότησή της (19), η ΕΟΚΕ αξιολόγησε τις ανάγκες των περιοχών µε
µόνιµα φυσικά και διαρθρωτικά µειονεκτήµατα και σχολίασε λεπτοµερώς τις προτάσεις της Επιτροπής που διατυπώνονται στην Τρίτη
Έκθεση Συνοχής. Ο κανονισµός για το ΕΤΠΑ περιλαµβάνει πολλά
από τα σηµεία που τέθηκαν στην εν λόγω γνωµοδότηση και η ΕΟΚΕ
επικροτεί τη συµπερίληψη της εδαφικής διάστασης µεταξύ των
κριτηρίων για την ενίσχυση εκ µέρους του ΕΤΠΑ. Το άρθρο 10
περιλαµβάνει τη φράση «µε την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4»,
εννοώντας ότι οι περιοχές αυτές είναι επίσης επιλέξιµες για
ενίσχυση στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων αυτών, θα ήταν ωστόσο
χρήσιµο να οριστεί στον κανονισµό ότι έτσι έχει. Παρόµοια το
άρθρο 11 ορίζει ότι η διάταξη αυτή επιτρέπει τη χρηµατοδότηση
επιπρόσθετων δαπανών για δραστηριότητες που ορίζονται στο
άρθρο 4, πράγµα που επικροτεί η ΕΟΚΕ. Και εδώ χρήσιµο θα ήταν
να διασαφηνιστεί ότι οι περιοχές αυτές µπορούν να είναι επιλέξιµες
για ενίσχυση και βάσει των άλλων στόχων.

5.8 Ειδικές διατάξεις σχετικά µε τον στόχο «ευρωπαϊκή εδαφική
συνεργασία» (Άρθρο12, και Άρθρα 14 — 22)
5.8.1 Η ΕΟΚΕ έχει επικροτήσει την πρόταση για την υιοθέτηση
νέου νοµικού µέσου προς διευκόλυνση της συνεργασίας. Στόχος
των επιπλέον αυτών διατάξεων είναι να βοηθηθεί η αποτελεσµατική
συνεργασία, από µια άποψη όµως είναι ανεπαρκής διότι δεν
προβλέπεται ρητή διάταξη για τη συµµετοχή των κοινωνικών
εταίρων καθώς και των άλλων ενδιαφερόµενων οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών στις συµφωνίες παρακολούθησης. Η σχέση
του ΕΤΠΑ (Άρθρο 18) µε το νέο Ευρωπαϊκό Όµιλο ∆ιασυνοριακής
Συνεργασίας πρέπει να διασαφηνιστεί, και συγκεκριµένα όσον
αφορά τη µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών στη
διοικητική αρχή του εν λόγω οµίλου.
5.8.2 Τα θέµατα αυτά έχουν εξεταστεί λεπτοµερέστερα και η
ΕΟΚΕ έχει διατυπώσει συγκεκριµένα συµπεράσµατα όσον αφορά τη
σύσταση του Ευρωπαϊκού Οµίλου ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (20).

5.9 Τελικές διατάξεις (Άρθρα 22 — 26)
5.9.1 Ο διατάξεις αυτές επιβεβαιώνουν τις µεταβατικές διατάξεις
των ισχυόντων κανονισµών (ΕΚ) Αριθ. 178/99 και ορίζουν
επισήµως τις ηµεροµηνίες ισχύος και αναθεώρησης των εν λόγω
κανονισµών.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2005.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(16) COM(2004) 493 τελικό -2004/0165 (COD)
(17) Άρθρο 8.2.
(18) ΕΕ C 302 της 7.12.2004, σελ. 60, σηµείο 7.10, Γνωµοδότηση για την
Τρίτη έκθεση οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.

(19) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ: Πώς θα επιτευχθεί η καλύτερη ολοκλήρωση
των περιφερειών που πλήττονται από µόνιµα και διαρθρωτικά µειονεκτήµατα, CESE 140/2005.
(20) CESE 388/2005.

