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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

417Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 11ΗΣ ΚΑΙ 12ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005
Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για παιδιατρικά φάρµακα και για την τροποποίηση
του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1768/92, της οδηγίας 2001/83/EΚ και του κανονισµού (EΚ) αριθ.
726/2004»
COM(2004) 599 τελικό — 2004/0217 (COD)
(2005/C 267/01)
Στις 12 Νοεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του, στις 20 Απριλίου 2005, µε βάση εισηγητική
έκθεση του κ. BRAGHIN.
Κατά την 417η σύνοδο ολοµέλειας της 11ης και 12ης Μαΐου 2005 (συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 2005), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Οι γενικότερες υποδείξεις της ΕΟΚΕ

1.1 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ζήτηµα προτεραιότητας την προστασία του
παιδιατρικού πληθυσµού διότι αποτελεί οµάδα ευάλωτη λόγω των
ιδιαίτερων φυσιολογικών, ψυχολογικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της. Θεωρεί κατά συνέπεια ότι η απόφαση περί διενέργειας
παιδιατρικών µελετών πρέπει να βασίζεται σε σαφώς καθορισµένες
ερευνητικές ανάγκες και να διασφαλιστεί η τήρηση των δεοντολογικών αρχών που διέπουν τις ίδιες τις δοκιµές.

1.2 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι πρέπει να συσταθεί στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) η επιτροπή παιδιατρικής την οποία θεωρεί κατάλληλο µέσον για την εξασφάλιση ποιοτικής έρευνας βάσει των επιστηµονικών και δεοντολογικών αρχών.
Θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προσδιοριστούν µε
ευρύτερο τρόπο οι ειδικές αρµοδιότητες στον τοµέα της παιδιατρικής, τόσο ως προς την ανάπτυξη όσο και ως προς τη χρήση
παιδιατρικών φαρµάκων και να αυξηθεί ο αριθµός εµπειρογνωµόνων
που ορίζονται από την Επιτροπή.

1.3 Η ΕΟΚΕ θεωρεί σκόπιµο να διευρυνθούν οι αρµοδιότητες
της εν λόγω επιτροπής παιδιατρικής. Προτείνει συγκεκριµένα να
ενισχυθεί ο ρόλος της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου
ερευνών και κέντρων για τις µελέτες σε παιδιά και να της ανατεθεί
η επιστηµονική διεύθυνση του προγράµµατος παιδιατρικής έρευνας

MICE (Φαρµακολογική Έρευνα για τα Παιδιά της Ευρώπης —
Medicines Investigation for the Children in Europe) για το οποίο
η Επιτροπή σκοπεύει να αναλάβει κατάλληλη πρωτοβουλία.

1.4 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις προτεινόµενες διαδικασίες για την
έκδοση άδειας κυκλοφορίας και υποστηρίζει ειδικότερα τη νέα
διαδικασία άδειας κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση που προβλέπεται για τα φάρµακα που διατίθενται ήδη στην αγορά. Προτείνει
επίσης την εφαρµογή µιας συνοπτικής κεντρικής διαδικασίας,
εφόσον η συλλογή των δεδοµένων ασφάλειας, ειδικότερα µέσω της
παιδικής έκθεσης ασφάλειας, τη δικαιολογούν. Προτείνει επίσης να
διευκρινιστεί ότι, εφόσον σε ένα ειδικό τµήµα του παιδικού
πληθυσµού συντρέχουν οι συνθήκες για την εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται για τα ορφανά φάρµακα σε ένα ειδικό
τµήµα πληθυσµού παιδιών, ο κάτοχος της αδείας θα µπορεί να
καταφεύγει σε µια από τις δύο αυτές διαδικασίες κατ'επιλογήν.

1.5 Λαµβανοµένου υπόψη του χρόνου και των πόρων που απαιτούνται για τη διενέργεια παιδιατρικών µελετών, καθώς και των
λεπτών ζητηµάτων δεοντολογίας και συµµόρφωσης των ασθενών
παιδικής ηλικίας, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη θέσπιση συστήµατος
ανταµοιβών και κινήτρων που προβλέπεται στην πρόταση, προτείνει
όµως να ενισχυθεί για ορισµένες ειδικές περιπτώσεις.
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1.6 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τον στόχο παροχής ευρύτερων και περισσότερων πληροφοριών προς τους ιατρούς και το υγειονοµικό
προσωπικό όσον αφορά τα φάρµακα και τις παιδιατρικές δοκιµές
καθώς και µε τη διευρυµένη χρήση της κοινοτικής βάσης δεδοµένων
κλινικών δοκιµών (EudraCT) (1). Προτείνει επίσης την εφαρµογή
µιας ευρύτερης στρατηγικής επικοινωνίας για να προωθηθεί η
ασφαλέστερη και αποτελεσµατικότερη χρήση των φαρµάκων για
νήπια.
1.7 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η διαρθρωµένη
ανάλυση της επιδηµιολογικής κατάστασης των παιδιών, των θεραπευτικών προσεγγίσεων και των σηµερινών αδυναµιών όσον αφορά
τη διαθεσιµότητα ιατρικών φαρµάκων καθώς και του φαινοµένου
των συνταγών φαρµάκων για παιδιατρική χρήση εκτός ενδεδειγµένων χρήσεων.
1.8 Η ΕΟΚΕ συνιστά κατά συνέπεια στην Επιτροπή να ενεργοποιηθεί µε σκοπό τη συγκρότηση δικτύου µεταξύ των αρµόδιων
αρχών και των ειδικευµένων κέντρων έρευνας προκειµένου να
αποκτηθούν εµπεριστατωµένες γνώσεις όσον αφορά τους µηχανισµούς ζήτησης φαρµάκων και τις βέλτιστες θεραπευτικές αγωγές.
1.9 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί τέλος να ενισχυθεί περισσότερο η συνεργασία µε τους ΜΚΟ και ο διάλογος µε τις αρµόδιες διεθνείς αρχές
προκειµένου να επισπευσθεί η έγκριση παιδιατρικών φαρµάκων
χωρίς να γίνονται επικαλύψεις και άσκοπες επαναλήψεις κλινικών
µελετών.

2. Εισαγωγή
2.1 Ο παιδικός πληθυσµός είναι ευάλωτη οµάδα που διαφέρει
από τους ενηλίκους ως προς την ανάπτυξη, τη φυσιολογία και την
ψυχολογία του, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σηµαντική την
έρευνα για φάρµακα που συνδέονται µε την ηλικία και την
ανάπτυξη. Άνω του 50 % των φαρµάκων που χρησιµοποιούνται για
τη θεραπεία των παιδιών της Ευρώπης δεν έχουν ελεγχθεί και δεν
έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας για χρήση σε παιδιά: η υγεία και
εποµένως η ποιότητα ζωής των παιδιών της Ευρώπης µπορεί να
πάσχει από έλλειψη δοκιµών και αδειών κυκλοφορίας φαρµάκων
για τη χρήση αυτή.
2.2 Οι πιθανές ανησυχίες σχετικά µε τη διεξαγωγή δοκιµών στον
παιδικό πληθυσµό, πρέπει να αντισταθµιστούν µε τα δεοντολογικά
ζητήµατα που συνδέονται µε τη χορήγηση φαρµάκων σε ένα
πληθυσµό στον οποίο δεν έχουν δοκιµαστεί και, εποµένως, τα
αποτελέσµατά τους, θετικά ή αρνητικά, είναι άγνωστα. Η κοινοτική
οδηγία σχετικά µε τις κλινικές δοκιµές (2) καθορίζει ειδικές απαιτήσεις για την προστασία των παιδιών που συµµετέχουν σε κλινικές
δοκιµές στην ΕΕ.

2.3

Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι:

— να αυξήσει την ανάπτυξη φαρµάκων για παιδιά,
(1) European Clinical Trias Database
(2) ΕΕ L 121 της 1.5.2001
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— να εξασφαλιστεί ότι τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη
θεραπεία παιδιών υποβάλλονται σε έρευνα υψηλής ποιότητας·
— να εξασφαλιστεί ότι τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη
θεραπεία παιδιών λαµβάνουν κατάλληλη άδεια κυκλοφορίας
στην αγορά για χρήση σε παιδιά·
— να βελτιωθούν οι πληροφορίες που διατίθενται για τη χρήση
φαρµάκων σε παιδιά
— οι στόχοι αυτοί να επιτευχθούν χωρίς την υποβολή παιδιών σε
άσκοπες κλινικές δοκιµές και µε πλήρη συµµόρφωση µε την
οδηγία της ΕΕ περί κλινικών δοκιµών.
2.4 Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η πρόταση περιλαµβάνει µια σειρά µέτρων, τα σηµαντικότερα των οποίων είναι τα
εξής:

2.4.1 Η σύσταση στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Φαρµάκων (EMEA), µιας παιδιατρικής επιτροπής. Η επιτροπή αυτή
θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και την έγκριση των προγραµµάτων παιδιατρικής έρευνας και των συναφών αιτήσεων παρέκκλισης ή αναβολής· θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της συµµόρφωσης των φακέλων µε τα προγράµµατα
παιδιατρικής έρευνας που έχουν εγκριθεί και µε τις ισχύουσες
κοινοτικές προδιαγραφές, για την υιοθέτηση καταλόγου των θεραπευτικών απαιτήσεων του παιδιατρικού πληθυσµού και για την
ευρύτερη πληροφόρηση όσον αφορά την ασφαλή και αποτελεσµατική χρήση των φαρµάκων στους διάφορους παιδιατρικούς
τοµείς καθώς επίσης και προς αποφυγήν των επικαλύψεων και της
κατάρτισης άσκοπων µελετών.

2.4.2 Οι µελέτες σχετικά µε τον παιδιατρικό πληθυσµό θα
βασίζονται σε ένα πρόγραµµα παιδιατρικής έρευνας, που θα έχει
εγκριθεί από την επιτροπή παιδιατρικής επί τη βάσει δύο βασικών
αρχών: οι µελέτες θα καταρτίζονται µόνον εφόσον παρουσιάζουν
πιθανά θεραπευτικά οφέλη µε αποφυγή κάθε είδους επικάλυψης και
δεν θα πρέπει να προκαλούν καθυστερήσεις στην άδεια κυκλοφορίας των φαρµάκων για άλλα τµήµατα του πληθυσµού.

2.4.3 Ένα βασικό µέτρο είναι η νέα απαίτηση να παρουσιάζονται
τα αποτελέσµατα όλων των µελετών που διεξάγονται σύµφωνα µε
ολοκληρωµένο, συµφωνηθέν πρόγραµµα παιδιατρικής έρευνας κατά
την υποβολή των αιτήσεων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για
νέες ενεργείς ουσίες νέες ενδείξεις ή νέες θεραπευτικές µορφές και
νέες µεθόδους χορήγησης, εφόσον η επιτροπή παιδιατρικής δεν έχει
χορηγήσει παρέκκλιση ή παράταση.

2.4.4 Για την καθιέρωση µέσου παροχής κινήτρων για φάρµακα
που δεν είναι κατοχυρωµένα από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας προτείνεται
ένα νέο είδος άδειας κυκλοφορίας, η άδεια κυκλοφορίας για
παιδιατρική χρήση. Η άδεια κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση θα
χρησιµοποιεί τις υφιστάµενες διαδικασίες έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, αλλά αφορά ειδικά τα φάρµακα που αναπτύσσονται αποκλειστικά για χρήση σε παιδιά.
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2.4.5
Για να αυξηθεί η διαθεσιµότητα φαρµάκων για παιδιά σε
ολόκληρη την Κοινότητα, επειδή οι απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στις προτάσεις συνδέονται µε κοινοτικές ανταµοιβές και για
να αποφευχθεί η στρέβλωση των ελεύθερων συναλλαγών εντός της
Κοινότητας, προτείνεται η αίτηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας
που περιλαµβάνει τουλάχιστον µια ένδειξη για παιδιατρική χρήση
βάσει των αποτελεσµάτων ενός συµφωνηθέντος προγράµµατος
παιδιατρικής έρευνας να έχει πρόσβαση στην κεντρική κοινοτική
διαδικασία.
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251, συνιστά τη νοµική βάση για την επίτευξη των στόχων που
καθορίζονται στο άρθρο 14 της συνθήκης, µεταξύ των οποίων
συγκαταλέγεται η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών (άρθρο 14
παράγραφος 2) και, εν προκειµένω, των φαρµάκων για ανθρώπινη
χρήση.

3. Γενικές παρατηρήσεις
2.4.6
Για τα νέα φάρµακα και για τα προϊόντα που καλύπτονται
από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή από συµπληρωµατικό πιστοποιητικό
προστασίας, εάν τηρούνται όλα τα µέτρα που περιλαµβάνονται στο
συµφωνηθέν πρόγραµµα παιδιατρικής έρευνας, εάν το προϊόν είναι
εγκεκριµένο σε όλα τα κράτη µέλη και εάν οι σχετικές πληροφορίες
όσον αφορά τα αποτελέσµατα µελετών περιλαµβάνονται στις
πληροφορίες του προϊόντος, χορηγείται εξάµηνη παράταση στο
συµπληρωµατικό πιστοποιητικό προστασίας.

2.4.7
Η παροχή παρόµοιων κινήτρων προτείνεται για τα ορφανά
φάρµακα τα οποία, εφόσον συµµορφώνονται προς τις προδιαγραφές που αφορούν την παιδιατρική χρήση, θα ωφεληθούν από
δύο ακόµη έτη εµπορικής αποκλειστικότητας, εκτός της δεκαετούς
περιόδου που προβλέπεται κανονικά.

2.4.8
Τα φάρµακα που διατίθενται ήδη στο εµπόριο θα προστατεύονται από στοιχεία που συνδέονται µε µια νέα άδεια κυκλοφορίας η αποκαλούµενη άδεια κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση.

2.5 Η οδηγία περί κλινικών δοκιµών θεσπίζει τη δηµιουργία
κοινοτικής βάσης δεδοµένων κλινικών δοκιµών (EudraCT). Προτείνεται να ενταχθεί σε αυτή τη βάση δεδοµένων µια πηγή πληροφοριών σχετικά µε όλες τις εν εξελίξει και τις ολοκληρωµένες
παιδιατρικές µελέτες που διεξάγονται τόσο στην Κοινότητα όσο και
σε τρίτες χώρες.

2.6 Η Επιτροπή σκοπεύει να διερευνήσει τη δυνατότητα
θέσπισης προγράµµατος παιδιατρικής έρευνας: Φαρµακολογική
έρευνα για τα παιδιά της Ευρώπης, λαµβάνοντας υπόψη τα
τρέχοντα κοινοτικά προγράµµατα.

3.1 Προστασία της υγείας και κλινικές δοκιµές για παιδιά
3.1.1 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η προστασία του παιδικού πληθυσµού
είναι ζήτηµα προτεραιότητας διότι αποτελεί ευάλωτη οµάδα ως
προς την ανάπτυξη, τη φυσιολογία και την ψυχολογία του. Για την
επίτευξη του στόχου αυτού στο πλαίσιο των παιδιατρικών
φαρµάκων πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
— οι παιδιατρικές κλινικές δοκιµές πρέπει να πραγµατοποιούνται
µόνο εφόσον είναι απαραίτητες ούτως ώστε να αποφεύγονται οι
άσκοπες επαναλήψεις·
— η κλινική δοκιµή πρέπει να ελέγχεται και να παρακολουθείται
δεόντως και να διεξάγεται σύµφωνα µε την απαράβατη δεοντολογική αρχή της µέγιστης προστασίας του ασθενούς παιδιού·
— η ύπαρξη των κατάλληλων διαδικασιών πληροφόρησης και
επικοινωνίας πρέπει να εγγυώνται την εµβριθέστερη γνώση των
θεραπευτικών προσεγγίσεων που ενδείκνυνται για την εν λόγω
πληθυσµιακή οµάδα·
— οι µηχανισµοί ενεργούς φαρµακοεπαγρύπνησης πρέπει να καθιστούν δυνατή την συνεχή επικαιροποίηση και επιστηµονική
εγκυρότητα των θεραπευτικών µεθόδων.
3.1.2 Η ΕΟΚΕ θεωρεί συνεπώς ότι η απόφαση για την αίτηση ή
τη χρήση παιδιατρικών µελετών πρέπει να βασίζεται σε σαφώς καθορισµένες και αιτιολογηµένες ερευνητικές ανάγκες, για τις οποίες
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι:
— οι πληροφορίες που είναι διαθέσιµες σήµερα για το φαρµακευτικό προϊόν ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις ασφαλούς και
αποτελεσµατικής χρήσεων του φαρµάκου για τα νήπια· (3)
— το δυνητικό εύρος χρήσεως στον παιδικό πληθυσµό (σηµερινό
ή προβλέψιµο) έχει ιδιαίτερη σηµασία (4)
— ότι το φάρµακο έχει ενδεχόµενο θεραπευτικό όφελος

2.7 Προτείνεται επίσης να δηµιουργηθεί ένα κοινοτικό δίκτυο
που θα συνδέει τα εθνικά δίκτυα και τα κέντρα κλινικών δοκιµών
για να εξασφαλισθεί η αναγκαία εµπειρογνωµοσύνη σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και να διευκολύνεται η διεξαγωγή µελετών, να αυξηθεί η
συνεργασία και να αποφευχθεί η επανάληψη των µελετών.

2.8 Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ. Το
άρθρο 95, που ορίζει τη διαδικασία συναπόφασης του άρθρου

— ότι οι πρόσθετες επιστηµονικές και ιατρικές πληροφορίες που
αποκτήθηκαν από την εµπειρία του εν λόγω φαρµάκου συνεπάγονται σηµαντικό όφελος για παιδιατρική χρήση.
(3) Στις ΗΠΑ, ο νόµος περί ανάπτυξης ορφανών φαρµάκων ODA µπορεί να
ζητήσει τη διενέργεια δοκιµής για παιδιατρική χρήση, όταν τα φάρµακα
που διατίθενται στην αγορά παρουσιάζουν «ελλιπή επισήµανση» που θα
µπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους στους ασθενείς.
(4) Στις ΗΠΑ, το πρόγραµµα ανάπτυξης ορφανών φαρµάκων θεωρεί ως
ουσιαστικό αριθµό 50 000 ασθενών παιδιών και αυτό αποτελεί το όριο
βάσει του οποίου µπορεί να ζητηθεί από µια φαρµακευτική επιχείρηση η
διενέργεια κλινικών παιδιατρικών δοκιµών.
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3.1.3
Με βάση τις σκέψεις αυτές, η ΕΟΚΕ θεωρεί σκόπιµο να
γίνει αναφορά στο κείµενο της πρότασης (και όχι µόνο στις αιτιολογικές σκέψεις) στις δεοντολογικές αρχές και τις ειδικές προδιαγραφές για την προστασία των ανηλίκων που περιλαµβάνονται στην
οδηγία σχετικά µε τις κλινικές δοκιµές και την εφαρµογή της ορθής
κλινικής πρακτικής (5), είναι σκόπιµο να καθοριστούν γενικά
κριτήρια µε τα οποία θα πρέπει να συµµορφώνεται η παιδιατρική
επιτροπή κατά την έγκριση του προγράµµατος παιδιατρικής
έρευνας (ΠΠΕ) λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της ∆ιεθνούς
∆ιάσκεψης για την εναρµόνιση (ICH) και ότι συµµορφώνονται µε
τις διατάξεις της οδηγίας 2001/20/ΕΚ περί κλινικών δοκιµών (6)
που διασφαλίζουν την τήρηση των δεοντολογικών αρχών που
διέπουν τις ίδιες της δοκιµές.
3.1.4
Η ΕΟΚΕ ζητά ωστόσο να επικεντρωθεί η πρόταση πραγµατικά στα ασθενή παιδιά και τις ανάγκες τους και στην οπτική
αυτή να αντιµετωπίσει την προβληµατική της ιατρικής προσέγγισης
και συνεπώς των πληροφοριών κλινικής και θεραπευτικής αγωγής
που πρέπει να διαθέτει το ιατρικό προσωπικό και σύµφωνα µε τις
αρµοδιότητές τους οι υγειονοµικοί φορείς γενικότερα για τη
θεραπεία του συγκεκριµένου ασθενούς.
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είναι υπερβολικό, και η βιοµηχανία (ειδικότερα οι ευρωπαϊκές
µικροµεσαίες φαρµακοβιοµηχανίες) δεν µπορεί να την αντιµετωπίσει
χωρίς την εξασφάλιση έγκυρων κινήτρων ή χρηµατοδότησης για
την έρευνα. Ειδικότερα, για τις σπανιότερες παθολογίες ειδικών
υποοµάδων ηλικίας είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν περαιτέρω
κατάλληλα µέσα για την αντιστάθµιση των υψηλών επενδύσεων σε
ανθρώπινους πόρους, σε χρόνο και σε χρήµα που απαιτούνται για
την ανάπτυξη της παιδιατρικής.

3.2.2 Θα ήταν σκόπιµη επίσης και µια πιο εµπεριστατωµένη
ανάλυση του φαινοµένου των συνταγών φαρµάκων για παιδιατρική
χρήση εκτός των εγκεκριµένων ενδείξεων (οι αποκαλούµενες
συνταγές off-label), έτσι ώστε να προσδιοριστούν αφενός οι πραγµατικές διαστάσεις του φαινοµένου και αφετέρου οι συνέπειες ως προς
τις συγκεκριµένες βλάβες που συνδέονται µε την ακατάλληλη
χρήση φαρµάκων. Η πιο εµπεριστατωµένη γνώση των καταστάσεων
αυτών θα είχε ευνοήσει την κατάρτιση µιας πιο εδραιωµένης
ανάλυσης των µέσων που επιδέχονται βελτιώσεως και των µηχανισµών παροχής κινήτρων που πρέπει να χρησιµοποιούνται.

3.2 Ανεπάρκεια βασικής πληροφόρησης ως προς τη χρήση
φαρµάκων
3.2.1
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ανεπαρκή την ανάλυση της τρέχουσας
κατάστασης, των αιτίων και των κινδύνων που γίνεται στις λιγοστές
σελίδες της εκτενούς αξιολόγησης του αντικτύπου η οποία όµως
αναφέρεται στην πρόταση κανονισµού.
3.2.1.1
Θα ήταν σκόπιµη η ανάλυση της επιδηµιολογικής
κατάστασης των παιδιών και των ελλείψεων που παρουσιάζει
σήµερα το θεραπευτικό οπλοστάσιο και κατά συνέπεια να επισηµανθούν ποιες είναι οι δέουσες κατευθύνσεις της έρευνας και να
προσδιοριστούν οι ερευνητικές προτεραιότητες που θα υποστηριχθούν µέσω κοινοτικής χρηµατοδότησης (στο πλαίσιο της
συζήτησης που διεξάγεται σήµερα για το 7o πρόγραµµα πλαίσιο
για την έρευνα). Οι αναλύσεις αυτές θα έδιναν επίσης τη δυνατότητα να αξιολογηθεί το έργο της επιτροπής παιδιατρικής η οποία
έχει καταρτίσει κατάλογο 65 ενεργών ουσιών που δεν καλύπτονται
από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και οι οποίες πρέπει να µελετηθούν
κατά προτεραιότητα στα πλαίσια της παιδιατρικής Ε+Α και θα
συνέβαλαν στην επίσπευση των εργασιών που πραγµατοποιούνται
για την εφαρµογή του εν λόγω προγράµµατος παιδιατρικής έρευνας
MICE.
3.2.1.2
Μολονότι για τις παθολογίες που απαντούν µε µεγαλύτερη συχνότητα στον παιδικό πληθυσµό υφίσταται µια αγορά
ικανοποιητικών διαστάσεων, πράγµα που κάνει τη φαρµακοβιοµηχανία να ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη νέων παιδιατρικών ενδείξεων ή νέων τύπων πιο προσαρµοσµένων στον παιδικό πληθυσµό
χάρη στην πιθανή απόδοση των επενδύσεων, ωστόσο για τις σπανιότερες παθολογίες ή για συγκεκριµένες υποοµάδες ηλικίας, το
κόστος της ανάπτυξης εν σχέσει προς την απόδοση της επενδύσεως
(5) ΕΕ L 121 της 1.5.2001
(6) Αναφέρεται συγκεκριµένα στην κατευθυντήρια γραµµή E 11 της
∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης για την Εναρµόνιση (ICH) η οποία ορίζει ότι: «Η
επιτακτική δεοντολογική ανάγκη για την εξασφάλιση γνώσεων όσον
αφορά τα αποτελέσµατα των ιατρικών προϊόντων για παιδιά πρέπει να
αντισταθµίζεται από τη δεοντολογική επιτακτική ανάγκη προστασίας
κάθε παιδιού κατά τις κλινικές δοκιµές»).

3.2.2.1 Η ΕΟΚΕ γνωρίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες είναι
ετερογενείς, έχουν συλλεχθεί στα κράτη µέλη από διάφορους
φορείς και κατά ποικίλους ατελείς και διαφορετικούς τρόπους, και
ως εκ τούτου είναι αµφίβολη η συµβατότητά τους και η δυνατότητα που παρέχουν για τη διατύπωση γενικότερων επιστηµονικών
θεωρήσεων. Η µελέτη των συνταγών και η χρήση φαρµάκων, παρά
τους περιορισµούς αυτούς θα µπορούσε να παράσχει µια πρώτη
έστω και χονδροειδή πανοραµική άποψη των διαφορών που
υφίστανται ως προς τις διαστάσεις του φαινοµένου τη δυναµική
των διαφόρων θεραπευτικών κατηγοριών και των ενεργών ουσιών
που χρησιµοποιούνται, έστω και χωρίς θεραπευτική αιτιολόγηση
επιστηµονικώς εδραιωµένη.

3.2.2.2 Ένα ακόµη εξελέγξιµο κενό έγκειται στη ανάλυση των
διαφορών ιατρικής µεθόδου στα διάφορα κράτη µέλη, που έχει
ιδιαίτερη σηµασία βάσει των στοιχείων τα οποία έχουν συλλεχθεί
για τις διάφορες κατηγορίες συνταγογραφίας ως προς τις διάφορες
παθήσεις. Η ΕΟΚΕ θεωρεί όχι µόνο ότι δεν χωρεί πλέον καµία
αναβολή για τις αναλύσεις αυτές, αλλά και ότι είναι ιδιαιτέρως
χρήσιµες για τη διασφάλιση του βασικού αγαθού που αποτελεί η
υγεία του πολίτη. ∆εδοµένου ότι οι διαδικασίες κατάρτισης των
επαγγελµατιών, οι τρόποι υγειονοµικής περίθαλψης, η παροχή
θεραπευτικών αγωγών και φαρµάκων εµπίπτουν στην αρµοδιότητα
των κρατών µελών, η ΕΟΚΕ συνιστά να εφαρµοστεί το συντοµότερο
δυνατόν και για τη χρήση των φαρµάκων η «ανοιχτή µέθοδος
συντονισµού». Συνιστά επίσης προς όφελος της υγείας του πολίτη,
µε την ενεργό συµβολή των ιατρικών συλλόγων και ενώσεων
ασθενών, να καταρτιστεί εντός λογικών προθεσµιών µια σπονδυλωµένη και συντονισµένη σειρά κατευθυντήριων γραµµών για τις
βέλτιστες ιατρικές πρακτικές στους διάφορους θεραπευτικούς
τοµείς και στα διάφορα στρώµατα του πληθυσµού ασθενών συµπεριλαµβανοµένου και του παιδικού πληθυσµού.
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3.2.3
Παράλληλα θα έπρεπε να γίνει και µια ανάλυση των
αποτελεσµάτων της παρακολούθησης και της φαρµακοεπαγρύπνησης, όπου η ευρωπαϊκή νοµοθεσία είναι βεβαίως πρωτοπόρος: Το δίκτυο φαρµακοεπαγρύπνησης θα έπρεπε να έχει ήδη
καταδείξει ότι σηµειώνονται λίγο πολύ ακατάλληλες χρήσεις και ότι
εµµέσως υφίστανται θεραπευτικά κενά, για τα οποία θα έπρεπε ήδη
να εφαρµοστεί κατάλληλη πολιτική ενηµέρωσης από τις κοινοτικές
αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές.

πρακτικές των µελετών που διενεργήθηκαν, από τον θεραπευτικό
κατάλογο έως την υποστήριξη και την παροχή συµβουλών για τη
σύσταση ευρωπαϊκού δικτύου ερευνητών και κέντρων µε ειδικές
αρµοδιότητες για τη διενέργεια των µελετών στον παιδικό
πληθυσµό. Στα καθήκοντα αυτά προστίθεται τέλος και η ευθύνη
ότι θα αποφεύγεται η επανάληψη των µελετών.

3.2.4
Μπροστά στο διαδεδοµένο φαινόµενο της συνταγογράφησης off-label, εγείρεται βεβαίως το ζήτηµα κατά πόσον
είναι επαρκής η προσέγγιση όσον αφορά τη διαδικασία για την
έκδοση άδειας κυκλοφορίας (όπως η περίπτωση της εξεταζόµενης
πρότασης). Σύµφωνα µε τη γνώµη της ΕΟΚΕ, καλό θα ήταν να
προταθούν εκ παραλλήλου δράσεις µε σκοπό τη δηµιουργία µιας
ορθής φιλοσοφίας για τα παιδιατρικά φάρµακα, τόσο ως προς τον
ιατρό όσο και γενικότερα για τους υγειονοµικούς φορείς καθώς και
για τους γονείς που είναι φυσικό να ενδιαφέρονται πως θα
απαλειφθούν τα συµπτώµατα και θα παύσει ο πόνος των παιδιών
τους πράγµα που συχνά τους οδηγεί να πιέζουν τον γιατρό για µια
πρώιµη συνταγή η οποία δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στις πραγµατικές ανάγκες του ασθενούς παιδιού.

3.3.2 Βάσει του ευρύτατου αυτού φάσµατος ευθυνών, η ΕΟΚΕ
θεωρεί ότι είναι εντελώς ανεπαρκείς οι αρµοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 4.1, ειδικότερα όσον αφορά την µεθοδολογία για την
ανάπτυξη της προκλινικής και κλινικής παιδιατρικής έρευνας (ειδικότερα των ειδικών εµπειρογνωµόνων στη φαρµακολογία και τοξικολογία, φαρµακοκινητική, βιοµετρία και βιοαστατιστική), των
ειδικών (συµπεριλαµβανόµενου του τοµέα της νεογνολογίας) στους
παιδιατρικούς τοµείς που αφορούν τις σηµαντικότερες θεραπευτικές
οµάδες, των εµπειρογνωµόνων του φαρµακοεπιδηµιολογικού τοµέα.
Προτείνει επίσης να αυξηθεί ο αριθµός εµπειρογνωµόνων που ορίζει
η Επιτροπή, και µεταξύ αυτών να συµπεριληφθούν και εκπρόσωποι
των θεραπευτικών ιδρυµάτων και άλλων βοηθητικών φορέων για τα
παιδιά, της φαρµακοβιοµηχανίας και του τοµέα διανοµής.

3.2.5
Μια άλλη πτυχή των εν λόγω ιατρικών προϊόντων που δεν
λήφθηκε υπόψη είναι ο σηµαντικός ρόλος που διαδραµατίζει ο
φαρµακοποιός στην απόφαση αγοράς και στη συµβουλή χρησιµοποίησης του κατάλληλου φαρµάκου: και γι αυτό θα πρέπει να
εφαρµοστεί µια αποτελεσµατική πολιτική εκπαίδευσης αφενός και
αφετέρου η φαρµακοεπαγρύπνηση.
3.2.6
Θα ήταν σκόπιµο επίσης να εξεταστούν εµπεριστατωµένα
τα διαθέσιµα στοιχεία ασφαλούς χρήσεως, και ειδικότερα όσον
αφορά την φαρµακοεπαγρύπνηση, για να αξιολογηθεί εάν οι
διάφορες προσεγγίσεις συνταγολογίας που εφαρµόζονται στα
κράτη µέλη της ΕΕ και η ποικιλία κατάταξης των φαρµάκων συνεπάγονται διαφοροποιηµένες επιπτώσεις από την άποψη της
ακατάλληλης χρήσης και των δυσµενών αντιδράσεων.
3.2.7
Η ΕΟΚΕ έχει συναίσθηση ότι οι πτυχές αυτές δεν
εµπίπτουν στον βασικό στόχο της εξεταζόµενης πρότασης, συνιστά
όµως στην Επιτροπή να ενεργήσει για τη δηµιουργία δικτύου
µεταξύ των αρµόδιων χωρών και των ειδικευµένων ερευνητικών
κέντρων µε σκοπό την καλύτερη γνώση των µηχανισµών που
διέπουν τη ζήτηση φαρµάκων, της ορθολογικής χρήσης τους, των
βέλτιστων θεραπευτικών αγωγών και άλλων συναφών πτυχών, έτσι
ώστε να ευνοηθεί η εναρµόνιση της εσωτερικής αγοράς και στον
φαρµακευτικό τοµέα.

3.3.3 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει τον ορισµό του παιδικού πληθυσµού:
«το τµήµα του πληθυσµού ηλικίας έως 18 ετών» (άρθρο 2), έχοντας
συνείδηση ότι δεν στάθηκε δυνατό να διατυπωθεί ενιαίος ορισµός
στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης για την εναρµόνιση (ICH).
Εύχεται όµως, όταν η επιτροπή παιδιατρικής προσδιορίσει τις
ειδικές µελέτες για τµήµα πληθυσµού, και να αποφύγει την επιβολή
µη απαραίτητων δοκιµών στον πληθυσµό που δεν παρουσιάζει
κίνδυνο από την άποψη της κράσεως και ηλικίας.

3.3.4 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι ορθή η αρχή σύµφωνα µε την
οποία τα προγράµµατα παιδιατρικής έρευνας πρέπει να υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός νέου φαρµάκου και
θεωρεί πολύ θετική τη δυνατότητα συνεχούς διαλόγου µεταξύ της
αναδόχου εταιρείας και της επιτροπής παιδιατρικής. Εκφράζει όµως
αµηχανία όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων «εκτός εάν δικαιολογείται διαφορετική προθεσµία, το αργότερο κατά την ολοκλήρωση
των φαρµακοκινητικών µελετών» (άρθ. 17, παρ. 1). Πράγµατι στο
στάδιο αυτό δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί οι µελέτες για τη
µοριακή ασφάλεια του πληθυσµού ενηλίκων και συνεπώς το περίγραµµα ασφάλειας δεν έχει ακόµη χαραχθεί µε ακρίβεια. Κατά
συνέπεια δεν είναι δυνατό ακόµη να διατυπωθεί πλήρες και σαφώς
αρθρωµένο πρόγραµµα παιδιατρικής έρευνας (ειδικότερα για τις
διάφορες υποοµάδες του παιδικού πληθυσµού), έτσι ώστε υπάρχει
κίνδυνος να διενεργηθούν µελέτες που δεν είναι απαραίτητες ή να
επαναληφθούν για διαφορετικές δόσεις από αυτές που προβλέπονταν αρχικά.

3.3 Η επιτροπή παιδιατρικής και οι κλινικές δοκιµές
3.3.1
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι πρέπει να συστηθεί στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων µια επιτροπή παιδιατρικής. Οι
αρµοδιότητές της είναι εξαιρετικά ποικίλες και εκτείνονται από την
αξιολόγηση των περιεχοµένων καθώς και όλων των προγραµµάτων
παιδιατρικής έρευνας έως την προληπτική αξιολόγηση των πιθανών
θεραπευτικών οφελών για τον παιδικό πληθυσµό, της επιστηµονικής
βοήθειας για την επεξεργασία παρόµοιων προγραµµάτων όσον
αφορά την εξέταση της συµµόρφωσης προς τις ορθές κλινικές

3.3.5 Η ΕΟΚΕ φοβάται επίσης µήπως η εν λόγω αίτηση έχει ως
αποτέλεσµα την καθυστέρηση της ανάπτυξης νέων φαρµάκων για
τον πληθυσµό ενηλίκων, ενώ σε πιο προωθηµένο στάδιο της
ανάπτυξης θα µπορούσαν να προσδιοριστούν σαφέστερα οι
πληθυσµοί κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένων και των παιδιών, να
επικεντρωθούν οι ερευνητικές προσπάθειες στις σηµαντικές πληροφορίες που ελλείπουν και να προταθούν πιο στοχοθετηµένα
προγράµµατα αποτελεσµατικής φαρµακοεπαγρύπνησης.
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3.3.6
Η ΕΟΚΕ αισθάνεται αµηχανία ως προς την πρόταση ότι
«οι µελέτες που ολοκληρώνονται πριν από τη θέσπιση της
παρούσας προτεινόµενης νοµοθεσίας δεν πρέπει να είναι επιλέξιµες
για τις ανταµοιβές και τα κίνητρα που προτείνονται για την ΕΕ.
Ωστόσο, θα λαµβάνονται υπόψη για τις απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στις προτάσεις και οι εταιρείες θα υποχρεούνται να υποβάλλουν τις µελέτες στις αρµόδιες αρχές όταν θεσπιστεί η παρούσα
προτεινόµενη νοµοθεσία» (7). Η διαβεβαίωση αυτή ενέχει πράγµατι
τον κίνδυνο να καθυστερήσει ή να µειωθεί ο αριθµός των µελετών
που διενεργούνται ή των προγραµµάτων των επιχειρήσεων, εν
αναµονή της οριστικής διατύπωσης του κανονισµού και της ισχύος
του σε όλη την ΕΕ.

3.4 Οι µηχανισµοί παροχής κινήτρων
3.4.1
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι είναι απαραίτητη η εξεύρεση
τρόπων παροχής κατάλληλων κινήτρων ούτως ώστε οι παιδιατρικές
κλινικές µελέτες να διενεργούνται σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές και µε τήρηση των δεοντολογικών κανόνων και προκειµένου
το θεραπευτικό οπλοστάσιο των παιδιάτρων, των θεραπευτικών
ιδρυµάτων των τµηµάτων παιδιατρικών κλινικών να εµπλουτιστεί µε
ασφαλή αποτελεσµατικά και ποιοτικά φάρµακα που έχουν
σχεδιαστεί και µελετηθεί για τον παιδικό πληθυσµό σύµφωνα µε τις
επισηµάνσεις που περιέχονται στο ψήφισµα του Συµβουλίου της
14ης ∆εκεµβρίου 2000 και βάσει της µακράς πείρας των ΗΠΑ που
έχει κατοχυρωθεί µε τη θέσπιση ειδικής νοµοθεσίας (8).
3.4.2
Ο χρόνος και οι πόροι που απαιτούνται γι αυτό το είδος
µελετών καθώς και τα λεπτά ζητήµατα δεοντολογίας και συµµόρφωσης των ασθενών της παιδικής ηλικίας που συνεπάγονται,
εξηγούν για ποιο λόγο οι δυνάµεις της αγοράς δεν µπόρεσαν να
αναπτύξουν πλήρως παιδιατρικά φάρµακα. Έχοντας γνώση της
καταστάσεως αυτής, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι τα κίνητρα και οι ανταµοιβές που προβλέπονται για τις διάφορες καταστάσεις δεν είναι
πάντοτε κατάλληλα.
3.4.2.1
Συγκεκριµένα οι κατά έξι µήνες παράταση του συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας δεν φαίνεται να παρέχει
επαρκές αντισταθµιστικό όφελος για τις βασικές δαπάνες (και τους
κινδύνους καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του φακέλου και της
αδειοδότησης) που συνεπάγονται οι παιδιατρικές µελέτες για ένα
νέο προϊόν. Είναι αλήθεια ότι προβλέπονται ορθώς δυνατότητες
παρέκκλισης και αναβολής, δεδοµένου όµως ότι η παιδιατρική
έρευνα καθίσταται υποχρεωτική, η δέσµευση αποβαίνει ιδιαιτέρως
δαπανηρή και χρονοβόρα.
3.4.2.2
Η ΕΟΚΕ εκφράζει ανησυχίες για την εφαρµοζόµενη
διαδικασία βάσει της οποίας οι προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης
επικεντρώνονται στις ενεργείς ουσίες µε µεγάλες εµπορικές δυνατότητες, για τις οποίες πραγµατοποιούνται ολοένα και µεγαλύτερες
επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης, ενώ παραµελούνται οι ουσίες
που προορίζονται για πιο περιορισµένα ή εξειδικευµένα τµήµατα
της αγοράς. Εάν ισχύσει το ίδιο για τα νέα παιδιατρικά φάρµακα,
δεν θα επιτευχθεί ο στόχος της εξασφάλισης εντός λογικών
χρονικών ορίων ενός πραγµατικά καινοτόµου θεραπευτικού οπλοστασίου παιδιατρικής ικανοποιητικών διαστάσεων. Η ΕΟΚΕ συνιστά
(7) Ενηµερωτική έκθεση: Πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των φαρµάκων
στον παιδιατρικό τοµέα, σελ. 8
(8) Best Pharmaceuticals for Children Act, 1η Απριλίου 2002, Public Law
αριθ. 107-109.
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να προσεχθεί ο κίνδυνο αυτός και να αναλυθεί ειδικώς στα πλαίσια
της προβλεπόµενης γενικής έκθεσης όπου αφορά την πείρα από την
εφαρµογή του κανονισµού.

3.4.3 Η νέα διαδικασία που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ στο
κεφάλαιο 2 (Άδεια Κυκλοφορίας για Παιδιατρική Χρήση) για τα
φάρµακα που ήδη διατίθενται στην αγορά και δεν προστατεύονται
από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή συµπληρωµατικό πιστοποιητικό
προστασίας αποτελεί µια σηµαντική και έγκυρη καινοτοµία όσον
αφορά τις διαδικασίες που ισχύουν για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση. Παρέχεται η δυνατότητα να ακολουθείται η κεντρική κοινοτική διαδικασία έστω και αν η αρχική άδεια
κυκλοφορίας ενός φαρµάκου για ενηλίκους παρασχέθηκε µέσω της
εθνικής διαδικασίας, αποτελεί µια έγκυρη ευκαιρία.

3.4.4 Θετικά επίσης είναι και ορισµένα ανοίγµατα όσον αφορά
την ελαστικότητα των διαδικασιών και ειδικότερα η δυνατότητα να
γίνεται αναφορά σε στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο του ήδη
εγκεκριµένου φαρµάκου (άρθ. 31.4), και να χρησιµοποιείται η ίδια
επισήµανση µε την απλή προσθήκη του λατινικού γράµµατος «P»
ως εκθέτη (άρθ. 31.5). Για την εν λόγω περίπτωση, η ΕΟΚΕ
προτείνει να εµφαίνεται επίσης µε ιδιαίτερη έµφαση η φαρµακευτική
µορφή και ποσολογία, εφόσον τροποποιούνται για παιδιατρική
χρήση όπως είναι πιθανόν.

3.4.5 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει επίσης ότι στο πλαίσιο των ελαστικών
αυτών ρυθµίσεων, απαντούν επίσης και ακαµψίες οι οποίες µπορούν
να αποθαρρύνουν την παιδιατρική έρευνα, όπως συγκεκριµένα η
υποχρέωση κατοχής έγκρισης σε όλα τα κράτη µέλη ως προϋπόθεση για το ωφέληµα των 6 προβλεπόµενων µηνών παράτασης του
συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι
η διάταξη αυτή είναι υπερβολική ειδικότερα στο πλαίσιο της διευρυµένης ΕΕ, και επωφελούνται εκ των πραγµάτων µόνο οι µεγάλες
πολυεθνικές επιχειρήσεις φαρµακευτικών προϊόντων ασφαλούς
επιτυχίας.

3.4.6 Μεγαλύτερη αµηχανία προκαλεί η απόφαση ότι όλα τα
στοιχεία της ανάπτυξης ενός φαρµάκου πρέπει να γνωστοποιούνται
που τροποποιεί στην πραγµατικότητα την ισχύουσα νοµοθεσία για
τις πληροφορίες και τα στοιχεία των φακέλων για την έκδοση
άδειας κυκλοφορίας. Και αυτός ο όρος φαίνεται να αποτελεί αποτρεπτικό εµπόδιο για την έναρξη έρευνας όσον αφορά τις φαρµακολογικές µορφές και δοσολογίες για παιδιατρική χρήση των
φαρµάκων που διατίθεται ήδη στην αγορά και η χρήση τους είναι
παγιωµένη.

3.5 Πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των φαρµάκων για παιδιά

3.5.1 Ένας από τους στόχους της παρούσας πρότασης είναι να
αυξήσει τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των
φαρµάκων για παιδιά. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη διαβεβαίωση ότι η
µεγαλύτερη διαθεσιµότητα πληροφοριών θα ευνοήσει την ασφαλή
και αποτελεσµατική χρήση των φαρµάκων για παιδιά και τοιουτοτρόπως προωθήσει τη δηµόσια υγεία, και ότι η διαθεσιµότητα των
πληροφοριών αυτών θα συµβάλει στην αποφυγή της επανάληψης
των µελετών καθώς και τη διεξαγωγή άσκοπων µελετών σε παιδιά.
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3.5.2
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί κατά συνέπεια µε την πρόταση να
χρησιµοποιείται η κοινοτική βάση δεδοµένων όσον αφορά τις
κλινικές δοκιµές (EudraCT) που θεσπίζεται βάσει της οδηγίας περί
κλινικών δοκιµών ως πηγή πληροφοριών σχετικά µε όλες τις εν
εξελίξει και τις ολοκληρωµένες παιδιατρικές µελέτες που διεξάγονται τόσο στην κοινότητα όσο και σε τρίτες χώρες.
3.5.2.1
Μολαταύτα δεν προσδιορίζονται επαρκώς οι τρόποι
χρησιµοποίησης της εν λόγω βάσης δεδοµένων: ποιος έχει τη δυνατότητα πρόσβασης, ποιες πληροφορίες µπορούν να γνωστοποιηθούν και ποιες αντιθέτως παραµένουν εµπιστευτικές βάσει της
προστασίας των ιδιωτικών δεδοµένων των πολιτών και των
ευαίσθητων βιοµηχανικών πληροφοριών ή εµπιστευτικού
χαρακτήρα.
3.5.2.2
Το ίδιο ισχύει και για τη διάκριση µεταξύ των πληροφοριών που διατίθεται στο τεχνικό δελτίο (που απευθύνεται στους
επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας) και των πληροφοριών που
παρέχονται στο ευρύτερο κοινό µέσω του επεξηγηµατικού
φυλλαδίου. Στο εν λόγω παιδιατρικό τµήµα της αγοράς έχει ιδιαίτερη σηµασία το επεξηγηµατικό φυλλάδιο να είναι κατανοητό και
διαφανές, ούτως ώστε να µην προκαλούνται συµπεριφορές που
ενδέχεται να βλάψουν τον παιδιατρικό ασθενή.
3.5.3
Στον τίτλο VI «Επικοινωνία και συντονισµός» καθορίζεται
µια σειρά δράσεων (όπως π.χ. η συλλογή των διαθέσιµων στοιχείων
µε όλες τις υφιστάµενες χρήσεις των φαρµάκων από τον παιδιατρικό πληθυσµό και τη σχετική επικοινωνία εκ µέρους των κρατών
µελών εντός 2 ετών από τη θέση σε ισχύ του κανονισµού — άρθ.
41), δεν αντιµετωπίζεται όµως το σηµαντικότερο θέµα των γνώσεων
όσον αφορά την ορθή χρήση των φαρµάκων για παιδιά και των
συνακόλουθων πολιτικών που πρέπει να υιοθετηθούν από τους
επαγγελµατίες του υγειονοµικού τοµέα και από τον πληθυσµό γενικότερα.
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4.3 Η διαδικασία επικοινωνίας και συντονισµού, όπως διαγράφεται στον τίτλο VI, φαίνεται µάλλον περιοριστική. Η ΕΟΚΕ
συνιστά να µελετηθεί και να εφαρµοστεί µια ευρύτερη στρατηγική
επικοινωνίας, που να εξασφαλίζει την ορθολογικότερη χρήση των
φαρµάκων στον παιδιατρικό τοµέα και να παρασχεθούν στους
ιατρούς και υγειονοµικούς φορείς όλα τα απαραίτητα µέσα γνώσης.
Στην προοπτική αυτή θα εξεταστεί και πάλι εάν και υπό ποιες
συνθήκες πρέπει να διατίθενται στους ερευνητές και ιατρούς οι
πληροφορίες σχετικά µε τις κλινικές δοκιµές που διατίθενται από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεδοµένων για τις κλινικές δοκιµές
(EUDRACT Database).

4.4 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση θεσπίσεως προγράµµατος παιδιατρικής έρευνας υπό την ονοµασία MICE (Φαρµακολογική Έρευνα για τα Παιδιά της Ευρώπης), µε σκοπό τη χρηµατοδότηση σε κοινοτικό επίπεδο της έρευνας εκ µέρους οµάδων,
εταιρειών, δικτύων, παιδιατρικών νοσοκοµείων για φάρµακα µε
παιδιατρική χρήση που δεν καλύπτονται από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
ή στη φάση µετεγγραφής. Η ΕΟΚΕ θα προτιµούσε ωστόσο να
παρασχεθούν κατευθυντήριες ενδείξεις και ένας σαφέστερος
ορισµός της επιτροπής παιδιατρικής. Και τούτο προκειµένου να
αποφευχθούν οι µακρές συζητήσεις σχετικά µε το ποιος θα
προσδιορίζει τους θεραπευτικούς τοµείς στους οποίους είναι προτεραιότητα η απόκτηση γνώσεων για τη χρήση στην παιδιατρική, για
την αξιολόγηση των αναγκών προτεραιότητας και των ειδικών
µελετών που πρέπει να διεξαχθούν καθώς και για τις σηµαντικές
διαφορές που υφίστανται στα κράτη µέλη µεταξύ των ιατρικών
πρακτικών.

4.5 Η ΕΟΚΕ προτείνει συνεπώς να συµπεριληφθεί ειδικώς στο
άρθρο 7 του παρόντος κανονισµού ότι οι αρµοδιότητες αυτές
ανήκουν στην επιτροπή παιδιατρικής κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
διευκολυνθεί η ταχεία επικαιροποίηση και να διασφαλιστεί ο
καλύτερος συντονισµός µε όλες τις θεσµικές δραστηριότητες της
ίδιας της επιτροπής παιδιατρικής.

4. Συµπεράσµατα
4.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί κατά βάση µε την εξεταζόµενη πρόταση
κανονισµού, διερωτάται όµως εάν η νοµοθετική της βάση, και
συγκεκριµένα το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, για την υλοποίηση
των στόχων που τάσσονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 (ελεύθερη
κυκλοφορία των αγαθών) αποτελεί την καταλληλότερη βάση σε
έναν τοµέα µε σηµαντικές πτυχές για τη δηµόσια υγεία. Είναι
αλήθεια ότι αν και όλες οι νοµοθετικές διατάξεις έχουν υιοθετηθεί
στον φαρµακευτικό τοµέα, πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι ο
βασικός στόχος της πρότασης είναι η υγεία και η προστασία του
παιδικού πληθυσµού.
4.2 Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να προβεί κατ' αρχάς στην
κατάρτιση µιας περαιτέρω πρότασης που θα είναι επικεντρωµένη
στη ζήτηση και προσφορά των φαρµάκων. Στόχος είναι η
δηµιουργία ενός λειτουργικού και αποτελεσµατικού εργαλείου που
θα καθιστά δυνατή και θα ευνοεί τη συλλογή και διάδοση πληροφοριών ως προς τη διαθεσιµότητα και τη χρήση των φαρµάκων, τη
σύσταση βάσης επιδηµιολογικών δεδοµένων και τη χρήση των
συνταγολογίων, τον προσδιορισµό κατευθυντήριων γραµµών µέσω
µιας ευρύτερης συµµετοχής των επαγγελµατικών του υγειονοµικού
τοµέα καθώς και των ενώσεων ασθενών έτσι ώστε να ευνοείται
ταυτοχρόνως η εφαρµογή και σε αυτόν τον τοµέα της «ανοιχτής
µεθόδου συντονισµού».

4.6 Η ΕΟΚΕ συνιστά παράλληλα µε τη σύσταση και την
υλοποίηση του ευρωπαϊκού δικτύου ερευνητών και κέντρων µε
ειδική εµπειρογνωµοσύνη στη διεξαγωγή µελετών στον παιδικό
πληθυσµό, όπως ορίζεται στο άρθρο 43, η επιτροπή παιδιατρικής
να µην περιοριστεί µόνο σε καθήκοντα «επιστηµονικής υποστήριξης
του οργανισµού», αλλά να διαδραµατίζει ενεργό ρόλο, που θα
υποστηρίζεται ενδεχοµένως από ένα φόρουµ το οποίο θα
συγκεντρώνει εµπειρογνώµονες από όλα τα κράτη µέλη, τόσο του
πανεπιστηµιακού κόσµου όσο και των διαφόρων παιδιατρικών ειδικοτήτων. Προτείνει επίσης να συµπεριληφθούν, όταν θα καθοριστούν ειδικά πρωτόκολλα µελέτης, ερευνητές από τις εταιρείες που
εµπλέκονται στο πρωτόκολλο προϊόντων, δεδοµένου ότι διαθέτουν
τις περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των
ίδιων των προϊόντων.

4.7 Το γεγονός ότι η βασική αρµοδιότητα της επιτροπής
παιδιατρικής είναι η έγκριση των προγραµµάτων παιδιατρικής
έρευνας, γύρω από την οποία στρέφεται η πρόταση στο σύνολό
της, συνεπάγεται τον κίνδυνο µήπως πρωτοστατήσει η λογική της
τυποποίησης των κλινικών παιδιατρικών δοκιµών εις βάρος
ορισµένων άλλων στόχων δεοντολογικής σηµασίας οι οποίοι προαναφέρθηκαν όπως η αποφυγή των άσκοπων επαναλήψεων και η
διενέργεια µη απαραίτητων παιδιατρικών µελετών.
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4.8 Η ΕΟΚΕ προτείνει να αναφερθεί ρητά ότι µεταξύ των καθηκόντων της επιτροπής παιδιατρικής είναι και η απαίτηση αφενός της
αναλύσεως των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες από τη βάση
δεδοµένων EUDRACT και αφετέρου η αξιολόγηση µε τη βοήθεια
περιοδικής έκθεσης ασφάλειας (όπως προβλέπεται από τις πιο πρόσφατες νοµοθετικές τροποποιήσεις): στην εν λόγω έκθεση πράγµατι
περιέχονται επιδηµιολογικά στοιχεία, έρευνες για τα συνταγολόγια
και τα αποτελέσµατα των δηµοσιευµένων µελετών, βάσει των
οποίων είναι δυνατόν να µειωθούν οι διαστάσεις και οι χρόνοι
διάρκειας των νέων κλινικών µελετών, και µάλιστα σε ορισµένες
περιπτώσεις να κριθούν ως πλεονάζουσες.
4.9 Στο επίπεδο των διαδικασιών, θα πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση ότι, ενώ η εν λόγω τεκµηρίωση καθιστά δυνατή την αξιολόγηση των στοιχείων ασφάλειας των υφιστάµενων φαρµάκων
(µέσω της φαρµακοεγρήγορσης, των ενηµερωτικών εκθέσεων και
της περιοδικής έκθεσης ασφάλειας) όσον αφορά την παρασκευή ή
δοσολογία για τον παιδικό πληθυσµό, θα εφαρµόζεται όχι τόσο µια
διαδικασία σαν κι εκείνη που ισχύει για την άδεια κυκλοφορίας για
παιδιατρική χρήση η οποία είναι χρονοβόρος και πολυδάπανη, αλλά
µια συνοπτική, κεντρική και απλοποιηµένη διαδικασία που θα
επιτρέπει να γίνονται οι σκόπιµες τροποποιήσεις στο τεχνικό δελτίο
και το επεξηγηµατικό φυλλάδιο (9).
4.10 Ως προς τη διαδικασία και πάλι, η ΕΟΚΕ θεωρεί
απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι, οποτεδήποτε υπάρχουν οι προϋ-
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ποθέσεις που επιτρέπουν την προσφυγή στη διαδικασία που
προβλέπεται για τα ορφανά φάρµακα σε ένα ειδικό τµήµα του
παιδικού πληθυσµού, ο κάτοχος άδειας θα έχει τη δυνατότητα να
επιλέγει τη µια εκ των δύο διαδικασιών.
4.11 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι σκόπιµο τα αποτελέσµατα των
ερευνών και οι τροποποιήσεις των επεξηγηµατικών φυλλαδίων που
έχουν εγκριθεί να δηµοσιεύονται ενώ οι πληροφορίες για την
παιδιατρική χρήση να εισαχθούν σε όλα τα φάρµακα που δεν
προστατεύονται από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και έχουν την αυτή
δραστική αρχή.
4.12 Η ΕΕ αποτελεί ήδη τη ρυθµιστική αρχή αναφοράς για την
καταχώριση των φαρµάκων στις αναπτυσσόµενες χώρες, ενώ ο ΠΟΥ
αναφέρεται σε αυτήν κατά την αξιολόγηση των φαρµάκων που
δύνανται να καταχωρηθούν στις χώρες αυτές. Η ταχεία εισαγωγή
του κανονισµού στην ΕΕ πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο στις
παιδιατρικές θεραπείες που είναι διαθέσιµες και στις λιγότερο
ανεπτυγµένες χώρες. Η ΕΟΚΕ συνιστά να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο η θετική συνεργασία µε τον ΠΟΥ και ζητεί από την Επιτροπή
να συνεχίσει τον συστηµατικό διάλογο µε όλες τις διεθνείς αρχές
για να επισπευσθεί η έγκριση νέων ουσιών ή ενδείξεων, δόσεων ή
συνταγών πιο ενδεδειγµένων για παιδιατρική χρήση, και ταυτοχρόνως να αποφευχθούν οι άσκοπες επαναλήψεις κλινικών µελετών.

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(9) Ένας παρόµοιος απλοποιηµένος µηχανισµός υιοθετήθηκε από τις ΗΠΑ
βάσει του οποίου επιτεύχθηκε, για 33 προϊόντα η συµπερίληψη παιδιατρικών πληροφοριών στο επεξηγηµατικό φυλλάδιο ως συνέπεια κλινικών
µελετών µετά την εγγραφή (δεδοµένου ότι στις ΗΠΑ δεν προβλέπεται η
περιοδική έκθεση ασφάλειας, οι µελέτες αυτές ήταν απαραίτητες) ενώ για
53 προϊόντα επετεύχθη η παιδιατρική αποκλειστικότητα βάσει ενός
πλήρους προγράµµατος κλινικών ερευνών.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Οι βιοµηχανικές µεταλλαγές στον τοµέα της µηχανολογίας»
(2005/C 267/02)
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 θέµα «Οι βιοµηχανικές
µεταλλαγές στον τοµέα της µηχανολογίας».
Η Συµβουλευτική Επιτροπή Βιοµηχανικών Μεταλλαγών, στην οποία ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών
εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή της στις 27 Απριλίου µε βάση την έκθεση του εισηγητή, κ. VAN
IERSEL, και του συνεισηγητή, κ. CASTAÑEDA.
Κατά την 417η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 11ης και 12ης Μαΐου 2005 (συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 2005), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 211 ψήφους (4 αποχές) την ακόλουθη γνωµοδότηση.
Σύνοψη

Η µηχανολογία είναι αυτοδύναµος τοµέας, αλλά, ως προµηθεύτρια
κεφαλαιουχικών αγαθών και κοινών τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται από διάφορες βιοµηχανίες, λειτουργεί επίσης εποικοδοµητικά µε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα σε πολύ µεγαλύτερο
αριθµό ευρωπαϊκών τοµέων. Είναι βασική καινοτόµος βιοµηχανία,
γι' αυτό και πρέπει να θεωρείται στρατηγικός τοµέας σε κάθε
ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική. Ο τοµέας της µηχανολογίας
µπορεί να ενταχθεί πλήρως σε συγκεκριµένο πρόγραµµα στόχων
που θα καθοριστούν σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο
µε απώτερο σκοπό την υλοποίηση του προγράµµατος της Λισαβόνας. Προς τούτο, απαιτούνται τόσο οριζόντιες όσο και τοµεακές
πολιτικές, καθώς και το κατάλληλο µίγµα αυτών των δύο. Όλες
αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να βοηθήσουν τον τοµέα να διαπρέψει
όχι µόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσµίως.

Υπάρχουν αρκετά ζητήµατα που πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο
της εν εξελίξει διαδικασίας διαβούλευσης και χάραξης πολιτικής σε
επίπεδο ΕΕ (όσον αφορά τη µηχανολογία), πράγµα που θα παράσχει
κίνητρο για παρόµοιες διαδικασίες σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο σε όλη την Ευρώπη. Μερικές από τις ειδικές προϋποθέσεις
που πρέπει να εκπληρωθούν σε επίπεδο ΕΕ είναι: η βελτίωση της
νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κανονιστικών
επιπτώσεων πριν από τη νοµοθετική ρύθµιση και της ορθής εφαρµογής και τήρησης της υφιστάµενης κοινοτικής νοµοθεσίας, η
αποτελεσµατική εποπτεία της αγοράς, η συγκρότηση τεχνολογικής
πλατφόρµας προκειµένου να γεφυρωθεί το χάσµα ανάµεσα στα
ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήµια και τη βιοµηχανία, η µείωση
της αυξανόµενης αναντιστοιχίας ανάµεσα στην Ε&Α που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ και τις ανάγκες της βιοµηχανίας, µια πολιτική
ανταγωνισµού που να ευνοεί την ανάπτυξη και την καινοτοµία στις
ΜΜΕ, η βελτίωση της πρόσβασης στις χρηµαταγορές και µια
εµπορική πολιτική που να διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στις
επενδύσεις στις αγορές τρίτων χωρών. Μεγάλη σηµασία έχει, επίσης,
η προσαρµογή των επαγγελµατικών δεξιοτήτων στις σύγχρονες
απαιτήσεις.

Ένας διάλογος µεταξύ της Επιτροπής και όλων των ενδιαφερόµενων
µερών σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε τον αντίκτυπο στη βιοµηχανία θα

µπορούσε να δηµιουργήσει ευνοϊκό πλαίσιο για τη µηχανολογία
στην ΕΕ και να συµβάλει στην ανάπτυξη και την προαγωγή ισχυρών
περιφερειακών συσπειρώσεων. Για όλα αυτά απαιτείται ενεργός
δέσµευση των ευρωπαϊκών οργάνων και ιδιαίτερα της Επιτροπής.

1. Εισαγωγή
1.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει σήµερα µια βιοµηχανική
πολιτική «νέου τύπου». Η πολιτική αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
βελτίωση της νοµοθεσίας, τοµεακή προσέγγιση και ολοκληρωµένη
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ. Συνδέεται άµεσα τόσο µε τη στρατηγική
της Λισαβόνας όσο και µε την τρέχουσα επανεκτίµηση της
συµβολής της µεταποιητικής βιοµηχανίας στην ευρωπαϊκή οικονοµία.
1.2 Σε πολλούς τοµείς, αυτή η αναζωογόνηση της βιοµηχανικής
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει πλήρως τις αρχές αυτής της βιοµηχανικής πολιτικής
«νέου τύπου» (1), η επιτυχία της οποίας θα εξαρτηθεί κυρίως από
τον κατάλληλο συνδυασµό δράσεων οριζόντιου και τοµεακού
επιπέδου, για τους εξής λόγους:
— υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των βιοµηχανικών
τοµέων,
— το τοµεακό επίπεδο είναι, σε πολλές περιπτώσεις, το πλέον
κατάλληλο για τη συγκέντρωση εκπροσώπων της βιοµηχανίας,
συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών κοινωνικών εταίρων,
κρατικών εκπροσώπων και φορέων χάραξης πολιτικής (Επιτροπή
και εθνικές αρχές) και άλλων σηµαντικών ενδιαφεροµένων όπως
οι πελάτες, τα ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα επιστηµονικά και τεχνολογικά ιδρύµατα και οι τράπεζες.
1.3 Υπάρχει γενική πολιτική συµφωνία ως προς την ανάγκη να
αντεπεξέλθει η Ευρώπη στις προκλήσεις του µέλλοντος, αναλαµβάνοντας δυναµικό ηγετικό ρόλο σε ένα παγκοσµιοποιηµένο
περιβάλλον. Η υλοποίηση του προγράµµατος της Λισαβόνας είναι
σήµερα πιο σηµαντική από ποτέ. Η Ευρώπη, συνεπώς, δεν θα πρέπει
µόνο να καταπολεµήσει τα στοιχεία που αντιλαµβάνεται ως
αδυναµίες της (σε σύγκριση µε τους εµπορικούς της εταίρους),
αλλά και να στηρίξει και να αναπτύξει τα δυνατά της στοιχεία. Η
(1) Πρβλ. τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Υποστήριξη των διαρθρωτικών αλλαγών: Μια βιοµηχανική πολιτική για τη διευρυµένη Ευρώπη»
(COM(2004) 274 τελικό, 21.4.2004), 15.12.2004, εισηγητής: ο κ.
van Iersel.
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βιοµηχανία παραγωγής µηχανολογικών αγαθών παρέχει σηµαντικούς τεχνολογικούς πόρους, διότι είναι ιδιοκτήτρια όχι µόνο της
τεχνολογίας που είναι ενσωµατωµένη στα προϊόντα της, αλλά και
εκείνης που είναι ενσωµατωµένη στις διαδικασίες των πελατών της,
στους οποίους συγκαταλέγονται η υπόλοιπη µεταποιητική βιοµηχανία και ουσιώδεις κοινωφελείς υπηρεσίες όπως η ενέργεια, η
ύδρευση, οι µεταφορές και οι επικοινωνίες.

1.4 Με την επανενεργοποίηση του προγράµµατος δράσης της
Λισαβόνας και τη σηµερινή επικέντρωση στην ανάπτυξη και την
απασχόληση, η Επιτροπή ορθώς δίνει έµφαση στον κεντρικό ρόλο
της µεταποιητικής βιοµηχανίας και ιδιαίτερα των ΜΜΕ. Έτσι, κάθε
ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική πρέπει να θεωρεί τη µηχανολογία
στρατηγικό τοµέα, ο οποίος µάλιστα ακµάζει αυτόν τον καιρό.
Πράγµατι, η προσοχή µας δεν θα πρέπει να επικεντρωθεί µόνο
στους τοµείς που αντιµετωπίζουν άµεσες προκλήσεις, αλλά να
στραφεί εξίσου και στους τοµείς που γνωρίζουν επιτυχία.

1.4.1
Η µηχανολογία δεν είναι µόνο ένας αυτοδύναµος κλάδος,
αλλά, ως προµηθεύτρια κεφαλαιουχικών αγαθών και κοινών τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται από διάφορες βιοµηχανίες,
λειτουργεί εποικοδοµητικά µε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα σε
πολύ µεγαλύτερο αριθµό ευρωπαϊκών τοµέων.

1.4.2
Ο τοµέας της µηχανολογίας, ως προµηθευτής
απαραίτητης τεχνολογίας σε όλους τους άλλους οικονοµικούς
τοµείς, παρέχει τη βασική βιοµηχανική υποδοµή στην οποία
στηρίζεται η ευρωπαϊκή οικονοµία.
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2.1.1 Η µηχανολογία είναι στρατηγική βιοµηχανία: είναι ένας
τοµέας έντασης γνώσεων, µε υψηλή προστιθέµενη αξία, που παρέχει
σε όλους τους άλλους τοµείς της οικονοµίας την τεχνολογία και
τις γνώσεις που χρειάζονται, µαζί µε τα µηχανήµατα, τα συστήµατα
παραγωγής, τα εξαρτήµατα και τις συναφείς υπηρεσίες. Θεωρείται
επίσης σηµαντική συµβολή στην αειφόρο ανάπτυξη δεδοµένου ότι
µπορεί να οδηγήσει σε πιο αποδοτική παραγωγή, και, µε τον τρόπο
αυτό, να συµβάλει στην αποσύνδεση της χρησιµοποίησης των
πόρων από την οικονοµική ανάπτυξη. Είναι µια πολύ διαφοροποιηµένη βιοµηχανία, κάθε άλλο παρά οµοιογενής, που περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα υποτοµέων, στους οποίους συγκαταλέγονται: τα µηχανήµατα ανύψωσης και χειρισµού φορτίων, οι εργαλειοµηχανές, τα µηχανήµατα κατεργασίας του ξύλου, οι µη οικιακές
εγκαταστάσεις ψύξης και αερισµού, οι αντλίες και οι συµπιεστές, τα
µηχανήµατα για εξορυκτικές, λατοµικές και οικοδοµικές δραστηριότητες, οι τριβείς, τα γρανάζια και τα στοιχεία µετάδοσης της
περιστροφής και της κίνησης, οι βρύσες και οι βαλβίδες, οι
κινητήρες και οι στρόβιλοι (τουρµπίνες), τα γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα, τα µηχανήµατα κλωστοϋφαντουργίας και
παραγωγής ενδυµάτων και δερµάτινων ειδών, τα µηχανήµατα
επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και καπνού, ο γεωργικός εξοπλισµός, τα µηχανήµατα χαρτοποιίας και χαρτονοποιίας, οι βιοµηχανικοί κλίβανοι και καυστήρες, τα µηχανήµατα µεταλλουργίας κλπ.
Επιπροσθέτως, υπάρχουν και οι κοινές τεχνολογίες, όπως η µηχατρονική, που συνδυάζει µηχανικά και ηλεκτρονικά στοιχεία.

2.1.2 Η µηχανολογία δεν παρέχει µόνο τον εξοπλισµό, αλλά και
τις δεξιότητες και τις γνώσεις για τη βελτίωση των υφιστάµενων
διαδικασιών και προϊόντων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων σε
όλους τους υποτοµείς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στο πλαίσιο
της οικονοµικής ανάπτυξης της διευρυµένης Ευρώπης, και όχι
µόνο.

1.4.3
Επιπλέον, η µηχανολογία είναι ένας από τους σηµαντικότερους εξαγωγικούς τοµείς, που αντιστοιχεί περίπου στο 15 % των
εξαγωγών µεταποιηµένων αγαθών της ΕΕ.

1.5 Η µηχανολογία έχει ωφεληθεί σηµαντικά από την ενιαία
αγορά, η οποία έχει παράσχει στους Ευρωπαίους κατασκευαστές
µια σηµαντική εσωτερική βάση. Ωστόσο, αν και ο τοµέας χρειάζεται
αναλογικό επίπεδο συνεκτικών διεθνών προτύπων και ευρωπαϊκών
ρυθµίσεων, είναι σηµαντικό να διατηρηθεί η ισορροπία, προκειµένου
να αποφευχθεί η υπερβολική ρύθµισή του, η οποία θα παρεµπόδιζε
ενδεχοµένως την ανταγωνιστικότητα. Ταυτόχρονα, απαιτείται µεγαλύτερη επικέντρωση στην εφαρµογή και την τήρηση των ρυθµίσεων.

1.6 Χρειάζονται τόσο οριζόντιες όσο και τοµεακές πολιτικές,
καθώς και το κατάλληλο µίγµα αυτών των δύο.

2. Στρατηγική σηµασία

2.1 Ο τοµέας της µηχανολογίας διαδραµατίζει καίριο ρόλο στην
ευρωπαϊκή οικονοµία, για τους εξής λόγους:

2.1.3 Η ευρωπαϊκή µηχανολογία είναι κορυφαία στον κόσµο: µε
το 41 % της παγκόσµιας παραγωγής, η Ευρώπη είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας µηχανηµάτων στον κόσµο
(261.707 εκατ. ευρώ το 2002), συµπεριλαµβανοµένων των
εξαγωγών πλήρων εγκαταστάσεων. Αν η Ευρώπη θέλει να γίνει η
πιο ανταγωνιστική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο, έχει ζωτική
σηµασία να διατηρηθεί αυτή η ηγετική θέση.

2.1.4 Η µηχανολογία είναι σηµαντική βιοµηχανία: δεν είναι µόνο
ένας από τους µεγαλύτερους βιοµηχανικούς τοµείς της Ευρώπης,
που αντιπροσωπεύει το 8 % της συνολικής παραγωγής της µεταποιητικής βιοµηχανίας, αλλά και ένας από τους µεγαλύτερους
εργοδότες µε περίπου 140.000 εταιρείες (εκ των οποίων οι
21.600 άνω των 20 υπαλλήλων) που παρέχουν σε περίπου 2,49
εκατοµµύρια ανθρώπους θέσεις απασχόλησης ως επί το πλείστον
υψηλής εξειδίκευσης. Η ισχυρή εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά της
οποίας απολαύει η µηχανολογία (285 δισ. ευρώ στην ΕΕ-15 και
305 δισ. ευρώ στην ΕΕ-25 το 2003) αντιστοιχεί στο 70 % της
παραγωγής στην ενιαία αγορά και ενισχύει τόσο την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας όσο και τη σταθερότητα της απασχόλησης
στον τοµέα. Η βιοµηχανία αυτή είναι, συνεπώς, ουσιώδης για την
επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας.
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2.1.5
Η µηχανολογία είναι βασική καινοτόµος βιοµηχανία: στην
Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ισχυρή στον τοµέα των µηχανηµάτων επί
παραγγελία και στους µικρούς, εξειδικευµένους, προσοδοφόρους
τοµείς της αγοράς, οι οποίοι έχουν µεγάλη σηµασία για την
ικανότητα καινοτοµίας όλων των άλλων οικονοµικών τοµέων. Έχει
επίσης ζωτική σηµασία για την ικανότητα όλων των άλλων τοµέων
της βιοµηχανίας να παρέχουν υψηλή προστιθέµενη αξία, επιτυγχάνοντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που αντισταθµίζει
όποια µειονεκτήµατα ενδέχεται να παρουσιάζει η Ευρώπη σε πτυχές
όπως το κόστος εργασίας. Η µηχανολογία είναι κινητήρας και
πρωτοπόρος της καινοτοµίας, καθώς εφαρµόζει και ενσωµατώνει
καινοτοµίες ήδη στα δικά της προϊόντα και διαδικασίες. ∆εν πρέπει
να ξεχνάµε ότι η µηχανολογία είναι ένας κρίκος — πολύ συχνά ο
πρώτος — σε µια αλυσίδα δηµιουργίας προστιθέµενης αξίας: αν
ένα κοµµάτι αυτής της αλυσίδας είναι ελαττωµατικό, πλήττεται το
σύνολο.

2.1.6
Η µηχανολογία είναι µια βιοµηχανία επιχειρηµατιών, στην
οποία κυριαρχούν οι ΜΜΕ οικογενειακής ιδιοκτησίας (2), — οι
οποίες είναι, σε µεγάλο βαθµό, — µε όλες τις συνακόλουθες
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν αυτές οι εταιρείες, πολλές από τις
οποίες είναι επίσης παγκόσµιες επιχειρήσεις. Η µηχανολογία
αποτελεί, εποµένως, την επιτοµή του επιχειρηµατικού πνεύµατος,
που είναι θεµελιώδες για την υλοποίηση των στόχων της Λισαβόνας.
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µεταξύ του κατασκευαστή και των τελικών χρηστών, όπως στη
Βάδη-Βυρτεµβέργη, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, στο Πεδεµόντιο, στη
Λοµβαρδία, στον Ροδανό-Άλπεις, στα Μίντλαντς του Ηνωµένου
Βασιλείου ή στην περιοχή Αϊντχόβεν-Άαχεν, βάση επιτυχηµένων
συσπειρώσεων. Τα παραδείγµατα αυτά υπογραµµίζουν τη συχνά
επιτυχηµένη και απαραίτητη συµβολή των περιφερειακών και
τοπικών αρχών.
2.3 Η µηχανολογία διαδραµατίζει ζωτικό ρόλο στη βελτίωση
του περιβάλλοντος, παράγοντας εξοπλισµό για την επεξεργασία και
τον καθαρισµό του νερού, του εδάφους, του αέρα, των αποβλήτων
και της κοπριάς. Συµβάλλει επίσης στη διευκόλυνση της χρησιµοποίησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
2.4 Ο τοµέας της µηχανολογίας είναι πρωτοπόρος στον κόσµο,
υποστηρίζει την ευρωπαϊκή µεταποιητική βιοµηχανία και τις ευρωπαϊκές εξαγωγές και αποτελεί, συνεπώς, ένα από τα ισχυρά στοιχεία
της Ευρώπης.
Η λήψη µέτρων για την ανάπτυξη της µηχανολογίας αναµένεται να
βοηθήσει τον τοµέα να διαπρέψει όχι µόνο στην Ευρώπη, αλλά και
παγκοσµίως.
2.5 Ένα πολύ καλό επιχείρηµα υπέρ της αύξησης της στήριξης
του τοµέα είναι η έµφαση που έδωσε πρόσφατα στη µηχανολογία η
κυβέρνηση των ΗΠΑ. Χώρες σαν τις ΗΠΑ αποκτούν όλο και µεγαλύτερη επίγνωση της σηµασίας της µεταποιητικής βιοµηχανίας,
γενικά, και του τοµέα της µηχανολογίας, ειδικότερα, για την οικονοµία και την εθνική ασφάλεια (3).
3. Τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο

2.1.7
Άλλα χαρακτηριστικά της βιοµηχανίας της µηχανολογίας
είναι τα εξής:

3.1 Βιοµηχανικές µεταλλαγές και καινοτοµίες

— δεν είναι δραστηριότητα έντασης κεφαλαίου σε σύγκριση µε
άλλους µεταποιητικούς τοµείς, αλλά δεν παύει να απασχολεί
προσωπικό µε υψηλή εξειδίκευση στον σχεδιασµό και την
παραγωγή µηχανηµάτων και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων επί
παραγγελία·

3.1.1 Οι βιοµηχανικές µεταλλαγές και οι καινοτοµίες αποτελούν
καθηµερινό φαινόµενο στην παραγωγή και τη µεταποίηση. Η λιγότερο προηγµένη παραγωγή, που χρειάζεται λιγότερο εξειδικευµένο
προσωπικό λειτουργίας, ανατίθεται όλο και περισσότερο εργολαβικά σε άλλες περιοχές του κόσµου. Για να διατηρήσει και να
ενισχύσει τη θέση του τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο
εξωτερικό, ο τοµέας χρειάζεται συνεχείς προσαρµογές και καινοτοµίες. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη
σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

— η πρόοδός της τις τελευταίες δεκαετίες βασίζεται στην αυξανόµενη προσαρµοστικότητα, που προκύπτει από την καινοτοµία
και επιτρέπει την ενσωµάτωση διάφορων ανταγωνιστικών
εξαρτηµάτων, τα οποία στη συνέχεια διατίθενται στο εµπόριο
παγκοσµίως·

— δεδοµένου του πανταχού παρόντος ρόλου της µηχανολογίας σε
όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, η ύψιστη αξιοπιστία αποτελεί
επιταγή σ' αυτόν τον τοµέα, ο οποίος είναι αναπόσπαστο τµήµα
της γενικά αποδεκτής εικόνας µιας ισχυρής ευρωπαϊκής βιοµηχανικής παράδοσης.

2.2 Οι µηχανολογικές εταιρείες έχουν ιδιαίτερα στενές σχέσεις
µε τους πελάτες τους, καθώς η παραγωγή αγαθών µε µηχανές είναι
γενικά µια πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί προηγµένες µηχανολογικές δεξιότητες και συνεχή τεχνική βοήθεια και εξυπηρέτηση
από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού. Αποτελεί ουσιώδες τµήµα
του βιοµηχανικού ιστού και, όπου υπάρχει γεωγραφική εγγύτητα
(2) Μόνο 21 600 από αυτές τις εταιρείες απασχολούν 20 ή περισσότερα
άτοµα και µόνο 4 500 απασχολούν 100 ή περισσότερα.

3.1.2 Στον τοµέα εστιάστηκε, ήδη από το 1994, η προσοχή των
ρυθµιστικών οργάνων της ΕΕ, τα οποία ανταποκρίθηκαν πρώτα µε
µία ανακοίνωση (4) και έπειτα µε ένα ψήφισµα του Συµβουλίου (5).
Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε τα κράτη µέλη έδειξαν µεγάλη
διάθεση να εφαρµόσουν την προτεινόµενη συνέχεια της ανακοίνωσης και του ψηφίσµατος του Συµβουλίου. Η επιφυλακτικότητα
αυτή κάθε άλλο παρά θετική εφαρµογή πολιτικής µπορεί να
θεωρηθεί. Η διστακτική αυτή γενική στάση είχε αλλάξει µε την
(3) Βλ. «Manufacturing in America» (Η µεταποιητική βιοµηχανία στην
Αµερική), Υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ. Άλλο συγκεκριµένο
παράδειγµα της στρατηγικής σηµασίας της µηχανολογίας είναι η διάταξη
του «Νόµου για την έγκριση της εθνικής άµυνας» (Defence Authorization Act) των ΗΠΑ για το οικονοµικό έτος 2004, η οποία παρέχει
στους εργολάβους αµυντικών έργων και προµηθειών των ΗΠΑ ένα
κίνητρο να χρησιµοποιούν εργαλειοµηχανές αµερικανικής κατασκευής
στις συµβάσεις αµυντικών έργων και προµηθειών. Η διάταξη αυτή
οφείλεται στο γεγονός ότι θεωρείται κρίσιµο να διατηρηθεί µια
ανεξάρτητη ικανότητα εργαλειοµηχανών για λόγους άµυνας και
ασφάλειας και για πολιτικούς λόγους.
(4) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο και την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή – Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατασκευής µηχανηµάτων (COM(94) 380
τελικό της 25ης Οκτωβρίου 1994).
(5) Ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 1995 για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατασκευής
µηχανηµάτων, ΕΕ C 341 της 19ης ∆εκεµβρίου 1995, σσ. 1-2.
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προηγούµενη Επιτροπή, λόγω της προτεραιότητας που έδινε στην
ανταγωνιστικότητα της µεταποιητικής βιοµηχανίας στο πλαίσιο της
στρατηγικής της Λισαβόνας. Η αλλαγή αυτή θα µπορούσε να
δηµιουργήσει ευνοϊκό κλίµα για πραγµατικές εταιρικές σχέσεις σε
επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα προωθούσαν αισίως τη δέουσα θετική
αλληλεπίδραση µεταξύ των φορέων του εθνικού και του τοπικού
επιπέδου. ∆υστυχώς, σήµερα η Επιτροπή µοιάζει να επικεντρώνεται
σε περιορισµένο αριθµό «πρωτοπόρων τοµέων» («flagship sectors»),
όπως αποκαλούνται, στους οποίους η µηχανολογία επί του
παρόντος δεν περιλαµβάνεται.

για την εφαρµοσµένη έρευνα, η οποία οδηγεί σε καινοτόµα
προϊόντα.

3.1.3
Η βιοµηχανική πολιτική «νέου τύπου» αποσκοπεί στην
κατάλυση των φραγµών που χαρακτήριζαν για πάρα πολύ καιρό τη
σχέση µεταξύ των δηµόσιων και των ιδιωτικών φορέων. Οι φορείς
αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι ο καθένας τους υπηρετεί τους
κοινούς στόχους. Αυτή η βιοµηχανική πολιτική αποσκοπεί στην
προσέγγιση των ανθρώπων και των οργανώσεων, για να γεφυρώσει
χάσµατα που στο παρελθόν συχνά εµπόδιζαν την επαρκή καινοτοµία.

3.1.9 Η παρουσία τόσο πολλών µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων σε αυτόν τον τοµέα τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν λιγότεροι
περιορισµοί και διοικητικές διαδικασίες και ευκολότερη πρόσβαση
στα προγράµµατα της ΕΕ.

3.1.4
Το ευρύ φάσµα εξειδικευµένων ΜΜΕ, συχνά υψηλής
τεχνολογίας, στον τοµέα δηµιουργεί µεγάλες απαιτήσεις όσον
αφορά την οργάνωση και τη διαχείριση των παραγωγικών διαδικασιών. Αντίθετα από ορισµένους άλλους τοµείς µε σχετικά µικρό
αριθµό πρωτοπόρων εταιρειών, εδώ πρέπει να προβλεφθούν ειδικά
µέσα και προσεγγίσεις. Μία τέτοια ειδική προσέγγιση, για
παράδειγµα, θα µπορούσε να είναι η συγκρότηση Τεχνολογικής
Πλατφόρµας για τις Βασικές Μεταποιητικές Βιοµηχανίες ή η
εφαρµογή ειδικού προγράµµατος που θα µπορούσε να διαδραµατίσει εξέχοντα ρόλο στο πλαίσιο αυτό (6). Απαιτούνται σηµαντικές
επενδύσεις σε Ε&Α.

3.1.5
Αυτή η τεχνολογική πλατφόρµα ή το ειδικό πρόγραµµα
θα πρέπει να στηριχθεί στη δεξαµενή δεξιοτήτων που έχει
αναπτυχθεί ως αποτέλεσµα της µακράς ευρωπαϊκής παράδοσης στη
µηχανολογία και να σχηµατίσει µια συµµαχία ανάµεσα στη στήριξη
για ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα, τις βιοµηχανικές γνώσεις
των µηχανολογικών συσπειρώσεων και τα ισχυρά στοιχεία των εξειδικευµένων ευρωπαϊκών ερευνητικών ιδρυµάτων.

3.1.6
Αυτά τα προγράµµατα για τη µηχανολογία θα πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη την ποικιλία των υποτοµέων και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους, όπως τις κοινές καινοτοµίες, τον συνδυασµό
τεχνολογιών και, εποµένως, την ανάγκη να αναπτυχθεί πραγµατική
κυκλοφορία των γνώσεων όσον αφορά την παραγωγή και τις
υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

3.1.7
Χρειάζεται να γεφυρωθεί το χάσµα ανάµεσα στα
ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήµια, από τη µία πλευρά, και τον
τοµέα της αγοράς, από την άλλη. Τα ευρωπαϊκά προγράµµατα Ε&Α
δεν θα πρέπει να καθοδηγούνται αποκλειστικά από την επιστήµη
βάσει µακροπρόθεσµης προοπτικής, αλλά θα πρέπει να προσπαθούν
επίσης να επιτύχουν ισορροπία επιφυλάσσοντας χρηµατοδότηση και
(6) Βλ. µεταξύ άλλων τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Επιστήµη και
τεχνολογία», εισηγητής: ο κ. Wolf, και τη συµπληρωµατική γνωµοδότηση µε το ίδιο θέµα, εισηγητής: ο κ. van Iersel.

3.1.8 Η τεχνολογική πλατφόρµα αναµένεται ότι θα συµβάλει
σηµαντικά στην καλύτερη αµοιβαία κατανόηση των κάθε είδους
ερευνητικών κέντρων και της βιοµηχανίας µηχανολογικών αγαθών
και αυτή η κατανόηση, µε τη σειρά της, θα προωθήσει παρόµοια
φόρουµ στα κράτη µέλη.

3.1.10 Φυσικά, για την υλοποίηση βιοµηχανικών έργων µεγάλης
κλίµακας απαιτούνται προγράµµατα Ε&Α που θα εστιάζονται σε
καινοτόµους τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα σε όλη την αλυσίδα παραγωγής προστιθέµενης αξίας. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία της χρηµατοδότησης ανάµεσα σε αυτά τα µεγάλα έργα και
τις ΜΜΕ.

3.1.11 Όλα αυτά θα έχουν θετικό αντίκτυπο και στα εθνικά
προγράµµατα. Σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν η αλληλεπίδραση και η συγκριτική αξιολόγηση, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
οι βέλτιστες πρακτικές. Λόγω της συντριπτικής πλειοψηφίας των
ΜΜΕ σε αυτόν τον τοµέα, οι εθνικές κλαδικές οργανώσεις οφείλουν
να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο σ' αυτό το πεδίο.

3.2 Βιοµηχανικές µεταλλαγές και επαγγελµατικές δεξιότητες

3.2.1 Υπάρχει στενή διασύνδεση ανάµεσα στις βιοµηχανικές
πολιτικές «νέου τύπου», στην καινοτοµία, στη δηµιουργικότητα,
στην παραγωγικότητα και στις επαγγελµατικές δεξιότητες.

3.2.2 Σήµερα οι νέοι παρουσιάζουν µικρότερη τάση προς τις
σπουδές και την εργασία στις τεχνικές βιοµηχανίες, φαινόµενο που
εν µέρει σχετίζεται µε την παρωχηµένη εικόνα αυτού του τοµέα. Για
να αλλάξει η δηµόσια αντίληψη, απαιτείται δράση µε επικέντρωση
στις νέες τεχνολογίες από πλευράς της ίδιας της βιοµηχανίας και
υποστήριξη αυτής της δράσης µε µια πολιτιστική ώθηση από τα
εθνικά και τα κοινοτικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η καλή επικοινωνία των επιχειρήσεων µε το κοινό και ιδιαίτερα µε τη νεολαία έχει
καθοριστική σηµασία. Για να αντιστραφούν οι τρέχουσες τάσεις,
χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και προσέγγισης. Χρειάζεται µεγαλύτερη επίγνωση της σηµερινής κατάστασης της µηχανολογίας.
Αυτό αφορά την όλη τεχνολογική διαδικασία, τις υπηρεσίες προς
τις επιχειρήσεις, τις αλυσίδες διασυνδεόµενων τεχνολογιών, τη µεταποίηση, την προώθηση των πωλήσεων, τη διεθνοποίηση κλπ. Όσο
καλύτερα παρουσιαστούν αυτές οι διασυνδέσεις και οι συναρπαστικές διαδικασίες, τόσο περισσότερο θα προσελκύσουν το
ενδιαφέρον του κοινού γενικά και των νέων ειδικότερα.
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3.2.3
Όλες οι βελτιώσεις ξεκινούν από τα καινοτόµα και
ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά συστήµατα. Πρέπει να επινοηθούν
διδακτικές ενότητες µε σύγχρονο περιεχόµενο, που θα παρέχονται
µεταξύ των άλλων και στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η βιοµηχανία
πρέπει να ενθαρρυνθεί να συνεργάζεται στενά µε τα σχολεία, τα
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και τα κέντρα επαγγελµατικής
κατάρτισης. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η άµεση συµµετοχή των
στελεχών των επιχειρήσεων στα σχετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα
και, αντιστρόφως, να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς δυνατότητα
αλληλεπίδρασης µε τη βιοµηχανία. Τα σχολεία θα πρέπει να
ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε (διεθνείς) επαγγελµατικές
εκθέσεις.

3.2.4
Θα πρέπει να συσταθούν ή να αναπτυχθούν πιο ενεργά
επιχειρηµατικά και τεχνολογικά πάρκα γύρω από τα πανεπιστήµια
τεχνικής κατεύθυνσης. Τα επιτυχηµένα παραδείγµατα, όπως τα
Πανεπιστήµια του Κέιµπριτζ, του Αϊντχόβεν, του Άαχεν κ.ά., θα
πρέπει να τονιστούν.

3.2.5
Λόγω των ραγδαία εξελισσόµενων κύκλων ζωής των
προϊόντων και των υπηρεσιών, η διά βίου µάθηση και, κατά
συνέπεια, η ευελιξία των εργαζοµένων έναντι των µεταλλαγών
πρέπει να καταστούν κοινή πρακτική στις επιχειρήσεις.

3.2.6
Ο αποτελεσµατικός συντονισµός µεταξύ της βιοµηχανίας
(διοίκηση, συνδικαλιστικές ενώσεις, προσωπικό) και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όλων των βαθµίδων θα ενισχύσει τις περιφερειακές
εξειδικεύσεις και, κατά συνέπεια, θα προωθήσει τον σχηµατισµό και
την ανάπτυξη ισχυρών περιφερειακών συσπειρώσεων. Ο συντονισµός
αυτός θα είναι ως επί το πλείστον περιφερειακός, όχι µόνο λόγω
του τεράστιου αριθµού των συµµετεχουσών εταιρειών, αλλά και
λόγω του αντικτύπου των περιφερειακών εξειδικεύσεων και διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων.

3.2.7
Ο διάλογος µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε
τον αντίκτυπο στη βιοµηχανία σε επίπεδο ΕΕ µπορεί να οδηγήσει σε
ευνοϊκά αποτελέσµατα. Τα παραστατικά παραδείγµατα, οι συγκρίσεις και οι συγκριτικές αξιολογήσεις σε επίπεδο ΕΕ µπορούν να
παράσχουν ένα ευπρόσδεκτο πλαίσιο και να καθιερώσουν ή να
ενισχύσουν την τάση για εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα.
Ένα πολύ ωραίο παράδειγµα διαλόγου που δηµιουργεί ένα τέτοιο
πλαίσιο ήταν ο διάλογος που διεξήχθη από την ειδική οµάδα
εργασίας των WEM–EMF το 2003 (7). Θα ήταν χρήσιµο να
µετρηθούν τα αποτελέσµατα της ευρέως φάσµατος των πρωτοβουλιών και να αξιολογηθούν οι βέλτιστες πρακτικές, διότι έτσι θα
µπορούσε να προαχθεί ο δυναµισµός και σε άλλες περιφέρειες.

3.2.8
Η διαδικασία αυτή µπορεί να εµβαθυνθεί, ιδίως µε τη
συµµετοχή των νέων κρατών µελών, και θα µπορούσε επίσης να
επεκταθεί ώστε να συµπεριλάβει και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
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της Μπολόνια και η αυξανόµενη σύγκλιση µεταξύ των προγραµµάτων σπουδών των ευρωπαϊκών πολυτεχνείων, των κέντρων
επαγγελµατικής κατάρτισης και των επαγγελµατικών συλλόγων των
µηχανικών οδηγεί προς µια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας των µηχανολογικών δεξιοτήτων.

3.3 Γενικό πλαίσιο
Το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις
είναι εξαιρετικά σηµαντικό. Τα στοιχεία αυτού του πλαισίου είναι
τα εξής:

3.3.1 Η εν ια ία α γ ο ρά
Η ενιαία αγορά θα πρέπει να διασφαλίσει την εναρµονισµένη
πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έτσι να αυξήσει την
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. ∆υστυχώς, η ενιαία αγορά των
προϊόντων δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί πλήρως και χρειάζεται να
καλυφθούν ιδίως οι ακόλουθες ελλείψεις:

3.3.1.1 Ρυθµίσεις
— Η βελτίωση της νοµοθεσίας είναι ουσιώδης προϋπόθεση για
όλες τις επιχειρήσεις, αλλά ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ.
— Η νοµοθετική ρύθµιση θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν
είναι πραγµατικά απαραίτητη, δηλαδή βάσει λεπτοµερούς
εκτίµησης των επιπτώσεων και κατόπιν πλήρους διαβούλευσης
µε τους ενδιαφεροµένους.
— Η νοµοθεσία θα πρέπει να παραµείνει απλή, µε όσο το δυνατόν
λιγότερες διοικητικές επιβαρύνσεις. Αυτό ισχύει ιδίως για τις
ΜΜΕ, στις οποίες ανήκει η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών µηχανολογικών επιχειρήσεων (8). ∆υστυχώς, πάρα πολύ
συχνά οι νοµοθέτες της ΕΕ, παρά τις καλές τους προθέσεις,
παραβλέπουν το υψηλό επίπεδο του περιττού διοικητικού
φόρτου που προκύπτει από τις ρυθµίσεις.
— Η κανονιστική εκτίµηση των επιπτώσεων είναι ουσιώδης: θα
πρέπει να εφαρµόζεται από όλα τα κοινοτικά και εθνικά όργανα,
όχι µόνο στην αρχική πρόταση, αλλά σε όλη τη νοµοθετική
διαδικασία και µετέπειτα, για ορισµένο χρονικό διάστηµα µετά
τη εφαρµογή της νοµοθεσίας. Θα µπορεί έτσι να αξιολογηθεί ο
βαθµός επιτυχίας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων πολιτικής.

3.2.9
Αν και η κινητικότητα των µηχανικών και των υποµηχανικών στην ΕΕ απέχει ακόµη πολύ από το επιθυµητό, η διαδικασία

— Η υφιστάµενη νοµοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να εφαρµοστεί και
να τηρείται δεόντως: η Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει την
παρακολούθηση της εφαρµογής της και να εξασφαλίσει ότι η
εφαρµογή αυτή γίνεται µε εναρµονισµένο τρόπο. Στην παρακολούθηση της εφαρµογής και της ορθής τήρησης της νοµοθεσίας θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συµµετέχουν όλα τα
ενεχόµενα µέρη.

(7) Ειδική οµάδα εργασίας της Οργάνωσης Εργοδοτών του Μεταλλουργικού
Τοµέα της Ευρώπης (WEM) και της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στη Μεταλλουργία (EMF): «Τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα
της ανταλλαγής εθνικών παραδειγµάτων», Ιανουάριος 2003.

(8) Για παράδειγµα, η πρόταση REACH για τα χηµικά προϊόντα και η
πρόταση οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό των προϊόντων που
καταναλώνουν ενέργεια, µε τη σηµερινή µορφή τους, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη διαχείρισή τους από τις επιχειρήσεις.
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— Όλες οι ρυθµίσεις που έχουν θεσπιστεί µε διαφορετικές οδηγίες
πρέπει να εναρµονιστούν και όλοι οι ορισµοί της µεταποίησης
που περιέχονται στις οδηγίες πρέπει να είναι οµοιόµορφοι.
— Οι πρόσθετες εθνικές απαιτήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται.
Υπάρχει πάρα πολύ µεγάλη απόκλιση µεταξύ των κρατών µελών
όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα προϊόντα και η απόκλιση
αυτή ενισχύεται περαιτέρω µε τις αποκλίσεις κατά τη µεταφορά
της νοµοθεσίας. Αυτός ο υπερβάλλων ζήλος στη µεταφορά των
ρυθµίσεων στο εθνικό δίκαιο, δηλ. ο «εµπλουτισµός» τους
(«goldplating»), όπως είναι κοινώς γνωστός, δεν οδηγεί παρά
στον κατακερµατισµό της εσωτερικής αγοράς, υπονοµεύοντας
έτσι την ανταγωνιστικότητά της.
3.3.1.2 Εποπτεία της αγοράς
Η βελτίωση της εποπτείας της αγοράς έχει καθοριστική σηµασία:
στην Ευρώπη είναι επί του παρόντος ανεπαρκής και δηµιουργεί
άνισες συνθήκες (9). Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει, συνεπώς, να
αυξήσουν τους ελέγχους τους και να έχουν στη διάθεσή τους τους
απαραίτητους τρόπους και τα µέσα για να διασφαλίζουν ότι δεν
µπορούν να διατεθούν στην αγορά προϊόντα που δεν συµµορφούνται µε όλους τους εφαρµοστέους κανόνες.
Ο έλεγχος των µηχανολογικών προϊόντων στα σύνορα της ΕΕ θα
πρέπει επίσης να γίνει αυστηρότερος, προκειµένου να καταπολεµηθεί η παραποίηση/αποµίµηση, ένα σοβαρό και αυξανόµενο
πρόβληµα που πλήττει έως και το 5 % του εξοπλισµού που
πωλείται στην ΕΕ. ∆εν είναι ικανοποιητικό να αντιδρούν τα κράτη
µέλη µόνο όταν υπάρχουν ατυχήµατα.
Επειδή οι εθνικές αρχές εφαρµόζουν διαφορετικά κριτήρια για την
εποπτεία της αγοράς, είναι απαραίτητη η εναρµόνιση, η οποία θα
µπορούσε να επιτευχθεί µε την έκδοση από την Επιτροπή ενός
οδηγού εποπτείας της αγοράς για όλα τα κράτη µέλη.
3.3.2 Ε µ πό ρ ι ο
Ο βασικός στόχος είναι να επιτευχθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων στην παγκόσµια αγορά χωρίς να υπονοµευθούν τα
ιδιαίτερα ευρωπαϊκά πρότυπα στην εσωτερική αγορά. Με εξαγωγές
µηχανηµάτων και εξοπλισµών αξίας 129 δισ. ευρώ, η ΕΕ κατέχει
την κορυφαία θέση στην παγκόσµια αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού. Η ελευθερία πρόσβασης και επένδυσης στις αγορές τρίτων
χώρων έχει, συνεπώς, ζωτική σηµασία για τη βιοµηχανία της µηχανολογίας.
Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι η ελευθέρωση των παγκόσµιων
συναλλαγών µηχανολογικών προϊόντων και υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένων των πολυάριθµων συναλλαγών που διενεργούνται στην
εσωτερική αγορά). Η ευρωπαϊκή µηχανολογία υπήρξε πρωτοπόρος
στην άρση των δασµολογικών και µη δασµολογικών εµποδίων στο
εµπόριο στους γύρους της Ουρουγουάης και της Ντόχα. Η
Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει τις πολυµερείς, τις περιφερειακές
και τις διµερείς εµπορικές συνοµιλίες της, προκειµένου να ασκήσει
πίεση για την εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο, να
ελευθερώσει τις επενδύσεις και την εγκατάσταση στο εξωτερικό, να
(9) Για παράδειγµα, στο πλαίσιο της κατασκευής εξοπλισµού (και άλλων
µηχανηµάτων), υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που αποκαλύπτουν την
ύπαρξη µιας «γκρίζας αγοράς» µε µηχανές εισαγόµενες από τρίτες χώρες,
οι οποίες φέρουν το σήµα ΕΚ και έχουν δήλωση συµµόρφωσης, αλλά
∆ΕΝ συµµορφούνται µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς. Υπάρχουν
επίσης άφθονες περιπτώσεις µηχανηµάτων που ούτε φέρουν σήµα ΕΚ
ούτε συµµορφούνται µε τους κανονισµούς, αλλά παρόλα αυτά διατίθενται προς πώληση στην ευρωπαϊκή αγορά µε πλήρη ατιµωρησία. Για
να εξασφαλιστούν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού ανάµεσα στους Ευρωπαίους κατασκευαστές και τους κατασκευαστές τρίτων χωρών, αυτό θα
πρέπει να αποφεύγεται.
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ελευθερώσει την παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και να µειώσει
σταδιακά τους εισαγωγικούς δασµούς επί των µηχανολογικών
προϊόντων υπό την προϋπόθεση της αµοιβαιότητας.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, ο κύριος στόχος
είναι η εξασφάλιση της απαλλαγής από τις παρεµβάσεις στην
παροχή προϊόντων και συναφών υπηρεσιών.

3.3.3 Πο λιτ ικ ή αντ αγ ω νισµο ύ
Αν η ΕΕ θέλει να γίνει η πιο δυναµική οικονοµία της γνώσης στον
κόσµο, δεν είναι σηµαντικό µόνο να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες,
αλλά είναι επίσης ουσιώδες να προαχθεί σηµαντικά η ταχεία
διάδοσή τους. Είναι, συνεπώς, σηµαντικό να δηµιουργηθεί το
κατάλληλο πλαίσιο στο επίπεδο της πολιτικής ανταγωνισµού για να
διευκολυνθεί η µεταφορά τεχνολογίας σε τρίτους. Όταν αναπτύσσεται µια καινοτόµος τεχνολογία — και η µηχανολογία στην
Ευρώπη συχνά εξειδικεύεται σε µικρούς, καινοτόµους τοµείς της
αγοράς — δεν ενδείκνυται η θέσπιση ανώτατων ορίων στο µερίδιο
της αγοράς, όπως προτιµούν οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισµού
για να εντοπίζουν συγκεκριµένες συνέπειες στρέβλωσης του ανταγωνισµού.

3.3.4 Φ ό ρ ο ι κ αι χρ ηµατ ο δό τ ηση
Τα επίπεδα της φορολογίας είναι γενικά πολύ υψηλά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν του γεγονότος ότι η µείωση του φόρου
επί των κερδών των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά χρήσιµη σε ένα
περιβάλλον κεφαλαιουχικών αγαθών, άλλα µέτρα όπως η φορολογική απαλλαγή λόγω επενδύσεων θα παράσχουν ένα θετικό
κίνητρο.

3.3.5 Τράπεζες
Ο ρόλος των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων συχνά παραβλέπεται,
όµως οι τράπεζες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη
των στόχων της βιοµηχανικής πολιτικής ανάλογα µε το αν
αναλαµβάνουν ή απορρίπτουν τον κίνδυνο και ανάλογα µε τον
βαθµό πρόσβασης στη χρηµατοδότηση που παρέχουν. Σε ορισµένες
χώρες, όπως, από ό,τι φαίνεται, στη Γερµανία και τη Γαλλία, οι
πρακτικές παρέχουν περισσότερα κίνητρα από ό,τι σε άλλες. Η
ΕΟΚΕ είναι υπέρ της εισαγωγής αυτής της πτυχής στον στίβο της
βιοµηχανικής πολιτικής, ιδίως στον τοµέα της µηχανολογίας, επειδή
είναι πολύ σηµαντική για τις ΜΜΕ. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα
µπορούσαν να βελτιωθούν οι πρακτικές σε όλη την Ευρώπη. Άλλες
πτυχές, όπως οι διατάξεις της Βασιλείας ΙΙ, εµποδίζουν όλο και
περισσότερο την πρόσβαση στην απαιτούµενη χρηµατοδότηση για
τις επενδύσεις στην έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων
ή για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων εν γένει.
3.4. Οι τρέχουσες αναλύσεις και ο εν εξελίξει διάλογος µεταξύ
όλων των ενεχόµενων µερών και ιδιαίτερα µεταξύ των κοινωνικών
εταίρων σε επίπεδο ΕΕ (όπως και σε εθνικό και περιφερειακό) θα
δώσουν οπωσδήποτε θετική ώθηση σ' αυτές τις διαδικασίες.
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4. Συστάσεις
4.1 Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι, κατά τη χάραξη της βιοµηχανικής πολιτικής, τα λόγια πρέπει να µεταφράζονται σε έργα. Το
λεγόµενο «κόστος της µη Ευρώπης» θα µπορούσε να είναι πολύ
υψηλό στη µηχανολογία, αν σκεφθεί κανείς ότι αυτός ο τοµέας,
παρά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο και τις σηµαντικές βασικές
δυνατότητές του, αντιµετωπίζει σήµερα αρκετές προκλήσεις, που
δεν είναι µόνο κυκλικές, αλλά και διαρθρωτικές. Οι προκλήσεις
αυτές θα πρέπει να αντιµετωπιστούν και για τον σκοπό αυτό έχει
ζωτική σηµασία να εξεταστούν τα ακόλουθα σηµεία:
4.2 Ο τοµέας της µηχανολογίας µπορεί να ενταχθεί πλήρως σε
συγκεκριµένο πρόγραµµα στόχων που θα καθοριστούν σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο µε απώτερο σκοπό την
υλοποίηση του προγράµµατος της Λισαβόνας.
4.3 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η σηµασία της δέσµευσης της
ΕΕ είναι διττή:
— αφενός, πρέπει να καθοριστεί ένα γενικό πρόγραµµα δράσης για
την ποιοτική ενίσχυση των επιδόσεων της µηχανολογίας στην
Ευρώπη και
— αφετέρου, πρέπει να εκπληρωθούν ειδικές προϋποθέσεις σε
επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τις ρυθµίσεις, την Ε&Α, τις συναλλαγές, τη συγκριτική αξιολόγηση κ.ά.
4.3.1
Η σχετική ευθύνη επιµερίζεται µεταξύ της Επιτροπής και
του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας, σε στενή συνεργασία µε τους
εκπροσώπους του τοµέα. Είναι επιθυµητό να πραγµατοποιούνται
τακτικές συναντήσεις µεταξύ του τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των
σχετικών κοινωνικών εταίρων, και της Επιτροπής. Προς τούτο, στην
οργάνωση των υποδοµών στήριξης της πολιτικής της ΕΕ και ιδίως
στη Γενική ∆ιεύθυνση «Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία», θα πρέπει να
ληφθούν δεόντως υπόψη οι απαιτήσεις του τοµέα της µηχανολογίας.
4.3.2
Η ΕΟΚΕ ζητεί επίσης από την Επιτροπή να εξασφαλίσει
ότι διαθέτει επαρκή πρακτική γνώση και εµπειρογνωµοσύνη στον
τοµέα της µηχανολογίας.
4.4 Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή σ' αυτόν τον τοµέα σε επίπεδο ΕΕ λόγω του τεράστιου
αριθµού ΜΜΕ που περιλαµβάνει. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να υπογραµµιστούν ιδιαιτέρως οι εξής πτυχές:
4.4.1
Όσον αφορά την έρευνα και την καινοτοµία, θα πρέπει να
αντιµετωπιστεί η αυξανόµενη αναντιστοιχία ανάµεσα στην Ε&Α που
χρηµατοδοτείται από την ΕΕ και τις ανάγκες της βιοµηχανίας της
µηχανολογίας και θα πρέπει να διευκολυνθεί η συµµετοχή των
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επιχειρήσεων, ώστε στον φιλόδοξο στόχο της αύξησης της ανταγωνιστικότητας να αντιστοιχούν εξίσου φιλόδοξα µέσα στα αντίστοιχα
κεφάλαια του προϋπολογισµού της ΕΕ. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του τοµέα είναι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες επί
του παρόντος δεν λαµβάνονται επαρκώς υπόψη και δεν µπορούν να
συµµετάσχουν εύκολα στα ευρωπαϊκά βιοµηχανικά ερευνητικά
σχέδια.
4.4.2 Το γενικό ρυθµιστικό πλαίσιο στην ΕΕ θα πρέπει να
βελτιωθεί σε συνεννόηση µε τον τοµέα, διότι η υπερβολική ρύθµιση
και το αυξανόµενο γραφειοκρατικό βάρος, αντί να προωθούν,
θέτουν σε κίνδυνο το δυναµικό επιχειρηµατικό πνεύµα.
4.4.3 Η εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να ενισχυθεί,
προκειµένου να εξασφαλιστούν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού
ανάµεσα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς και ανάµεσα στους
Ευρωπαίους κατασκευαστές και στις εισαγωγές από τρίτες χώρες.
4.4.4 Η πρόσβαση αυτών των επιχειρήσεων στις χρηµαταγορές
πρέπει να βελτιωθεί.
4.4.5 Οι εµπορικές σχέσεις µε τις τρίτες χώρες πρέπει να
εγγυώνται την ελεύθερη πρόσβαση και επένδυση στις αγορές αυτών
των χωρών.
4.4.6 Η πολιτική ανταγωνισµού θα πρέπει να ενθαρρύνει την
ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών στις ΜΜΕ.
4.4.7 Μια συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ µεταξύ των κοινωνικών
εταίρων και της Επιτροπής σχετικά µε τη βελτίωση της παραγωγής,
των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα θετικό πλαίσιο
για τη διεξαγωγή παρόµοιων διαλόγων και στα κράτη µέλη, ιδίως
σε περιφερειακό επίπεδο.
4.5 Ως βιοµηχανία σε µεταβατικό στάδιο, η µηχανολογία εξελίσσεται ραγδαία από βιοµηχανία επικεντρωµένη στα προϊόντα σε
πάροχο πρόσβασης σε προστιθέµενη αξία, που ενσωµατώνει ένα
συνεχώς αυξανόµενο περιεχόµενο υπηρεσιών και παρέχει συνολικές
λύσεις στους πελάτες της. Η µείζων αυτή πρόκληση, που έχει
ζωτική σηµασία για τη διατήρηση της βιώσιµης ανάπτυξης και µιας
ισχυρής θέσης στις παγκόσµιες αγορές, πρέπει να αντιµετωπιστεί µε
κατάλληλες πολιτικές της ΕΕ.
Η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις συστάσεις της
και θα λάβει όλα τα δέοντα µέτρα, για να οδηγήσει την Ευρώπη σε
µία από τις κυριότερες προτεραιότητες της Επιτροπής, σύµφωνα µε
τον Πρόεδρό της κ. Barroso, που είναι η υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2004
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 2003/88/ΕΚ σχετικά
µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας»
COM (2004) 607 τελικό- 2004/0209 COD
(2005/C 267/03)
Στις 20 Οκτωβρίου 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 ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 21 Απριλίου 2005. Εισηγήτρια
ήταν η κα Engelen-Kefer.
Κατά την 417η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 11ης και 12ης Μαΐου 2005 (συνεδρίαση της11ης Μαΐου 2005) η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 160 ψήφους υπέρ, 101 κατά και 8 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή

— να διευκολύνει το συνδυασµό µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής,

1.1 Στις 22 Σεπτεµβρίου 2004 η Επιτροπή υπέβαλε την
«Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/88/ΕΚ
σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου
εργασίας» (1).

— να αποφεύγει την επιβολή παράλογων περιορισµών στις
επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ. (2)

1.2 Η Επιτροπή αιτιολογεί την πρόταση τροποποίησης αφενός
επισηµαίνοντας ότι η ίδια η οδηγία εµπεριέχει την απαίτηση επανεξέτασής της. Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι δύο διατάξεις της θα
αποτελέσουν αντικείµενο επανεξέτασης πριν από τις 23 Νοεµβρίου
2003. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν τις παρεκκλίσεις από την
περίοδο αναφοράς για την εφαρµογή του άρθρου 6 (µέγιστη εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας) και τη δυνατότητα µη εφαρµογής του
άρθρου 6, εάν ο εργαζόµενος συναινέσει στην εκτέλεση παρόµοιας
εργασίας (άρθρο 22 ατοµική εθελούσια επιλογή εξαίρεσης από τη
µέγιστη εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας ή αλλιώς ατοµική ρήτρα
«opt-out»). Από την άλλη πλευρά επισηµαίνει ότι η ερµηνεία
ορισµένων διατάξεων της οδηγίας από το ∆ικαστήριο επηρέασε
σηµαντικά την έννοια «χρόνος εργασίας» και, κατά συνέπεια, και τις
θεµελιώδεις διατάξεις της οδηγίας.
1.3 Από τις υποχρεωτικές διαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς
εταίρους που διεξήχθησαν σε δύο στάδια προέκυψε ότι οι κοινωνικοί εταίροι δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Επιτροπής
της ΕΕ για έναρξη διαπραγµατεύσεων στον τοµέα αυτό. Αντ' αυτού
ζήτησαν από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας.
1.4 Επιπλέον η Επιτροπή εκφράζει την πεποίθησή της για την
ανάγκη εξεύρεσης µιας ισορροπηµένης λύσης, η οποία να περιλαµβάνει τα βασικά ζητήµατα που οριοθέτησαν και συζήτησαν οι
κοινωνικοί εταίροι και να εκπληρώνει τα προβλεπόµενα κριτήρια.
Πρέπει
— να εξασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας και
της ασφάλειας των εργαζοµένων όσον αφορά το χρόνο
εργασίας,
— να παρέχει στις επιχειρήσεις και στα κράτη µέλη µεγαλύτερη
ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας,
(1) COM (2004) 607 τελικό - 2004/0209 (COD).

1.5 Η Επιτροπή πιστεύει ότι µε την παρούσα πρόταση εκπληρώνονται τα ανωτέρω κριτήρια.
2. Κύρια σηµεία της πρότασης
2.1 Ορισµοί (άρθρο 2) (3)
2.1.1 Ο ορισµός για την έννοια «χρόνος εργασίας» παραµένει ως
έχει. Η πρόταση εισάγει δύο νέους ορισµούς: «χρόνος εφηµερίας»
και «ανενεργή περίοδος του χρόνου εφηµερίας». Η δεύτερη έννοια
ορίζεται ως περίοδος κατά την οποία ο εργαζόµενος βρίσκεται σε
εφηµερία «αλλά δεν καλείται να ασκήσει τη δραστηριότητα ή τα
καθήκοντά του από τον εργοδότη του» (άρθρο 2, στοιχείο 1 β).
2.1.2 Παράλληλα ορίζεται ότι η ανενεργή περίοδος εφηµερίας
δεν θεωρείται ως χρόνος εργασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στην εθνική νοµοθεσία ή, αν έχει προβλεφθεί διαφορετική ρύθµιση
στο πλαίσιο συλλογικών συµβάσεων σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή/και εθνική πρακτική (άρθρο 2, στοιχείο α).
2.2 Περίοδοι αναφοράς (άρθρα 16 και 19), αντισταθµιστικές
περίοδοι (άρθρο 17)
2.2.1 Η περίοδος αναφοράς για τη µέγιστη εβδοµαδιαία
διάρκεια εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 παραµένει και δεν υπερβαίνει κατά βάση τους τέσσερις µήνες. Προτείνεται ακόµα να
προστεθεί όρος που να διασφαλίζει ότι τα κράτη µέλη [µπορούν]
να εκτείνουν αυτήν την περίοδο αναφοράς στους δώδεκα µήνες «µε
τη νοµοθετική ή την κανονιστική οδό και για αντικειµενικούς ή
τεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται µε την οργάνωση
της εργασίας […]» (άρθρο 16, στοιχείο β). Προϋπόθεση αυτού
αποτελεί η τήρηση των γενικών αρχών σχετικά µε την προστασία
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, καθώς και η
διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε τους κοινωνικούς εταίρους και η
προώθηση του κοινωνικού διαλόγου.
(2) COM (2004) 607 τελικό – 2004/209 (COD)), σ. 3-4.
(3) Τα άρθρα που αναφέρονται στα σηµεία 2.1, 2.2 και 2.3 αφορούν την
οδηγία 2003/88/ΕΚ.
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2.2.2
Σε περίπτωση παρεκκλίσεων από την περίοδο αναφοράς
για την µέγιστη εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας βάσει συλλογικής
σύµβασης παύει να ισχύει το προηγούµενο όριο των έξι µηνών.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν, για αντικειµενικούς ή τεχνικούς λόγους ή για λόγους οργάνωσης της εργασίας,
«να καθορίζονται από τις συλλογικές συµβάσεις ή συµφωνίες
µεταξύ κοινωνικών εταίρων µεγαλύτερες περίοδοι αναφοράς σχετικά
µε τη µέγιστη εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας που να µην υπερβαίνουν σε καµία περίπτωση τους δώδεκα µήνες» (άρθρο 19). Όρος
αυτού αποτελεί η τήρηση των γενικών αρχών προστασίας της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων.
2.2.3
Σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 της οδηγίας, πρέπει να
εξασφαλίζεται για κάθε εργαζόµενο περίοδος ανάπαυσης ελάχιστης
διάρκειας 11 συναπτών ωρών ανά εικοσιτετράωρο και ανά περίοδο
επτά ηµερών ελάχιστος χρόνος εβδοµαδιαίας ανάπαυσης 24
συναπτών ωρών, στις οποίες προστίθενται οι ένδεκα ώρες ηµερήσιας
ανάπαυσης. Σε περίπτωση παρέκκλισης θα πρέπει να εξασφαλισθεί
για κάθε εργαζόµενο ισοδύναµος χρόνος αναπλήρωσης της
ανάπαυσης. Όσον αφορά τις δυνατότητες παρέκκλισης από τις
ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας για συγκεκριµένες δραστηριότητες των οµάδων εργαζοµένων καθορίζεται µια εύλογη
προθεσµία για την διασφάλιση ισοδύναµων περιόδων αναπλήρωσης
της ανάπαυσης, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 72 ώρες
(άρθρο 17, παράγραφος 2).

2.3 Ατοµική ρήτρα εθελούσιας επιλογής εξαίρεσης από τη
µέγιστη εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας ή αλλιώς ρήτρα «optout» (άρθρο 22)
2.3.1
Βάσει της ισχύουσας οδηγίας ένα κράτος µέλος δύναται
να µην εφαρµόζει το άρθρο 6 σχετικά µε τη µέγιστη εβδοµαδιαία
διάρκεια εργασίας υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, εφόσον ο
εργαζόµενος συναινεί σε αυτό. Η πρόταση τροποποίησης διατηρεί
την ατοµική ρήτρα εθελούσιας επιλογής εξαίρεσης από τη µέγιστη
εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας ή αλλιώς ρήτρα «opt-out». Ωστόσο,
η χρήση της δυνατότητας αυτής πρέπει να ορίζεται ρητά στη
συλλογική σύµβαση. Εφόσον δεν ισχύει καµία συλλογική σύµβαση
και δεν υφίσταται στη σχετική επιχείρηση εκπροσώπηση των συµφερόντων του προσωπικού, η µη εφαρµογή του άρθρου 6 σχετικά µε
τη µέγιστη εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας πρέπει να εξακολουθήσει
να είναι δυνατή µέσω ξεχωριστής συµφωνίας µε τον εργαζόµενο.
Όρος αυτού αποτελεί η τήρηση των γενικών αρχών προστασίας της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων.
2.3.2
Σε σύγκριση µε την ισχύουσα οδηγία, οι νέοι όροι που
προστίθενται για τη χρήση της ατοµικής ρήτρας «opt-out» είναι οι
ακόλουθοι:
— Η απαραίτητη συναίνεση του εργαζόµενου έχει µέγιστη ισχύ
ένα χρόνο και δύναται να ανανεωθεί. Εφόσον η συναίνεση αυτή
χορηγείται κατά την υπογραφή της σύµβασης εργασίας ή κατά
τη διάρκεια της δοκιµαστικής περιόδου θεωρείται άκυρη.
— Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι κανένας
εργαζόµενος δεν απασχολείται πάνω από 65 ώρες εβδοµαδιαίως, εκτός αν προβλέπει κάτι διαφορετικό η συλλογική
σύµβαση ή η συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ των κοινωνικών
εταίρων.
— Στα αρχεία που τηρεί ο εργοδότης πρέπει να καταγράφεται ο
αριθµός των ωρών κατά τις οποίες όντως απασχολήθηκαν οι
εργαζόµενοι και υποχρεούται να ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές
κατόπιν αιτήµατος.
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2.3.3 Επιπλέον, η πρόταση τροποποίησης προβλέπει ότι η
Επιτροπή το αργότερο πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της
οδηγίας υποβάλλει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων
της οδηγίας, ειδικά όσον αφορά την ατοµική ρήτρα για εθελούσια
επιλογή εξαίρεσης από τη µέγιστη εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας
(«opt-out») .
3. Γενική αξιολόγηση
3.1 Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι δεν αξιοποίησαν τη δυνατότητα να συνάψουν συµφωνία όπως προβλέπει το άρθρο 139 της
ΣΕΚ, διότι οι θέσεις τους σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της
οδηγίας διίστανται σε µεγάλο βαθµό. Οι αποκλίνουσες θέσεις όπως
προέκυψαν από το δεύτερο στάδιο διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής θα συµπεριληφθούν στην αιτιολογική έκθεση της
πρότασης τροποποίησης της Επιτροπής. Ενώ η Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων ήταν πρόθυµη να ανοίξει διαπραγµατεύσεις, οι εργοδότες δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον διότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοµηχανιών UNICE «υπό το φως της στάσης
που τήρησε η Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων απέναντι στα
έγγραφα διαβούλευσης της Επιτροπής, δεν εντόπισε προοπτικές να
επιτευχθεί συµφωνία µέσω διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου.» (4) Η ΕΟΚΕ εκφράζει την απογοήτευσή της για
την αποτυχία έναρξης διαπραγµατεύσεων µεταξύ των κοινωνικών
εταίρων. Ωστόσο, η αποστολή της δεν συνίσταται στην αντικατάσταση των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Στο
πλαίσιο αυτό υπογραµµίζει για άλλη µια φορά µε έµφαση ότι όσον
αφορά το ζήτηµα του χρόνου εργασίας οι κοινωνικοί εταίροι διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο. (5) Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ
στόχο της Επιτροπής και του Συµβουλίου πρέπει να αποτελέσει η
εύρεση από κοινού µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµβιβαστικής
λύσης που να συνυπολογίζει κατά ισόρροπο τρόπο τα συµφέροντα
και των δύο συµβαλλοµένων µερών. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ θα
επικεντρωθεί στη γνωµοδότησή της σε γενικές θεωρήσεις και
εκτιµήσεις όσον αφορά την πρόταση τροποποίησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
3.2 Η παγκοσµιοποίηση των αγορών και των παραγωγικών
σχέσεων και η συνεπαγόµενη εµβάθυνση του διεθνούς καταµερισµού της εργασίας θέτει τις επιχειρήσεις και την ευρωπαϊκή οικονοµία συνολικά ενώπιον νέων προκλήσεων. Αναµφισβήτητα η
παγκοσµιοποίηση οδηγεί σε όξυνση του διεθνούς ανταγωνισµού και
στην ανάγκη προσαρµογής στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της
αγοράς. Αυτή η εξέλιξη ασκεί πιέσεις και στο ευρωπαϊκό κοινωνικό
πρότυπο, βασικό γνώρισµα του οποίου αποτελεί ο συνδυασµός
οικονοµικών επιδόσεων και κοινωνικής προόδου. Το ευρωπαϊκό
πρότυπο ανάπτυξης που εκφράζεται στη στρατηγική της Λισσαβόνας βασίζεται σε µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την ενίσχυση
των οικονοµικών επιδόσεων, των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό, της κοινωνικής συνοχής, της ποιότητας της εργασίας, την
προώθηση ενός υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας καθώς και
της αναγνώρισης της σηµασίας του κοινωνικού διαλόγου. Τα
βασικά κοινωνικά πρότυπα πρέπει, ως κύριο µέσο της ευρωπαϊκής
κοινωνικής πολιτικής, να συµβάλουν στη βελτίωση του επιπέδου
προστασίας µε στόχο τον περιορισµό του ανταγωνισµού όσον
αφορά τα κοινωνικά πρότυπα και ταυτοχρόνως την αποφυγή
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. Η αναθεώρηση της οδηγίας για το
χρόνο εργασίας πρέπει να εξεταστεί υπό αυτό το πρίσµα εφόσον
επιδιώκεται η υλοποίηση του στόχου αυτού.
(4) Επιστολή της UNICE της 2 Ιουνίου 2004 προς τον Επίτροπο κύριο
∆ήµα
(5) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 30ής Ιουνίου 2004 µε θέµα την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών, και τους κοινωνικούς εταίρους όσον αφορά την επανεξέταση της οδηγίας 93/104/ΕΚ σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας» σηµείο 2.2.5. (ΕΕ C 302 της
7.12.2004, σελ. 74).
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3.3 Η οδηγία της ΕΕ για το χρόνο εργασίας συνιστά έναν
ελάχιστο κανόνα κατά την έννοια της ΣΕΚ για την επίτευξη των
κοινωνικών στόχων της Κοινότητας. Στις κοινωνικές διατάξεις της
συνθήκης διατυπώνεται ως στόχος «η βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστεί δυνατή η εναρµόνισή
τους µε παράλληλη διατήρηση της προόδου» (άρθρο 136 ΣΕΚ).
Στο εν λόγω άρθρο γίνεται σαφής αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 1961 και στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεµελιωδών
Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων του 1989 το πνεύµα
των οποίων πρέπει να συνεκτιµηθεί κατά την επιδίωξη των κοινωνικών στόχων της Κοινότητας. Σύµφωνα µε τον Κοινοτικό Χάρτη
των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων του
1989 κάθε εργαζόµενος πρέπει «να απολαύει ικανοποιητικές
συνθήκες προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο
εργασίας του» και πρέπει να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα
«προκειµένου να καταστεί δυνατή η εναρµόνισή τους µε παράλληλη
διατήρηση της προόδου». (6) Στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του
1961 (αναθεωρήθηκε το 1996) τον οποίο έχουν αναγνωρίσει όλα
τα κράτη µέλη της ΕΕ διατυπώνεται ρητώς το κοινωνικό δικαίωµα
για δίκαιες συνθήκες εργασίας. Ο εν λόγω Χάρτης ορίζει την υποχρέωση των συµβαλλοµένων κρατών «να διασφαλίζουν την
εφαρµογή ενδεδειγµένου ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου χρόνου
εργασίας και να µειώνουν προοδευτικά την εβδοµαδιαία εργασία»
καθώς και «να διασφαλίζουν τη θέσπιση εβδοµαδιαίας περιόδου
ανάπαυσης» (άρθρο 2). Από το πνεύµα των δύο χαρτών προκύπτει
ότι ο περιορισµός και η προοδευτική µείωση του χρόνου εργασίας
συνιστούν θεµελιώδες κοινωνικό δικαίωµα και ότι η εναρµόνιση
µέσω της θέσπισης ελάχιστων κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει
να οδηγήσει σε κοινωνική πρόοδο.
3.4 Με το Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ, ο
οποίος αποτελεί µέρος του µελλοντικού Συντάγµατος της ΕΕ, το
δικαίωµα σε ένα όριο µέγιστης διάρκειας εργασίας θεσπίζεται ως
δεσµευτικό κοινωνικό θεµελιώδες δικαίωµα για την Ένωση. Το
δικαίωµα σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας προσδιορίζεται ως εξής: «κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα σε ένα όριο
µέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο αµειβόµενων
διακοπών» (7). Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η αξιολόγηση της πρότασης
τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να εκκινήσει από
αυτήν την εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς ένα θεµελιώδες
κοινωνικό δίκαιο και να πραγµατοποιηθεί µε βάση αυτό το πλαίσιο.
Προκύπτει συνεπώς το ερώτηµα: συµβάλλει η παρούσα πρόταση
τροποποίησης στην καθιέρωση αυτού του θεµελιώδους κοινωνικού
δικαιώµατος µέσω της θέσπισης πανευρωπαϊκών ελάχιστων κανόνων,
ή µήπως διευρύνονται τα περιθώρια δράσης για περισσότερη
ευελιξία υπέρ των οικονοµικών συµφερόντων, χωρίς να λαµβάνονται
ταυτοχρόνως υπόψη οι ανάγκες των εργαζοµένων για προστασία;
Σε αυτή την περίπτωση, θα απείχαµε πολύ από µια ενδεδειγµένη
ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας των υπηρεσιών και της
κοινωνίας της γνώσης ·όσον αφορά την καινοτόµο προσέγγιση
ενόψει ενός ευπροσάρµοστου επιχειρείν και της παροχής εχεγγύων
ως προς την ασφάλεια των εργαζοµένων, σε όλες τις επιχειρήσεις
και ειδικότερα στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και στις
επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονοµίας.
3.5 Επιπλέον η πρόταση τροποποίησης πρέπει να αξιολογηθεί
και µε κριτήριο τον βαθµό επίτευξης των στόχων που έχει θέσει η
ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι στόχοι αυτοί συνίστανται στην
βελτίωση της προστασίας της υγείας και της εργασίας µε περισσό(6) Κοινοτικός Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων, παράγραφος 19.
(7) Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ άρθρο 31 πλέον άρθρο ΙΙ-91
στο Σχέδιο Συντάγµατος.
(8) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 15.1.2004 (COM(2003)843 τελικό).
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τερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας, ειδικά όσον
αφορά τη διευκόλυνση του συνδυασµού µεταξύ επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής. Η ΕΟΚΕ εξέτασε τους στόχους αυτούς και στη
γνωµοδότηση για την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (8)
«επανεξέταση της οδηγίας σχετικά µε το χρόνο εργασίας και διαπίστωσε “ότι η οδηγία πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει δυνατότητες
διαπραγµατευτικής ευελιξίας”. (9) Συγχρόνως διαπίστωσε ότι “οι
εθνικές νοµοθεσίες για το χρόνο εργασίας βασίζονται γενικά στην
υπόθεση ότι οι εργοδότες κι οι εργαζόµενοι έχουν κοινή ευθύνη
για την οργάνωση του χρόνου εργασίας µε ικανοποιητικό τρόπο.
Στους κοινωνικούς εταίρους εναπόκειται, σε διάφορα επίπεδα στα
κράτη µέλη, να επιλύουν τα σχετικά θέµατα που προκύπτουν στον
χώρο εργασίας βασίζοντας τις αποφάσεις τους σε κανόνες σχετικά
µε τον χρόνο εργασίας και στα πλαίσια συλλογικών συµβάσεων”. (10) Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι τα κράτη µέλη φέρουν κυρίως
την ευθύνη για τη θέσπιση νόµων που περιορίζουν τον ανώτατο
εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας ώστε να φροντίσουν για την γενική
προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων.
Αντιθέτως, οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν να συµφωνήσουν για τη
θέσπιση ευέλικτων µορφών οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο
πλαίσιο των µέγιστων περιόδων, βάσει των νοµικών διατάξεων και
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, οι οποίες να ανταποκρίνονται
στις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε τοµέα και ταυτοχρόνως να διασφαλίζουν την προστασία της εργασίας και της υγείας µε στόχο
την εναρµόνιση της ευελιξίας µε την κοινωνική ασφάλεια. Η ΕΟΚΕ
είναι πεπεισµένη ότι πρέπει να επιδιώκεται µια ισορροπηµένη σχέση
µεταξύ της ευελιξίας και της κοινωνικής προστασίας και ότι αυτό
επιτυγχάνεται καλύτερα µέσω των συλλογικών συµβάσεων».
3.6 Η ισχύουσα οδηγία επιτρέπει την παράταση της περιόδου
αναφοράς πέραν των τεσσάρων µηνών, σε περίπτωση υπέρβασης της
ανώτατης διάρκειας του χρόνου εργασίας, αποκλειστικά βάσει
συλλογικής σύµβασης. Με την παρούσα πρόταση τροποποίησης
παρέχεται για πρώτη φορά στα κράτη µέλη το δικαίωµα επιµήκυνσης της περιόδου αναφοράς σε γενικές γραµµές στους δώδεκα
µήνες µε τη νοµοθετική ή την κανονιστική οδό.
Η ΕΟΚΕ ασχολήθηκε ήδη µε το συγκεκριµένο ζήτηµα στην προηγούµενη γνωµοδότησή της και διαπίστωσε ότι: «∆εδοµένου ότι σε
πολλά κράτη µέλη εφαρµόζεται ήδη µια περίοδος αναφοράς
12 µηνών στο πλαίσιο συλλογικών συµβάσεων, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι,
βάσει των ισχυουσών διατάξεων, οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα επέκτασης της περιόδου αναφοράς µέσω συλλογικών
συµβάσεων, οι κοινωνικοί εταίροι διαθέτουν την αναγκαία ευελιξία
προκειµένου να ρυθµίζουν το χρόνο εργασίας λαµβάνοντας υπόψη
την κατάσταση στα κράτη µέλη, στους επιµέρους κλάδους και στις
επιχειρήσεις. Συνεπώς, συνιστάται να διατηρηθεί η ρύθµιση
αυτή». (11) Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, ευέλικτα πρότυπα όσον
αφορά τη διαµόρφωση του χρόνου εργασίας στο πλαίσιο της
ισχύουσας οδηγίας καθώς και συλλογικών συµβάσεων, εξυπηρετούν
και τα συµφέροντα των εργαζοµένων όσον αφορά τη διευθέτηση
του χρόνου τους αλλά και τον καλύτερο συνδυασµό του επαγγελµατικού και οικογενειακού βίου και ταυτόχρονα επιτρέπουν την
προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων, στην
οποία αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία.
3.7 Σύµφωνα µε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η
λεγόµενη ανενεργή περίοδος εφηµερίας δεν πρέπει να θεωρείται ως
χρόνος εργασίας, ενώ ως κριτήριο οροθέτησης καθορίζεται το
αίτηµα
του
εργοδότη.
Η
προσθήκη
του
ορισµού
(9) Βλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ που αναφέρεται στην υποσηµείωση 5
(σηµείο 2.2.8)
(10) Οµοίως, σηµείο 2.2.7.
(11) Οµοίως, σηµείο 3.1.7.
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του χρόνου εφηµερίας και κατά κύριο λόγο της ανενεργούς
περιόδου του χρόνου εφηµερίας αντιβαίνει στις αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στις υποθέσεις Simap, Sergas, Jaeger και
Pfeiffer στις οποίες προσδιορίζεται ότι «η διαθεσιµότητα του εργαζοµένου στο χώρο εργασίας» συνιστά εργασία και ως εκ τούτου
πρέπει να υπολογιστεί ως χρόνος εργασίας (12). Αυτή η νοµολογία
δεν βασίζεται µόνο σε ερµηνεία της ισχύουσας οδηγίας, αλλά στην
έννοια και το σκοπό της, περιλαµβανοµένης της διεθνούς νοµικής
βάσης όπως η Σύµβαση ∆ΟΕ άρθρο 1 (επιχειρήσεις) και άρθρο 30
(εµπόριο και γραφεία) καθώς και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης.
Αυτό σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη όφειλαν να εφαρµόσουν στο
εθνικό τους δίκαιο όσον αφορά το χρόνο εργασίας την ανωτέρω
ερµηνεία της έννοιας του χρόνου εργασίας που ορίζεται στην
ισχύουσα οδηγία όπως αυτή δόθηκε από το ∆ΕΚ.
3.7.1
Η σύνδεση του χρόνου εργασίας µε το αίτηµα εκ µέρους
του εργοδότη έχει ως συνέπεια «η διαθεσιµότητα» στο χώρο
εργασίας µε µην υπολογίζεται πλέον ως εργασία. Αυτή η θεώρηση
αγνοεί το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι κατά το χρόνο εφηµερίας δεν
είναι ελεύθεροι από τις δραστηριότητές τους στο χώρο εργασίας,
δεν διαθέτουν ελεύθερο χρόνο αλλά ούτε µπορούν να αναπαυθούν.
Αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της εφηµερίας η αδυναµία του
εργαζοµένου να διαχειριστεί ελεύθερα το χρόνο του ο οποίος
πρέπει για οποιαδήποτε ανάληψη δραστηριότητας σε οποιοδήποτε
χώρο εργασίας να βρίσκεται σε ετοιµότητα, συνεπώς «να είναι διαθέσιµος». Η εξοµοίωση αυτής της ειδικής κατάστασης µε το «χρόνο
ανάπαυσης» θα οδηγούσε σε υπερβολικά εκτεταµένες περιόδους
εργασίας οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την προστασία της
εργασίας και της υγείας των ενδιαφερόµενων εργαζοµένων. Πέραν
τούτου, στην πράξη είναι σχεδόν αδύνατη η σύνδεση του ανενεργού
χρόνου µε την απουσία ρητού αιτήµατος του εργοδότη, δεδοµένου
ότι η ανάληψη της συγκεκριµένης δραστηριότητας καθορίζεται
βάσει των τρεχουσών αναγκών στο χώρο εργασίας και όχι σύµφωνα
µε το αίτηµα του εργοδότη, όπως εφαρµόζεται στην ανάληψη
δραστηριοτήτων στα νοσοκοµεία ή τις πυροσβεστικές υπηρεσίες
πρακτική που γίνεται ευκολότερα κατανοητή.
3.7.2
Η ΕΟΚΕ έχει ήδη επισηµάνει στην προηγούµενη γνωµοδότησή της ότι «η θέσπιση κανόνων για το χρόνο εργασίας στις
συλλογικές συµβάσεις έχει ζωτικό ενδιαφέρον για τους κοινωνικούς
εταίρους, οι οποίοι διαθέτουν σηµαντικές ειδικές γνώσεις για τα
θέµατα αυτά» (13). Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ αυτό ισχύει ιδίως για
τη ρύθµιση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας στην περίπτωση
των εφηµεριών. Εποµένως, η εν λόγω ρύθµιση πρέπει να παραµείνει
στην αρµοδιότητα των κοινωνικών εταίρων, στη βάση των θεµελιωδών κειµένων που αναφέρονται στο σηµείο 3.7 και τα οποία
οφείλουν να τηρούν.
3.7.3
Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του γεγονότος ότι σε διάφορους
κλάδους, επαγγέλµατα και επιχειρήσεις ισχύουν διαφορετικοί όροι
όσον αφορά τα διαστήµατα ενεργούς δραστηριότητας κατά τη
διάρκεια της εφηµερίας. Η πρόταση της Επιτροπής να γίνεται γενικά
διάκριση ανάµεσα στα διαστήµατα ενεργούς και µη ενεργούς
δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της εφηµερίας, δεν συµβάλει
κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ στην επίλυση αυτών των πρακτικών
προβληµάτων. Η υπηρεσίες εφηµερίας αποτελούν µια ιδιαίτερη
µορφή οργάνωσης του χρόνου εργασίας και ως εκ τούτου απαιτούν
µια ρύθµιση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιµέρους
επαγγελµατικών κλάδων ή δραστηριοτήτων, η οποία µπορεί να
συµφωνηθεί µόνο από τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο των
συλλογικών συµβάσεων. Υπάρχουν πολλά θετικά παραδείγµατα που
προέκυψαν στο πλαίσιο συλλογικών συµβάσεων.
(12) Οµοίως, σηµείο 3.2.2.
(13) Οµοίως, σηµείο2.2.6.
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3.8 Η οδηγία δεν ορίζει προθεσµία όσον αφορά την χορήγηση
ισοδύναµου χρόνου ανάπαυσης σε περίπτωση απόκλισης από τον
ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης που προβλέπει η ισχύουσα οδηγία. Η
διευκρίνιση που προστέθηκε στην πρόταση τροποποίησης είναι
σαφέστερη αλλά δεν συµφωνεί µε την σχετική νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Στην απόφαση που είχε λάβει το ∆ικαστήριο
στην υπόθεση Jaeger, όριζε ότι η αναπληρωµατική ανάπαυση πρέπει
να παρέχεται αµέσως. Η ΕΟΚΕ κρίνει απαραίτητο να υπάρχει µια
ορισµένη ευελιξία κατά τη χορήγηση αναπληρωµατικής ανάπαυσης,
όπως επιδιώκεται και µε την πρόταση τροποποίησης, κι αυτό τόσο
για το συµφέρον της επιχείρησης όσο και του ενδιαφερόµενου
εργαζόµενου, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η προστασία της
ασφάλειας και της υγείας του. Και σε αυτή την περίπτωση η εύρεση
κατάλληλης λύσης, προσαρµοσµένης στις ανάγκες της εκάστοτε
επιχείρησης πρέπει να επαφίεται στα µέρη των συλλογικών συµβάσεων στο πλέον ενδεδειγµένο επίπεδο σύµφωνα µε τις πάγιες
εθνικές πρακτικές.

3.9 Η ατοµική ρήτρα «opt-out» συνιστά µια γενική εξαίρεση
από τον ελάχιστο κανόνα της οδηγίας για το µέγιστο εβδοµαδιαίο
χρόνο εργασίας. Με την πρόταση τροποποίησης διατυπώνονται
αφενός ορισµένοι πρόσθετοι όροι που δύνανται να περιορίσουν την
κατάχρηση. Ωστόσο, το γεγονός ότι η ατοµική ρήτρα «opt-out»
κατά βάση εφαρµόζεται µε τον όρο της τήρησης των διατάξεων
συλλογικής σύµβασης δεν µπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι,
κατ' αυτόν τον τρόπο, η ευθύνη για την προστασία της εργασίας
και της υγείας µέσω του περιορισµού διά νόµου του µέγιστου
εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας µετατίθεται από τα κράτη µέλη
στους κοινωνικούς εταίρους. Επιπλέον η εξαίρεση αυτή µπορεί να
αξιοποιηθεί και εφόσον δεν ισχύει καµία συλλογική σύµβαση και
δεν υφίσταται στη σχετική επιχείρηση εκπροσώπηση των συµφερόντων του προσωπικού.

3.9.1 Η ΕΟΚΕ έχει ήδη εξετάσει στην προηγούµενη γνωµοδότησή της τις ενδεχόµενες συνέπειες εφαρµογής της ανωτέρω
εξαίρεσης για την προστασία της εργασίας και της υγείας και έχει
υπογραµµίσει ότι αυτή η εξαίρεση αυτή «µπορεί να εφαρµοστεί
µόνο εάν τα κράτη µέλη σέβονται τις γενικές αρχές για την
προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων» (14). Η
ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι µε την πρόταση τροποποίησης η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή καταβάλει προσπάθειες για τον περιορισµό της
κατάχρησης. Ωστόσο, εκφράζει τις αµφιβολίες της σχετικά µε την
καταλληλότητα των προτεινόµενων πρόσθετων όρων στην
προκειµένη περίπτωση. Η ΕΟΚΕ εκφράζει τον προβληµατισµό της
για το ότι η διατήρηση της ατοµικής ρήτρας «opt-out» αντίκειται
σε γενικές γραµµές στο στόχο της ίδιας της οδηγίας ως ενός ευρωπαϊκού ελάχιστου κανόνα για την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζοµένων. Η Επιτροπή συµµερίζεται αυτόν τον
προβληµατισµό γεγονός που συνάγεται αυτοµάτως από την
ανακοίνωσή της στο πλαίσιο της πρώτης φάσης των διαβουλεύσεων
µε τους κοινωνικούς εταίρους στην αναφέρει ότι: «η προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, η οποία εξασφαλίζεται
από την οδηγία (άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο β), περίπτωση
i) µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο αν επιτραπεί η απασχόληση εργαζοµένου, σε εθελοντική και ατοµική βάση, πάνω από 48 ώρες την
εβδοµάδα, κατά µέσο όρο κατά τη διάρκεια µιας δεδοµένης
περιόδου» (15). Και η ανακοίνωση συνεχίζει: «Εκτός αυτού η εµπειρία
αυτή αποδεικνύει ένα απροσδόκητο αποτέλεσµα: όσον αφορά τους
εργαζόµενους που έχουν υπογράψει τη συµφωνία opt-out είναι
δύσκολο να εξασφαλιστεί (ή τουλάχιστον να ελεγχθεί) η τήρηση
(14) Οµοίως, σηµείο 3.3.2.
(15) COM (2003) 843 τελικό της 30.12.2003 σ. 25 (ορισµένα γλωσσικά
σφάλµατα στην παράθεση διορθώθηκαν) Το άρθρο που αναφέρεται στην
παράθεση αφορά την οδηγία 93/104/ΕΚ.
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των άλλων διατάξεων της συµφωνίας» (16). Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ
επιθυµεί να θέσει το ερώτηµα, για ποιο λόγο η Επιτροπή δεν αξιοποίησε αυτήν την επιλογή, την οποία διατυπώνει στο έγγραφο
διαβουλεύσεων που εξέδωσε στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης
ακρόασης των κοινωνικών εταίρων, ήτοι την υιοθέτηση της
πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταργηθεί το συντοµότερο δυνατό η ρήτρα «opt-out» και να θεσπισθούν στον ενδιάµεσο χρόνο αυστηρότερα µέτρα για την εφαρµογή της ρήτρας
αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 18 πρώτη παράγραφος, εδάφιο β)
στοιχείο ι) για τη διασφάλιση του εθελοντικού χαρακτήρα της
συµφωνίας του και την αντιµετώπιση της κατάχρησης (17).
3.10 Γενικός στόχος της πρότασης τροποποίησης της Επιτροπής
είναι να διευκολύνει ακόµη περισσότερο το συνδυασµό επαγγελµατικής δραστηριότητας και οικογένειας. Η Επιτροπή παραπέµπει σε
αυτό το πλαίσιο στις τροποποιήσεις που προτείνει για το άρθρο 22
(1) (ατοµική συναίνεση) καθώς και στο αιτιολογικό σηµείο 6, στο
οποίο καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι να συνάψουν ανάλογες
συµφωνίες). Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η Επιτροπή επέλεξε κατ' αυτόν τον
τρόπο την γι αυτήν ευκολότερη λύση. Η βελτίωση του συνδυασµού
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής προϋποθέτει εξαρχής τον
ορισµό της διάρκειας του χρόνου εργασίας κατά τρόπο ώστε να
δύναται να προγραµµατισθεί και να υπολογισθεί· προϋποθέτει
δηλαδή µια ευελιξία που δεν ανταποκρίνεται µόνο στις ανάγκες της
επιχείρησης αλλά προσφέρει στους ενδιαφερόµενους γονείς τη
δυνατότητα να κατανέµουν το χρόνο εργασίας ανάλογα µε τις οικογενειακές τους ανάγκες. Η ρήτρα ατοµικής συναίνεσης αποκλείει
ακριβώς αυτή τη δυνατότητα εφόσον συντελεί στην παράταση του
ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας, πέρα από τα
ελάχιστα πρότυπα που περιλαµβάνει η οδηγία. Στην προηγούµενη
γνωµοδότησή της η ΕΟΚΕ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι «Συνεπώς,
η ρήτρα opt-out φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την ισότητα
ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών» (18) Κατά τη γνώµη της
ΕΟΚΕ, η ισχύουσα οδηγία προσφέρει ικανοποιητική ευελιξία ώστε
να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των οικογενειών, ενώ η
ατοµική ρήτρα συναίνεσης (opt-out) µάλλον εµποδίζει παρά διευκολύνει αυτή τη δυνατότητα.
4. Συµπεράσµατα
4.1 Από τον προβληµατισµό σχετικά µε την γενική αξιολόγηση
της πρότασης οδηγίας, προκύπτουν κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ
βάσιµες αµφιβολίες για το αν η πρόταση τροποποίησης της Επιτροπής συµβάλλει πράγµατι στην επίτευξη των επιδιωκόµενων
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στόχων. Οι αµφιβολίες αφορούν κυρίως την επιδιωκόµενη ισορροπηµένη σχέση µεταξύ ευελιξίας και προστασίας της ασφάλειας
και της υγείας και κατά συνέπεια τον καλύτερο συνδυασµό επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Αν καταλήξουµε στο συµπέρασµα
ότι η πρόταση δεν συµβάλλει σε µία εξισορροπηµένη σχέση µεταξύ
των στόχων αυτών, η λογική συνέπεια θα ήταν η αναθεώρηση της
πρότασης της Επιτροπής. Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ εναπόκειται
πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποβάλλει τις απαραίτητες
τροποποιήσεις στο πλαίσιο της νοµοθετικής διαδικασίας. Η ΕΟΚΕ
θεωρεί επίσης εύλογο το ερώτηµα µήπως η ρήτρα ατοµικής συναίνεσης (Opt-out), η οποία ουσιαστικά επιτρέπει την άρση της ισχύος
της βασικής διάταξης της οδηγίας σχετικά µε την ανώτατη διάρκεια
του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας, αντίκειται στους στόχους των
θεµελιωδών δικαιωµάτων που περιέχει η νέα Συνθήκη της ΕΕ.
4.2 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί γι αυτό να επαναλάβει την άποψή της ότι
η επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε τη ελαστικότερη οργάνωση του
χρόνου εργασίας, η οποία να συνεκτιµά τις ειδικές ανάγκες κάθε
κλάδου, αποτελεί κυρίως αρµοδιότητα των συλλογικών συµβάσεων
σε εθνικό επίπεδο, µε την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Αυτό ισχύει κυρίως για τη
ρύθµιση των υπηρεσιών εφηµερίας, που αποτελεί µια ιδιαίτερη
µορφή οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
4.3 Η ΕΟΚΕ απευθύνει γι αυτό έκκληση προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, να
στηρίξουν την αναθεώρηση της οδηγίας στα ακόλουθα κριτήρια:
— να διαδραµατίζουν πρωταρχικό ρόλο οι εταίροι των συλλογικών
συµβάσεων κατά την επανεξέταση του χρόνου αναφοράς για
τον υπολογισµό και την τήρηση του ανώτατου εβδοµαδιαίου
χρόνου εργασίας εντός των ορίων που θεσπίζει η οδηγία.
— Να διασφαλίζεται µια προσέγγιση της εφηµερίας που να
συµφωνεί µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου και
δίνει προτεραιότητα στην εύρεση λύσεων στο πλαίσιο συλλογικών συµβάσεων.
— κατάλληλα µέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας ώστε
να συνδυάζεται καλύτερα η επαγγελµατική και οικογενειακή
ζωή.
— Επανεξέταση της ατοµικής ρήτρας οpt-out µε το σκεπτικό ότι η
διατήρησή της αντίκειται στο πνεύµα και στους στόχους της
ίδιας της οδηγίας.

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(16) Οµοίως, σ. 25.
(17) Έγγραφο διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : ∆εύτερη φάση
ακρόασης των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σε κοινοτικό επίπεδο για
την επανεξέταση της οδηγίας 93/104/ΕΚ σχετικά µε ορισµένα στοιχεία
οργάνωσης του χρόνου εργασίας, σ. 13 . Η παράθεση αφορά την
οδηγία 93/104/ΕΚ.
(18) Βλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ που αναφέρεται στην υποσηµείωση 5
(σηµείο 3.3.6)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Η ακόλουθη τροπολογία έλαβε τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εκπεφρασµένων ψήφων και απορρίφθηκε κατά τη διάρκεια των
συζητήσεων:
(ΑΝΤΙΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ)
Να αντικατασταθεί το κείµενο της γνωµοδότησης από τα εξής:
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί σε γενικές γραµµές µε την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/88/ΕΚ σχετικά µε
ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 137 §2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύµφωνα µε το οποίο οι οδηγίες που
υιοθετούνται πρέπει να «βελτιώνουν τις συνθήκες προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας» ενώ πρέπει να
«αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονοµικών και νοµικών εξαναγκασµών, οι οποίοι θα παρεµπόδιζαν τη δηµιουργία και την
ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων». Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η πρόταση διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας
και της ασφάλειας των εργαζοµένων ενώ, παράλληλα, επιτρέπει στις επιχειρήσεις την απαραίτητη ευελιξία στη διαχείριση του
χρόνου εργασίας.
Η ΕΟΚΕ στηρίζει πλήρως τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται από κάθε νέα πρόταση όπως επισηµαίνει η
Επιτροπή:
— υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων όσον αφορά το χρόνο εργασίας,
— µεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις και στα κράτη µέλη όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου εργασίας,
— καλύτερος συνδυασµός επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής,
— µη επιβολή παράλογων περιορισµών στις επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ.
Η Επιτροπή υπογραµµίζει ορθά το σηµαντικό ρόλο των κρατών µελών και των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο εθνικό, κλάδου
και επιχείρησης
Ειδικότερα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι µια δωδεκάµηνη περίοδος αναφοράς ισχύει ήδη σε πολλά κράτη µέλη. Συνεπώς, θεωρεί ότι
οι σχετικές προτάσεις θα πρέπει να προωθούν την επιλογή του έτους ως περιόδου αναφοράς.
Όσον αφορά το «χρόνο εφηµερίας», η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι πολλά κράτη µέλη έχουν εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές που περιλαµβάνουν κανόνες σχετικά µε το χρόνο που καταναλώνεται σε «εφηµερία» σε διάφορους τοµείς και ιδίως στον τοµέα της υγείας.
Οι κανόνες αυτοί διαφέρουν σηµαντικά αλλά το κοινό σηµείο τους είναι ότι ο χρόνος εφηµερίας είτε υπολογίζεται µερικώς, είτε
δεν υπολογίζεται καθόλου ως χρόνος εργασίας.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι ο ανενεργός χρόνος της εφηµερίας δεν πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας. Τούτο είναι
καίριο για τη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων, ειδικά των ΜΜΕ, και για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας.
Ακόµη, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι ο χρόνος εφηµερίας δεν πρέπει να θεωρείται χρόνος ανάπαυσης διότι τούτο θα οδηγήσει σε
υπερβολικά εκτεταµένες περιόδους εργασίας οι οποίες εµποδίζουν το συνδυασµό εργασίας και οικογενειακής ζωής και θέτουν
σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι, εάν είναι απαραίτητο, το ανενεργό µέρος του χρόνου εφηµερίας µπορεί να ορισθεί ως µέσος αριθµός
ωρών, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες στους διάφορους τοµείς και τις επιχειρήσεις.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δυνατότητα της «ρήτρας opt-out» πρέπει να διατηρηθεί και η συλλογική «ρήτρα opt-out» πρέπει να
τεθεί στην ίδια βάση µε την µεµονωµένη ρήτρα. Τούτο είναι σηµαντικό προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές πρακτικές εργασιακών σχέσεων σε ολόκληρη τη διευρυµένη ΕΕ καθώς επίσης και οι ανάγκες των επιχειρήσεων και οι ανάγκες και οι
επιθυµίες των εργαζοµένων που ενδεχοµένως επιδιώκουν να εργαστούν περισσότερο σε διάφορες περιόδους της ζωής τους.
Εντούτοις, πρέπει να διασφαλισθεί ότι η δυνατότητα αυτή παραµένει εθελοντική, δεν χρησιµοποιείται µε καταχρηστικό τρόπο και
ότι ο εργαζόµενος µπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για περισσότερες ώρες εργασίας όταν αλλάζουν οι περιστάσεις στη
ζωή του. Εποµένως, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τους πρόσθετους όρους που συνδέονται µε την ρήτρα opt-out όπως προτείνεται στην
πρόταση της Επιτροπής.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 109
Ψήφοι κατά: 156
Αποχές:
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Ο ρόλος της βιώσιµης
ανάπτυξης στο πλαίσιο των προσεχών δηµοσιονοµικών προοπτικών»
(2005/C 267/04)
Στις 29 Νοεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262, παράγραφος 2 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η προσεχής Προεδρία του Λουξεµβούργου του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το ανωτέρω θέµα.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 18 Απριλίου µε βάση την εισηγητική έκθεση της κας
Sirkeinen και των συνεισηγητών κ.κ. Ehnmark και Ribbe.
Κατά την 417η σύνοδο ολοµέλειας, στις 11/12 Μαΐου 2005 (συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 2005) η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, µε ψήφους 151 υπέρ, 1 κατά και 8 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1 Η ΕΟΚΕ έχει υιοθετήσει και στο παρελθόν γνωµοδοτήσεις οι
οποίες κάλυπταν µε ολοκληρωµένο τρόπο τη στρατηγική της Ε.Ε.
στο χώρο της βιώσιµης ανάπτυξης. Στην παρούσα, διερευνητική
γνωµοδότηση, η ΕΟΚΕ εξετάζει, κατόπιν προσκλήσεως της Λουξεµβουργιανής Προεδρίας, τη σχέση που υφίσταται µεταξύ βιώσιµης
ανάπτυξης και δηµοσιονοµικών προοπτικών·δηλαδή τι µπορεί και τι
πρέπει να γίνει µέσω των δηµοσιονοµικών πολιτικών για να ενσωµατωθεί σε αυτές και να προαχθεί η βιώσιµη ανάπτυξη. Η γνωµοδότηση είναι δοµηµένη µε βάση τις επικεφαλίδες — τοµείς προτεραιότητας — της ανακοίνωσης για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές.
1.2 Η σχέση του κοινοτικού προϋπολογισµού µε το στόχο της
βιώσιµης ανάπτυξη είναι περίπλοκη. Η ΕΟΚΕ καταβάλλει προσπάθειες για τη διεξοδική εξέταση του θέµατος στην παρούσα γνωµοδότηση, ωστόσο δεν µπορεί να καλύψει λεπτοµερώς όλες τις πτυχές
του. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό να συλλεχθούν και να
αναλυθούν σε ευρεία κλίµακα δεδοµένα και απόψεις σχετικά µε τα
ανωτέρω ζητήµατα.
1.3 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί και είναι έτοιµη να διαδραµατίσει ενεργό
ρόλο στη συνέχεια της προσπάθειας για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Στο
σηµείο αυτό, µπορεί να συµβάλει σηµαντικά, στα πλαίσια της
εντολής που της ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, τον
Μάρτιο του 2005, σχετικά µε την υλοποίηση της στρατηγικής της
Λισσαβόνας. Το διαδραστικό δίκτυο µε την κοινωνία των πολιτών
και τους ενδιαφερόµενους εταίρους, που κλήθηκε να δηµιουργήσει,
διαµορφώνει τις κατάλληλες διαρθρώσεις προβληµατισµού για τη
διενέργεια µιας αποτελεσµατικής αξιολόγησης, που θα έχει πολυδιάστατο (οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό)και διαφανή
χαρακτήρα, ενισχύοντας παράλληλα την ιδιοποίηση των κοινοτικών
πολιτικών από τους επιτόπιους παράγοντες.

2004 η Επιτροπή διατυπώνει τις προτεραιότητές της για τη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τις προτάσεις της για τις
χρηµατοδοτικές ανάγκες, τα χρηµατοδοτικά µέσα, τη διακυβέρνηση
και το νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο καθώς και για το σύστηµα
χρηµατοδότησης. Οι τρεις προτεραιότητες για τις προσεχείς δηµοσιονοµικές προοπτικές είναι:
— Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, έτσι ώστε να επιτευχθεί
ειδικότερα ο ευρύτερος στόχος της βιώσιµης ανάπτυξης,
— η πολιτική έννοια της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, η οποία
βασίζεται στην ολοκλήρωση ενός χώρου ελευθερίας,
δικαιοσύνης, ασφάλειας και πρόσβασης σε βασικά δηµόσια
αγαθά, και
— ο ρόλος της Ευρώπης ως παγκόσµιου εταίρου που προωθεί τη
βιώσιµη ανάπτυξη και συµβάλλει στην ασφάλεια.
2.1.1 Η πρόταση για την θέσπιση νέου χρηµατοδοτικού
πλαισίου οµαδοποιείται στους ακόλουθους τοµείς: (επισυνάπτεται
πίνακας)
1. Βιώσιµη ανάπτυξη
1α) Ανταγωνιστικότητα για την οικονοµική µεγέθυνση και την
απασχόληση
1β) Συνοχή για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση
2. Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων συµπεριλαµβανοµένου και του τοµέα της Γεωργίας
3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
4. Η ΕΕ ως παγκόσµιος εταίρος

2. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις δηµοσιονοµικές
προοπτικές 2007-2013
2.1 Στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Η οικοδόµηση του κοινού
µας µέλλοντος — Προκλήσεις πολιτικής και δηµοσιονοµικά µέσα
της διευρυµένης Ένωσης» 2007-2013 (1) της 10ης Φεβρουαρίου
(1) COM(2004) 101 τελικό

5. ∆ιοίκηση.
2.1.2 Η Επιτροπή προτείνει µεγαλύτερη αύξηση των δαπανών
στην προτεραιότητα 1. Προτείνεται αύξηση των συνολικών
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, από 120,7 εκατοµµύρια ευρώ
το 2006, σε 158,4 εκατ. το 2013. Οι πιστώσεις αυτές θα πρέπει
να καλυφθούν από πληρωµές ύψους 1,24 % του ΑΕγχΠ, συµπεριλαµβανοµένου περιθωρίου 0,10 %.
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2.1.3
Στη γνωµοδότησή της για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές
2007-2013, η ΕΟΚΕ στηρίζει σε γενικές γραµµές την ανωτέρω
ανακοίνωση, το κείµενο της οποίας κρίνει ως συνεκτικό, µε στέρεο
και οραµατικό πολιτικό υπόβαθρο, µε σαφείς και συνεπείς προτεραιότητες και επιλογές πολιτικής πρακτικής, αλλά και ισορροπηµένο. Στο επίπεδο των ιδίων πόρων του κοινοτικού προϋπολογισµού θεωρεί ότι επιβάλλεται «να επιλεγεί η αύξηση των ιδίων
πόρων του κοινοτικού προϋπολογισµού, για τη νέα προγραµµατική
περίοδο 2007-2013, πέραν του ισχύοντος δηµοσιονοµικού
πλαισίου, στο ανώτατο ποσοστό του 1,30 % του ΑΕΠ».

3. Γενικές Παρατηρήσεις
3.1 Είναι εξαιρετικά σηµαντικό, οι νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές, δηλαδή το πλαίσιο των κοινοτικών προϋπολογισµών για την
περίοδο 2007-2013, να αντανακλούν τις προτεραιότητες της
Ένωσης, και ειδικά τους στόχους της Λισσαβόνας και τον στόχο
της βιώσιµης ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η εκτεταµένη αναδιάρθρωση των δαπανών. Εάν οι δηµοσιονοµικές προοπτικές, δεδοµένου του σχετικά µακροπρόθεσµου χρονικού τους
ορίζοντα, δεν καθοδηγήσουν την ανάπτυξη της ΕΕ προς την ορθή
κατεύθυνση, η ελπίδα να επιτευχθεί ο στόχος αυτός µε άλλες πολιτικές ή µεταγενέστερες οικονοµικές προσαρµογές είναι µικρή.
3.2 Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ δεν εξετάζει αναλυτικά το
ζήτηµα του επιπέδου των ιδίων πόρων, καθώς το εν λόγω θέµα
εξετάστηκε διεξοδικά στην προηγούµενη γνωµοδότησή της που
αναφέρεται στο σηµείο 2.1. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι η Ευρώπη δεν µπορεί να αποδειχθεί ισχυρή όσον αφορά
την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της και την ανταπόκριση στις
ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών της, εάν δεν διαθέτει
σηµαντικούς χρηµατοδοτικούς πόρους. Η χρηµατοδότηση από την
Ε.Ε. µπορεί να λειτουργήσει ως σηµαντικός πολλαπλασιαστής επί
του συνόλου των πόρων που διατίθενται για συγκεκριµένους
στόχους, δυναµικό το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως. Επί του
παρόντος, υπάρχει ένταση κατ' αρχάς µεταξύ των θέσεων των
κρατών µελών που είναι «καθαροί συνεισφέροντες» του κοινοτικού
προϋπολογισµού, δεύτερον µεταξύ των σηµερινών κύριων
αποδεκτών, τρίτον µεταξύ των πολιτικών δεσµεύσεων προς τα νέα
κράτη µέλη και τους πολίτες τους και τέταρτον µεταξύ των
αναγκών για ανακατανοµή πόρων στις νέες προτεραιότητες της ΕΕ.
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι είναι απαραίτητη η αναδιάρθρωση των
δαπανών προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των προτεραιοτήτων
της Ένωσης, ανεξαρτήτως του ύψους των ιδίων πόρων που τελικά
θα αποφασισθεί.
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σηµαίνει ότι οι σηµερινές γενεές δεν πρέπει να ζουν σε βάρος των
µελλοντικών. Η παγκόσµια διανεµητική δικαιοσύνη δεν µας
επιτρέπει να ζούµε σε βάρος άλλων κοινωνιών, εµποδίζοντας την
ανάπτυξη της ευηµερίας τους ή την εξάλειψη της φτώχειας στον
κόσµο.
4.3 Η στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη διαφέρει από τον
συνήθη ορισµό µιας στρατηγικής, γιατί δεν προσδιορίζει ένα
συγκεκριµένο στόχο και το αντίστοιχο πρόγραµµα µέτρων για την
επίτευξή του, αλλά επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη βιώσιµο
χαρακτήρα της αναπτυξιακής προσπάθειας. Όσον αφορά τη βιώσιµη
ανάπτυξη, είναι αδύνατο να ορισθεί προθεσµία για την υλοποίησή
της, δεδοµένου ότι δεν συνιστά τόσο στόχο, αλλά µάλλον διαδικασία. Το βασικό ζήτηµα είναι να εξασφαλιστεί ότι, ειδικά µακροπρόθεσµα, οι εξελίξεις είναι συνεκτικές και οδεύουν πραγµατικά
προς την πλήρωση των προαναφερόµενων κριτηρίων (σηµεία 4.1
και 4.2). Αυτή είναι η πραγµατική πρόκληση στην περίπτωση της
βιώσιµης ανάπτυξης, επειδή εν προκειµένω υπάρχει µια πολιτική
που αποτυγχάνει να υλοποιήσει τους µεµονωµένους στόχους της,
µολονότι πρέπει να µπορούν να µετρηθούν και οι σηµαντικότερες
µεταβολές τάσεων που παρατηρούνται (όπως, για παράδειγµα, η
πρόοδος που σηµειώθηκε σε σχέση µε τους στόχους της χιλιετίας).
4.4 Η βιώσιµη ανάπτυξη απαιτεί υψηλό βαθµό συνοχής των
πολιτικών σε επίπεδο Ε.Ε. και κρατών µελών. Η συνολική προσπάθεια αποτελεί συνδυασµό µέτρων µικρής και µεγάλης κλίµακας, τα
οποία συγκροτούν από κοινού µια διαδικασία που αντισταθµίζει τις
επιπτώσεις εξελίξεων που είναι αντίθετες προς τη βιώσιµη ανάπτυξη
και προωθεί αλλαγές που συνάδουν µε τους βασικούς στόχους.
Στην προσέγγιση αυτή, µια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις είναι
να αναπτυχθούν δείκτες οι οποίοι αντανακλούν πραγµατικά τις
εξελίξεις.
4.5 Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιµη ανάπτυξη εστιάζεται
επί του παρόντος σε ορισµένες µη βιώσιµες τάσεις των κοινωνιών
µας που χρήζουν άµεσης επέµβασης — αλλαγή του κλίµατος,
µεταφορές, δηµόσια υγεία και φυσικοί πόροι. Άλλες τάσεις, όπως η
εξάλειψη της φτώχειας και η γήρανση του πληθυσµού, αφέθηκαν
κατά µέρος για να προστεθούν αργότερα.
4.6 Στις προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της, η ΕΟΚΕ έχει τονίσει
την επιτακτική ανάγκη να αναληφθεί δράση σε ορισµένους τοµείς.
Αυτοί είναι: στήριξη των ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων σε
νέες και καθαρές τεχνολογίες, νέες προσπάθειες για τη βελτίωση
της ποιότητας της εργασίας, καθορισµός τιµών για τη χρήση των
φυσικών πόρων, καθώς και στρατηγικών για τη µείωση της
εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα.

4. Η έννοια της «Βιώσιµης Ανάπτυξης»
4.1 Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιµη ανάπτυξη βασίζεται
στην αλληλοδιασύνδεση, στην αλληλεξάρτηση και συνεκτικότητα
µεταξύ των επονοµαζόµενων «τριών πυλώνων» των οικονοµικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεωρήσεων. Η βιώσιµη ανάπτυξη
καλύπτει και ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές. Οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαµβάνουν ταυτόχρονα υπόψη και τις τρεις πτυχές.
Οι πολιτικές που εστιάζουν σε έναν από τους ανωτέρω ή σε άλλους
πολιτικούς τοµείς, πρέπει να συνάδουν µε τους αντίστοιχους
στόχους.
4.2 Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης περιλαµβάνει µια µακροπρόθεσµη και µια καθολική διάσταση. ∆ιαγενεακή δικαιοσύνη

4.7 Ωστόσο, οι πολιτικές στους εν λόγω τοµείς, ανεξάρτητα
από τη ζωτική τους σηµασία, δεν επαρκούν από µόνες τους για την
επίτευξη του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης. Ο στόχος και τα
κριτήρια της βιωσιµότητας πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε όλες
τις πολιτικές. Οι επιµέρους πολιτικές της ΕΕ πρέπει να διαµορφωθούν µε περισσότερη συνεκτικότητα.
4.8 Ίσως θα πρέπει να επανεξεταστεί η προσέγγιση της ΕΕ για
τη βιώσιµη ανάπτυξη. Με την επικείµενη αναθεώρηση της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη, θα πρέπει να εξεταστεί ποιος είναι
ο πιο κατάλληλος τρόπος για να εφαρµοστεί η καθολική αρχή της
βιώσιµης ανάπτυξης.
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5. ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές και βιώσιµη ανάπτυξη

5.1 Η διάρθρωση και το αναλυτικό περιεχόµενο του προϋπολογισµού επηρεάζουν ζωτικά την κατεύθυνση των εξελίξεων στην ΕΕ.
Η αναδιάρθρωση του προϋπολογισµού µε την υιοθέτηση νέων
τοµέων προτεραιότητας συνιστά αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου
της βιώσιµης ανάπτυξης. Η ΕΟΚΕ αναµένει να αντικατοπτριστεί
τούτο στην εκτέλεση του προϋπολογισµού σε πραγµατικούς όρους·
δεν πρέπει απλώς να συνεχιστούν οι ίδιες δράσεις µε την εφαρµογή
ίδιων µεθόδων στο πλαίσιο νέων τοµέων.

5.2 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την απασχόληση, στην προοπτική
της Λισσαβόνας για την περίοδο έως το 2010. Ο όρος ανάπτυξη
πρέπει να γίνει κατανοητός ως οικονοµική ανάπτυξη η οποία συνοδεύεται από τη συνεκτίµηση των βασικών ευρωπαϊκών αξιών της
κοινωνικής ενσωµάτωσης και της προστασίας της υγείας και του
περιβάλλοντος. Η ανταγωνιστικότητα και η οικονοµική ανάπτυξη
δεν συνιστούν τους τελικούς καθαυτούς στόχους, αλλά τα µέσα για
την προώθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Ωστόσο,
το πρόβληµα είναι ότι η συνεχής επιβράδυνσης της οικονοµικής
ανάπτυξης και αποδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε
σύγκριση µε άλλους βασικούς τοµείς της οικονοµίας µπορούν να
θέσουν σε κίνδυνο τόσο το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο όσο και
τις περιβαλλοντικές µας αξίες.

5.3 Στις δηµοσιονοµικές αποφάσεις πρέπει να λαµβάνεται επίσης
υπόψη ότι η κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη συµβάλλουν
µε τη σειρά τους στην οικονοµική ανάπτυξη.

5.4 Η ΕΕ δεν είναι µονολιθική όσον αφορά τα επιτεύγµατά της
έναντι της βιώσιµης ανάπτυξης. Η κατάσταση στα επιµέρους κράτη
µέλη είναι πολύ διαφορετική. Ορισµένα από αυτά κατόρθωσαν να
συνδυάσουν µια σχετικά ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη µε υψηλό
επίπεδο κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας. Σε αυτά τα
κράτη παρουσιάζεται µια θετική αλληλεπίδραση των εξελίξεων
στους διάφορους τοµείς. Άλλα κράτη µέλη πάλι φαίνεται να αντιµετωπίζουν την αντίθετη κατάσταση, δηλαδή συνδυασµό εξαιρετικά
βραδείας οικονοµικής ανάπτυξης, µε δυσκολίες στην αντιµετώπιση
κοινωνικών προβληµάτων και υστέρηση στην περιβαλλοντική
ανάπτυξη. Τα νέα κράτη µέλη βρίσκονται σε διαφορετική
κατάσταση εν συγκρίσει µε τα παλιά, και χαρακτηρίζονται από οικονοµική ανάπτυξη και σαφή εξέλιξη, εκκινώντας από µια προβληµατική θέση στους άλλους «πυλώνες».

5.5 Η διεύρυνση αποτέλεσε τον πλέον κυρίαρχο παράγοντα
αλλαγής για την ΕΕ τα τελευταία χρόνια, και µάλλον θα εξακολουθήσει να διαδραµατίζει τον ίδιο ρόλο για τις δηµοσιονοµικές
προοπτικές την περίοδο 2007-2013. Αυτό βέβαια έχει σηµαντικό
αντίκτυπο στον προϋπολογισµό, ειδικά όσον αφορά τις δαπάνες για
τη συνοχή. Η ΕΟΚΕ έχει εξετάσει τα ζητήµατα της διεύρυνσης, της
συνοχής και της χρηµατοδότησης σε άλλες περιπτώσεις. Όσον
αφορά τη βιώσιµη ανάπτυξη, είναι σαφές ότι η προσχώρηση στην
ΕΕ συνιστά µείζονα πρόκληση για την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών
για την βιώσιµη ανάπτυξη και τη συµµετοχή στις γενικές δράσεις
και τους προβληµατισµούς της Ε.Ε.. Μετά την προσχώρηση, το
κοινοτικό κεκτηµένο καθορίζει την εξέλιξή τους στους τοµείς του
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περιβάλλοντος, της υγείας και στον κοινωνικό τοµέα προς την
κατεύθυνση της βιωσιµότητας, στο µέτρο που το κοινοτικό
κεκτηµένο προάγει τη βιώσιµη ανάπτυξη (η οποία δεν περιλαµβάνεται ρητώς σε αυτό). Όµως, οι περισσότερες προσπάθειες για την
προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης δεν έχουν ακόµα αρχίσει. Τα
καθεστώτα στήριξης, τόσο υλικής όσο και τεχνογνωστικής, µπορούν
και πρέπει να συµβάλλουν στην εξέλιξη των κοινωνιών αυτών προς
την κατεύθυνση της βιωσιµότητας.

5.6 Οι τοµείς προτεραιότητας της στρατηγικής για τη βιώσιµη
ανάπτυξη καθώς και άλλοι τοµείς όπου έχουν εντοπιστεί µη
βιώσιµες τάσεις — οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 4.4
και 4.5 — πρέπει επίσης να εξετάζονται ως προτεραιότητες στα
πλαίσια των δηµοσιονοµικών πολιτικών.

5.7 Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ένας ξεχωριστός τοµέας
του προϋπολογισµού δεν είναι ούτε «βιώσιµος», ούτε «µη βιώσιµος».
Οι επιδράσεις της βιώσιµης ανάπτυξης εξαρτώνται από το λεπτοµερές σχέδιο των προγραµµάτων, των στόχων και των κριτηρίων για
τα χρηµατοδοτούµενα έργα.

5.8 Το κύριο µέσο για τη διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών µε τους στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης αποτελεί η αξιολόγηση των επιπτώσεων. Αυτό αναγνωρίζεται απ' όλους τους ενδιαφερόµενους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένης της Επιτροπής,
ωστόσο η πορεία προς µια συστηµατική, ανεξάρτητη και αξιόπιστη
αξιολόγηση όλων των σχετικών προτάσεων είναι αργή. Η ΕΟΚΕ
θεωρεί την προετοιµασία και την εφαρµογή των νέων δηµοσιονοµικών προοπτικών σηµαντική ευκαιρία για την οριστική υιοθέτηση
συστηµατικών αξιολογήσεων στην πράξη.

5.9 Σε κάθε πρόγραµµα, πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση
αντίκτυπου σε σχέση µε τον προϋπολογισµό και τους στόχος του.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπάρξει µέριµνα για να διακοπεί
ιδιαιτέρως η στήριξη µη βιώσιµων δραστηριοτήτων που σχετίζονται
µε τοµείς που προσδιορίζονται στη στρατηγική για τη βιώσιµη
ανάπτυξη αλλά και σε γνωµοδοτήσεις που έχει εκπονήσει η ΕΟΚΕ.
Οι αξιολογήσεις του µακροπρόθεσµου αντίκτυπου για τη βιώσιµη
ανάπτυξη πρέπει να συµπεριληφθούν και στη στρατηγική της
Λισσαβόνας, όπως έχει συστήσει στο παρελθόν η ΕΟΚΕ.

5.10 Κρίνεται αναγκαίο να εφαρµοστούν σαφή και διαφανή
κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση έργων από
διάφορους τοµείς και προγράµµατα του προϋπολογισµού. Μεταξύ
αυτών πρέπει να περιλαµβάνονται κριτήρια για τη βιωσιµότητα,
όπως οι συνέπειες ενός συγκεκριµένου έργου για το περιβάλλον,
την υγεία, τη δηµιουργία ή απώλεια θέσεων απασχόλησης και την
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

5.11 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση πόρων από
τα διαρθρωτικά ταµεία, το Ταµείο Συνοχής και τις γεωργικές
δαπάνες, καθώς και από τα προγράµµατα ∆Ε∆. Σε αυτούς τους
τοµείς των κοινοτικών δραστηριοτήτων, που συνιστούν τη βασική
πλειοψηφία των κοινοτικών δαπανών, οι επιλογές πρέπει να
κατευθύνονται συστηµατικά προς λύσεις που πληρούν τα κριτήρια
βιωσιµότητας στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.
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5.12 Στους ανωτέρω τοµείς είναι αναγκαία η καλύτερη παρακολούθηση των αποτελεσµάτων και του αντίκτυπου των ποσών που
έχουν δαπανηθεί. ∆εν αρκεί όµως η παρακολούθηση των κονδυλίων
που δαπανώνται και η τήρηση των διοικητικών κανόνων.
Προκειµένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην
ορθή κατεύθυνση, είναι αναγκαία η διενέργεια αναλυτικών µελετών
σχετικά µε τις επιπτώσεις ως προς τα κριτήρια της βιώσιµης
ανάπτυξης.
5.13 Με την αξιολόγηση του αντίκτυπου προτεινόµενων πολιτικών και µόνο, δεν προκύπτει πάντα µια ολοκληρωµένη εικόνα µε
βάση την οποία µπορούν να ληφθούν αποφάσεις. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, πρέπει να αξιολογούνται και οι επιπτώσεις της
αδράνειας, αλλά και τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας πρακτικής σε
σύγκριση µε τον αντίκτυπο διάφορων πιθανών µέτρων.

6. Σχόλια επί των τοµέων προτεραιότητας των δηµοσιονοµικών προοπτικών
6.1 Α) Βιώσιµη ανάπτυξη — Ανταγωνιστικότητα για την
ανάπτυξη και την απασχόληση
6.1.1
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τους βασικούς στόχους της
πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα για
την ανάπτυξη και την απασχόληση: προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε µια πλήρως ολοκληρωµένη ενιαία
αγορά, ενίσχυση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων Ε&Α, διασύνδεση
της Ευρώπης µέσω των δικτύων της ΕΕ, βελτίωση της ποιότητας
της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ατζέντας για την κοινωνική
πολιτική, και παροχή αρωγής στην ευρωπαϊκή κοινωνία για την
αντιµετώπιση και διαχείριση των αλλαγών.
6.1.2
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΟΚΕ επιθυµεί ιδιαίτερα να υπογραµµίσει το ζωτικό ρόλο της γνώσης, της προγραµµάτων Ε&Α και
των νέων τεχνολογιών. Με την ουσιαστική εστίαση προσπαθειών και
πόρων στο στόχο αυτό, η Ευρώπη έχει µια µοναδική ευκαιρία να
ενισχύσει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση έναντι του σκληρού ανταγωνισµού που αναδεικνύεται από άλλες γωνιές του πλανήτη, αλλά και
να διευκολύνει την έµφαση στους περιβαλλοντικούς και φυσικούς
πόρους µε την εφαρµογή αποδοτικότερων οικολογικά τεχνολογικών
λύσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών, καθώς
και στην προστασία της υγείας και ασφάλειας.
6.1.3
Όπως επισηµάνθηκε στο Φόρουµ των φορέων που
ενδιαφέρονται για τη βιώσιµη ανάπτυξη στην ΕΕ, το οποίο διοργανώθηκε στις 14-15 Απριλίου από την ΕΟΚΕ, σε συνεργασία µε
την Επιτροπή, η βιώσιµη ανάπτυξη, ως βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστά αναγκαίο να καταβληθούν συστηµατικές
και µακροσκοπικές προσπάθειες στον τοµέα της έρευνας και της
ανάπτυξης, οι οποίες να καλύπτουν συνολικά και τους τρεις
πυλώνες της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής
προόδου. ∆ιάφορα πανεπιστήµια και επιστηµονικά ιδρύµατα στην
ΕΕ έχουν δηµιουργήσει δίκτυα συντονισµένης έρευνας για τη
βιώσιµη ανάπτυξη. Οι δηµοσιονοµικές προοπτικές προσφέρουν µια
πολύτιµη ευκαιρία για την υποστήριξη τόσο αυτών όσο και άλλων
πρωτοβουλιών.
6.1.4
Η αύξηση του παγκόσµιου ανταγωνισµού για τις πρώτες
ύλες και το πετρέλαιο — για να αναφερθούν δύο µόνο παραδείγµατα — και οι συνέπειες που έχει για το κόστος καταδεικνύει την
ανάγκη για την ανάπτυξη νέων υλικών, νέων παραγωγικών διαδι-

C 267/25

κασιών, και γενικότερα περισσότερο αποδοτικών από την άποψη
της χρήσης πόρων τεχνολογιών.
6.1.4.1 Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή
της στις προτάσεις της Επιτροπής στον τοµέα της ευρωπαϊκής
έρευνας για διπλασιασµό της χρηµατοδοτικής συµβολής στο 7ο
Πρόγραµµα Πλαίσιο και έναρξη εφαρµογής του σχεδίου δράσης
για την περιβαλλοντική τεχνολογία (Environmental Technology
Action Plan). Στις προσεχείς γνωµοδοτήσεις που θα καταρτίσει
σχετικά µε το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο καθώς και ειδικά προγράµµατα, η ΕΟΚΕ θα συµπεριλάβει επίσης το θέµα της βιώσιµης
ανάπτυξης.
6.1.5 Σε αυτόν τον τοµέα των δηµοσιονοµικών προοπτικών που
καλύπτει πέρα από το πεδίο Ε&Α και καινοτοµίας και τα δίκτυα
ΤΕΝ, ξεχωριστή έµφαση πρέπει να δοθεί στους τοµείς της ενέργειας
και των µεταφορών. Η υποστήριξη για την ανάπτυξη τεχνολογιών
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η εισαγωγή τους στην αγορά, η
ενεργειακή απόδοση και η εφαρµογή λύσεων καθαρής ενέργειας
πρέπει να αποτελέσουν θέµατα ύψιστης προτεραιότητας. Τα σχέδια
∆Ε∆-Μ που συνεπάγονται απλώς αύξηση του συνόλου των µεταφορών δεν συνάδουν µε την αρχή της βιωσιµότητας.
6.1.6 Σε διάφορες γνωµοδοτήσεις της, η ΕΟΚΕ έχει τονίσει ότι,
για να προσανατολιστούν οι εξελίξεις στη βιωσιµότητα, πρέπει να
γίνουν περισσότερες προσπάθειες, ιδιαίτερα στους τοµείς των µεταφορών και της ενέργειας. Μάλιστα, έχει προτείνει και συγκεκριµένες
πολιτικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση του στόχου αυτού. Στην
ανακοίνωση για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές δεν διασαφηνίζεται
αν υπάρχει πρόθεση να διατεθούν επαρκείς πόροι για το σκοπό
αυτό.
6.1.7 Προκειµένου να προετοιµαστεί η ΕΕ να αντιµετωπίσει την
έντονα ανταγωνιστική παγκόσµια κοινότητα, οι δηµοσιονοµικές
προοπτικές πρέπει να προσεγγίσουν δύο διαµετρικά αντίθετες
προκλήσεις: κατ' αρχάς το υψηλό επίπεδο ανεργίας στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ και, δεύτερον, την ανάγκη — στο εγγύς
µέλλον — για περισσότερο εργατικό δυναµικό στην αγορά
εργασίας. Η ΕΟΚΕ έχει κάνει σχετικές συστάσεις σε πολλές από τις
πρόσφατες γνωµοδοτήσεις που εξέδωσε µε τους τίτλους «Πολιτική
απασχόλησης: ο ρόλος της ΕΟΚΕ µετά τη διεύρυνση στο πλαίσιο
της διαδικασίας της Λισσαβόνας», «Ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων» και Βελτίωση της εφαρµογής της στρατηγικής της
Λισσαβόνας
6.1.8 Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ επιθυµεί την υιοθέτηση νέας προσέγγισης για τη δια βίου µάθηση, επειδή πρόκειται για ένα εργαλείο
για τη βελτίωση της απασχόλησης και την προαγωγή της επίγνωσης
των θεµάτων που εντάσσονται στην προοπτική της βιώσιµης
ανάπτυξης. Η δια βίου µάθηση αποδεικνύεται ως µία από τις
βασικές συνιστώσες που λείπουν από τις προσπάθειες για την
εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η ανάληψη σταθερής
δέσµευσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη απαιτεί συνεργασία µεταξύ των
κοινωνικών εταίρων καθώς και πρόσθετες οικονοµικές εισφορές από
τα κράτη µέλη στον τοµέα αυτό.

6.2 Β) Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση
6.2.1 Η συνοχή αποδείχτηκε αναγκαία για την εµβάθυνση της
διαδικασίας ολοκλήρωσης. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τις προσπάθειες
της Επιτροπής για την επανεστίαση των δράσεων συνοχής στους
στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης.
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6.2.2
Η πολιτική συνοχής πρέπει να στοχεύει στην αύξηση των
οικονοµικών επιδόσεων και τη δηµιουργία περισσότερων και
καλύτερων θέσεων εργασίας µέσω της κινητοποίησης αναξιοποίητων
πόρων. Οι πόροι της ΕΕ δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη
στήριξη προβληµατικών επιχειρήσεων κατά τρόπο που οδηγεί σε
στρέβλωση του ανταγωνισµού ή την µετακίνηση θέσεων εργασίας
εντός της ΕΕ. Οι δράσεις πρέπει πρωτίστως να επικεντρωθούν στην
στήριξη νέων, βιώσιµων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, το ανθρώπινο και το φυσικό κεφάλαιο, την εδραίωση
της εσωτερικής αγοράς και στη βελτίωση της κινητικότητας των
εργαζοµένων..
6.2.3
Πρέπει να υποστηριχθεί η εστίαση των πόρων στις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση (στόχος 1) και για τους σκοπούς
εναρµόνισής τους µε τους γενικούς στρατηγικούς στόχους της ΕΕ
στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης. Είναι επίσης ζωτικής σηµασίας
να δοθεί περισσότερη έµφαση στη διασυνοριακή συνεργασία για
την εµβάθυνση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς.
6.2.4
Κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση µεταβατικής περιόδου για
τις περιφέρειες στις οποίες το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι υψηλότερο του 75 % του κοινοτικού µέσου όρου, ως συνέπεια του στατιστικού αποτελέσµατος της διεύρυνσης. Ωστόσο, οι επιχορηγήσεις
πρέπει σταδιακά να µειωθούν.
6.2.5
Ακόµη, στην προκειµένη περίπτωση, κρίνεται αναγκαία η
εφαρµογή σαφών ποιοτικών δοκιµών. Λόγω της διαθεσιµότητας
πόρων «από τις Βρυξέλλες», δαπανήθηκε για το σχεδιασµό σηµαντικό µέρος κονδυλίων που θα µπορούσαν να έχουν διατεθεί µε
περισσότερο αποτελεσµατικό τρόπο, ενώ δεν µπορεί να δεχθεί ούτε
ότι ο περιφερειακός προγραµµατισµός δηµιούργησε πάντα νέες
θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη.
6.2.6
Υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί ο βαθµός ιδιοποίησης συγκεκριµένων δράσεων για την προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης σε
τοπική και περιφερειακή κλίµακα. Η ΕΟΚΕ συνιστά τα προγράµµατα
που αποσκοπούν στην προαγωγή της συνοχής να αξιολογούνται
όχι µόνο από την άποψη της οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, αλλά και µε βάση τον µακροπρόθεσµο αντίκτυπο που
έχουν στην βιώσιµη ανάπτυξη κάθε περιφέρειας.
6.3 ∆ιατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)
6.3.1
Στη γνωµοδότησή της «Το µέλλον της ΚΓΠ» (2) η ΕΟΚΕ
παρουσίασε και σχολίασε διεξοδικά τις διάφορες µεταρρυθµιστικές
προσπάθειες της ΕΕ στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και
υπέδειξε τις δυσχέρειες στις οποίες προσκρούει η βιώσιµη γεωργία
στην Ευρώπη ενόψει της παγκοσµιοποίησης. Σε αυτήν επεσήµανε
ότι, πριν από όλες τις µεταρρυθµίσεις, υποβλήθηκαν επανειληµµένα
κριτικές παρατηρήσεις και πραγµατοποιήθηκαν συζητήσεις σχετικά
µε την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισόρροπη κατανοµή των γεωργικών δαπανών και για τον οικολογικό τους αντίκτυπο. Η συζητήσεις αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί µε τη µεταρρύθµιση του
Λουξεµβούργου.
6.3.2
Αυτό ώθησε την Επιτροπή στη συνεχή υποβολή νέων
προτάσεων για την αναδιάταξη των γεωργικών δαπανών µε γνώµονα
την προαγωγή της βιωσιµότητας. Έτσι, ο τέως επίτροπος,
κ. Fischler, πρότεινε καταρχάς ένα ανώτατο όριο και αργότερα τη
φθίνουσα διαβάθµιση των πληρωµών, για να επιτύχει µια «δικαιότερη» κατανοµή των ενισχύσεων. Επίσης οι επίτροποι McSharry και
Fischler συζήτησαν επανειληµµένα την υποχρεωτική διασύνδεση
των άµεσων ενισχύσεων µε περιβαλλοντικές υποχρεώσεις πέραν της
ισχύουσας νοµοθεσίας, προκειµένου να επιτευχθεί η κατάταξη των
(2) ΕΕ C 125 της 27/5/2002, σελ. 87-89
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µεταφερόµενων ενισχύσεων και µε βάση τον οικολογικό τους
χαρακτήρα. Όµως, οι προτάσεις δεν υποστηρίχθηκαν από την
πλειοψηφία των µελών του Συµβουλίου.
6.3.3 Η µεταρρύθµιση της γεωργικής πολιτικής, που
αποφασίστηκε το καλοκαίρι του 2003, προσφέρει καταρχήν στα
κράτη µέλη δύο δυνατότητες κατά την καθιέρωση της πριµοδότησης επιχειρήσεων, µε την οποία θα διενεργούνται οι άµεσες
ενισχύσεις: είτε την καθιέρωση πριµοδότησης επιχειρήσεων το ύψος
της οποίας θα προσανατολίζεται στις µέχρι τούδε αντίστοιχες
πληρωµές, ή την καθιέρωση πριµοδότησης κατά την οποία η έκταση
της επιχείρησης αποτελεί τη βάση υπολογισµού ή τουλάχιστον
λαµβάνεται υπόψη (η επονοµαζόµενη περιφερειοποίηση).
6.3.4 Για καµία από τις προβλεπόµενες λύσεις δεν καθιερώθηκε
η υποχρεωτική σύνδεση των µελλοντικών πληρωµών µε τη διασφάλιση ή/και δηµιουργία θέσεων εργασίας, ούτε και αυτή τη φορά.
Υπό το φως της συζήτησης για τη βιωσιµότητα, το γεγονός αυτό
µπορεί επίσης να οδηγήσει σε νέες κοινωνικές συζητήσεις όπως το
ζήτηµα των οικολογικών συνιστωσών που συνδέεται µε τις
πληρωµές.
6.3.5 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα λεγόµενα «πρότυπα
πολλαπλής συµµόρφωσης», τα οποία οφείλουν να πληρούν οι γεωργικές επιχειρήσεις, δεν επεκτείνονται πέρα από την τήρηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας, γεγονός που στο πλαίσιο της εφαρµογής της
µεταρρύθµισης στις εκάστοτε εθνικές πολιτικές έχει ήδη προκαλέσει
έντονες αντιπαραθέσεις σε ορισµένα κράτη µέλη.
6.3.6 Για την ΕΟΚΕ, είναι σαφές ότι η µεταφορά πιστώσεων
πρέπει πάντοτε να συνδέεται µε κάποιο κοινό όφελος. Οι πληρωµές
χρήζουν αιτιολόγησης, νοµιµότητας και κοινωνικής αποδοχής.
Συνιστάται η σαφής σύνδεση της ΚΓΠ µε τους στόχους βιωσιµότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής του Γκέτεµποργκ και της
Λισσαβόνας (∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης, προαγωγή της
κοινωνικής δικαιοσύνης, διατήρηση του περιβάλλοντος), καθώς, επί
του παρόντος, η σύνδεση αυτή δεν είναι ξεκάθαρη για την
πλειοψηφία τουλάχιστον του κοινωνικού συνόλου. Τούτο αναµένεται να δροµολογήσει περαιτέρω συζητήσεις είτε σχετικά µε τη
γενική σκοπιµότητα των πληρωµών, καθώς και σχετικά µε τον ρόλο
των γεωργών σε σχέση µε αυτούς τους στόχους. Η ενδιάµεση
αναθεώρηση της ΚΓΠ, η οποία πραγµατοποιήθηκε παρά την
αντίθετη γνώµη της πλειοψηφίας των ευρωπαίων γεωργών και
κτηνοτρόφων, θα πρέπει να αναπροσανατολιστεί προς την ενίσχυση
των βιώσιµων οικογενειακών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ως βάση
της κοινωνικής της νοµιµοποίησης
6.3.7 Οι πληρωµές από τον πρώτο πυλώνα της ΚΓΠ και ειδικά
άµεσες ενισχύσεις που καταβάλλονται στους γεωργούς έχουν αναµφισβήτητα ζωτική σηµασία για πολλούς από αυτούς. Ωστόσο, µε
τις αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις η γεωργική πολιτική δεν
προσανατολίζεται προς την βιώσιµη παραγωγή, δεδοµένου ότι
αυτές συνιστούν πολύ περισσότερο µια πολιτική διασφάλισης του
εισοδήµατος από την οποία εντούτοις δεν επωφελούνται στον ίδιο
βαθµό όλοι οι γεωργοί.
6.3.8 Στο δεύτερο πυλώνα, οι ενισχύσεις καταβάλλονται µόνο
έναντι σαφώς προσδιορισµένων «αντιπαροχών», οι οποίες καθορίζονται βάσει κοινοτικών προγραµµάτων. Σε αυτά περιλαµβάνονται:
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα, προώθηση της βιολογικής
γεωργίας, εφαρµογή της διαφοροποίησης στις γεωργικές επιχειρήσεις (π.χ. ενίσχυση της µεταποίησης και εµπορίας ακατέργαστων
γεωργικών προϊόντων), τις πολύ µικρές και τις µικρές επιχειρήσεις
του γεωργικού κλάδου.
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6.3.9
Σε σχέση µε αυτό, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η δήλωση
της νέας επιτρόπου Γεωργίας, κας. Fischer Boel, η οποία, µε την
ευκαιρία της έναρξης της Οικολογικής εβδοµάδας στο Βερολίνο,
στις 20 Ιανουαρίου 2005, ζήτησε να «περιέλθει η ανάπτυξη της
υπαίθρου στο επίκεντρο της στρατηγικής της Λισσαβόνας». Στα
πλαίσια αυτά, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και άλλες δηλώσεις του
ιδιαίτερου γραφείου της επιτρόπου, σύµφωνα µε τις οποίες δεν
αναµένεται ότι θα δηµιουργηθούν πολλές θέσεις απασχόλησης στον
πρώτο πυλώνα, αντίθετα όµως διακρίνεται ένα πολύ µεγάλο δυναµικό στην πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η ΕΟΚΕ θα
επιδοκίµαζε όλως ιδιαιτέρως το ενδεχόµενο να διεξάγει η Επιτροπή
το ταχύτερο δυνατό µελέτες για να καταδείξει τον αναµενόµενο
αντίκτυπο που θα έχουν ίδιο πυλώνες της γεωργικής πολιτικής για
την απασχόληση, το περιβάλλον και τον κοινωνικό τοµέα.
6.3.10 Με το υπό συζήτηση σχέδιο για τη θέσπιση νέου κανονισµού για την ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να ανατεθούν στον
τοµέα αυτό πρόσθετες αρµοδιότητες (µεταξύ άλλων χρηµατοδότηση των περιοχών του δικτύου NATURA-2000, του προγράµµατος LEADER+). Κατ' αυτόν τον τρόπο, η «ανάπτυξη της
υπαίθρου» θα καταστεί µείζων παράγοντας προσανατολισµού της
πολιτικής προς την κατεύθυνση της βιωσιµότητας, πράγµα το οποίο
η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει.
6.3.11 Σύµφωνα µε τα σχέδια της Επιτροπής για τη χρονική
περίοδο 2007-2013 ο προϋπολογισµός για την ανάπτυξη της
υπαίθρου θα διατηρηθεί στα σηµερινά επίπεδα. Βάσει αυτών, η
ΕΟΚΕ συµπεραίνει ότι ήδη στις δηµοσιονοµικές προοπτικές της ΕΕ,
και λαµβανοµένων υπόψη των νέων αρµοδιοτήτων της, η ανάπτυξη
της υπαίθρου υποχρηµατοδοτείται.
6.3.12 Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα µέτρα για την «ανάπτυξη της
υπαίθρου» είναι ζωτικής σηµασίας για τη συζήτηση γύρω από τη
βιωσιµότητα, η ΕΟΚΕ θεωρεί εντελώς ακατανόητη τη συζήτηση που
διεξάγεται επί του παρόντος στο Συµβούλιο, κατόπιν πρωτοβουλίας
των έξι «καθαρών συνεισφορέων» της ΕΕ, σχετικά µε ενδεχόµενες
εκτενείς περικοπές αυτής της θέσης του προϋπολογισµού.
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6.4.3 Η προστασία και ασφάλεια της καθηµερινής µας ζωής,
περιλαµβανοµένων των καθηµερινών αναγκών, συνιστά ύψιστη
προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους. Οι πολίτες αξιώνουν από την
Ένωση υψηλό επίπεδο προστασίας από τους κινδύνους των
φυσικών καταστροφών, τις κρίσεις στον τοµέα της υγείας και του
περιβάλλοντος, καθώς και από άλλες καταστροφές µεγάλης
κλίµακας. Οι κίνδυνοι για την υγεία από επικίνδυνες ουσίες στο
περιβάλλον ή στη διατροφή καθώς και οι προδιαγραφές προστασίας
και ασφάλειας, ειδικά, στους τοµείς της ενέργειας και των µεταφορών, χρήζουν συνεχούς παρακολούθησης και δράσης σε επίπεδο
Ένωσης.
6.4.4 Είναι απαραίτητη η διασφάλιση επαρκούς επιπέδου στην
παροχή βασικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως στους τοµείς
της υγείας και της εκπαίδευσης, της ενέργειας, των µεταφορών και
των επικοινωνιών. Η φυσική ασφάλεια του εφοδιασµού σε ορισµένες
περιπτώσεις, όπως στους τοµείς της ενέργειας και των µεταφορών,
αποτελεί σηµαντική πτυχή για τη διαµόρφωση της εσωτερικής
αγοράς καθώς και για τις πολυµερείς και διµερείς εµπορικές συναλλαγές και άλλες εξωτερικές επαφές.
6.4.5 Η βιώσιµη ανάπτυξη αρχίζει σιγά-σιγά να επιβάλλεται
χάρη στη συνειδητοποίηση, τη στάση και τις ενέργειες µεµονωµένων
πολιτών και οµάδων και οι παράγοντες αυτοί δεν µπορούν να
υποκατασταθούν µόνο µε «άνωθεν» προωθούµενες δράσεις. Η
Ευρώπη µπορεί να ενατενίζει µε υπερηφάνεια τις οργανωµένες και
λειτουργικές κοινωνίες της, συµπεριλαµβανοµένων των άρτια εκπαιδευµένων και ενεργών πολιτών, καθώς και µια πολύ αναπτυγµένη
δοµή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Τα στοιχεία
αυτά δηµιουργούν ενδεχοµένως την καλύτερη πολιτιστική βάση για
τη βιώσιµη ανάπτυξη.
6.4.6 Η διεύρυνση ενίσχυσε την πολιτισµική πολυµορφία στην
Ευρώπη. Αυτή µπορεί να εµπλουτίσει τη ζωή κάθε πολίτη, εντούτοις, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση της
αµοιβαίας κατανόησης. Πρέπει επίσης να υποστηριχθούν η από
κοινού χρήση της γνώσης και των εµπειριών της οικονοµικής, πολιτικής και καθηµερινής ζωής, αλλά και των τρόπων προώθησης της
βιώσιµης ανάπτυξης. Οι αποδέκτες δεν θα είναι µόνο τα νέα κράτη
µέλη, αλλά το σύνολο της Ευρώπης και των πολιτών της.

6.4 Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
6.5 Η ΕΕ ως παγκόσµιος εταίρος
6.4.1
Για τη διασφάλιση ενός πραγµατικού χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης για τους ευρωπαίους πολίτες, είναι
απαραίτητη η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, τόσο για την
επίτευξη αποδοτικότητας όσο και για την κατανοµή των οικονοµικών βαρών. Η επιτυχής ένταξη των µεταναστών αποτελεί ζήτηµα
κοινωνικής συνοχής αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική αποδοτικότητα. Η ΕΟΚΕ στηρίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Συνόρων, την υιοθέτηση κοινής πολιτικής για
το άσυλο και τη µετανάστευση, την εφαρµογή µέτρων υπέρ των
υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στα κράτη µέλη της
ΕΕ ή των νεοαφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και σχετικά
µε την πρόληψη της παράνοµης µετανάστευση και την επιστροφή
των υπηκόων που διαµένουν παράνοµα στην ΕΕ.
6.4.2
Η πρόληψη και καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και
της τροµοκρατίας συνιστά βασική πρόκληση για την Ένωση. Η
επάρκεια για την κάλυψη της ανάγκης για ασφάλεια αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την διοικητική, κοινωνική και οικονοµική βιωσιµότητα των κοινωνιών µας.

6.5.1 Στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για την
Αειφόρο Ανάπτυξη, που έγινε στο Γιοχάνεσµπουργκ, η ΕΕ
αναδείχθηκε ως ένας δυναµικός, προσανατολισµένος στην
παραγωγή αποτελεσµάτων, παράγων. Η ανάληψη νέων δράσεων,
όπως οι πρωτοβουλίες για το νερό και την ενέργεια (συνεργασίες
των εθελοντών), ενίσχυσε το θετικό κλίµα υπέρ της ΕΕ.
6.5.2 Σε επίπεδο ΟΗΕ, η εφαρµογή του σχεδίου δράσης 52
σελίδων που αποφασίστηκε στο Γιοχάνεσµπουργκ σηµειώνει
πρόοδο. Πρόκειται για µια αργή διαδικασία στην οποία οι συµµετέχουσες χώρες αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες όσον αφορά
την ανταπόκρισή τους στις υποσχέσεις και τα σχέδια.
6.5.3 Η ΕΕ οφείλει να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις της και τον
ηγετικό ρόλο που ανέλαβε στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής. Ο
ρόλος αυτός πρέπει να αντικατοπτριστεί στις πιστώσεις των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
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6.5.4
Ιδιαιτέρως, η Ε.Ε. θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές
στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες (ΛΑΧ), µε επίκεντρο βασικές
ανάγκες όπως η παροχή ύδατος, η ενέργεια, η υγειονοµική
προστασία, η ασφάλεια των τροφίµων, η βασική εκπαίδευση και η
κατάρτιση, καθώς και η ανάπτυξη της γεωργίας.
6.5.5
Ορισµένες χώρες της Ε.Ε. έχουν αναπτύξει φιλόδοξα
προγράµµατα ενίσχυσης για τις ΛΑΧ, ιδιαιτέρως στην Αφρική.
Χρειάζεται να βελτιωθεί ο συντονισµός Ε.Ε. και κρατών µελών όσον
αφορά στην κατάρτιση και την εφαρµογή αυτών των αναπτυξιακών
προγραµµάτων. Το ειδικό πρόγραµµα που φέρει την επωνυµία
Cotonou αποδείχθηκε χρήσιµο µέσο για τη συµµετοχή και των
κοινωνικών εταίρων και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών
στις ΛΑΧ (Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός).
6.5.6
Το στοιχείο της βιώσιµης ανάπτυξης είναι σε κάποιο
βαθµό ενσωµατωµένο σε αυτά τα αναπτυξιακά προγράµµατα.
Πρέπει όµως να καταλάβει κεντρική θέση, σε συµφωνία µε το
σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε στο Γιοχάνεσµπουργκ.
6.5.7
Για να βελτιωθεί ο συντονισµός των προσπαθειών και να
ενισχυθεί η διάσταση της βιώσιµης ανάπτυξης, η ΕΟΚΕ συνιστά να
αναληφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες εκ µέρους της Ε.Ε., κυρίως
µε τη µορφή της δηµιουργίας «συνασπισµών των προθύµων» για
συγκεκριµένα αναπτυξιακά θέµατα, όπως η παροχή ύδατος, η
ενέργεια, η ασφάλεια των τροφίµων και η προστασία της υγείας.
7. Συµπεράσµατα
7.1 Η αναδιάρθρωση του προϋπολογισµού µε την υιοθέτηση
νέων τοµέων προτεραιότητας συνιστά αναγνώριση του σηµαντικού
ρόλου της βιώσιµης ανάπτυξης. Η ΕΟΚΕ αναµένει τούτο να αντικατοπτριστεί στην εκτέλεση του προϋπολογισµού σε πραγµατικούς
όρους· δεν πρέπει απλώς να συνεχιστούν οι ίδιες δράσεις µε την
εφαρµογή ίδιων µεθόδων µε άλλη επωνυµία. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει
ότι είναι απαραίτητη η αναδιάρθρωση των δαπανών προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των προτεραιοτήτων της Ένωσης,
ανεξαρτήτως του ύφους των ιδίων πόρων που τελικά θα αποφασισθεί.
7.2 Έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία, οι νέες δηµοσιονοµικές
προοπτικές, ήτοι το πλαίσιο των κοινοτικών προϋπολογισµών για
την περίοδο 2007-2013, να αντανακλούν τις προτεραιότητες της
Ένωσης, και ειδικά τους στόχους της Λισσαβόνας και τον στόχο
της βιώσιµης ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η εκτεταµένη αναδιάρθρωση των δαπανών. Εάν οι δηµοσιονοµικές προοπτικές, δεδοµένου του σχετικά µακροπρόθεσµου χρονικού τους
ορίζοντα, δεν καθοδηγήσουν την ανάπτυξη της ΕΕ προς την ορθή
κατεύθυνση, η ελπίδα άλλες πολιτικές ή µεταγενέστερες οικονοµικές προσαρµογές να επιτύχουν την υλοποίηση του στόχου αυτού
είναι µικρή.
7.3 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή για την προτεραιότητα
που πρέπει να δοθεί στην οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση, Στα πλαίσια της προοπτικής της Λισαβόνας για την
περίοδο έως το 2010. Ο όρος ανάπτυξη πρέπει να γίνει κατανοητός
ως οικονοµική ανάπτυξη η οποία συνοδεύεται από τη συνεκτίµηση
των βασικών ευρωπαϊκών αξιών της κοινωνικής ενσωµάτωσης και
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της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. Η ανταγωνιστικότητα και η οικονοµική ανάπτυξη δεν συνιστούν αυτούσιους
τελικούς στόχους, αλλά µέσα για την προώθηση κοινωνικών και
περιβαλλοντικών στόχων. Ωστόσο, το πρόβληµα είναι ότι η συνεχής
επιβράδυνσης της οικονοµικής ανάπτυξης και αποδυνάµωση της
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε σύγκριση µε άλλους βασικούς τοµείς
της οικονοµίας µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τόσο το ευρωπαϊκό
κοινωνικό πρότυπο όσο και τις περιβαλλοντικές µας αξίες.
7.4 Οι τοµείς προτεραιότητας της στρατηγικής για τη βιώσιµη
ανάπτυξη καθώς και άλλοι τοµείς στους οποίους έχουν διαπιστωθεί
µη βιώσιµες τάσεις — αλλαγή του κλίµατος, µεταφορές, δηµόσια
υγεία, φυσικοί πόροι, εξάλειψη της φτώχειας, γήρανση του
πληθυσµού και εξάρτηση από ορυκτά καύσιµα — πρέπει να αντιµετωπισθούν ως προτεραιότητες και στα πλαίσια των δηµοσιονοµικών
πολιτικών.
7.5 Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ένα κεφάλαιο του
προϋπολογισµού δεν είναι αφεαυτού ούτε «βιώσιµο», αλλά ούτε «µη
βιώσιµο». Οι επιδράσεις της βιώσιµης ανάπτυξης εξαρτώνται από το
λεπτοµερές σχέδιο των προγραµµάτων, των στόχων και των
κριτηρίων για τα χρηµατοδοτούµενα έργα.
7.6 Το κύριο µέσο για τη διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών µε τους στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης αποτελεί η αξιολόγηση του αντίκτυπου. Σε κάθε πρόγραµµα, πρέπει να διενεργείται
αξιολόγηση αντίκτυπου σε σχέση µε τον προϋπολογισµό και τους
στόχος του. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ειδικότερα απαραίτητο να
εντοπιστούν και να ανασταλούν οι επιχορηγήσεις για µη βιώσιµες
δραστηριότητες.
7.7 Πρέπει να εφαρµοστούν σαφή και διαφανή κριτήρια για την
επιλογή των έργων προς χρηµατοδότηση από διάφορα κεφάλαια
και προγράµµατα του προϋπολογισµού. Μεταξύ αυτών πρέπει να
περιλαµβάνονται κριτήρια για τη βιωσιµότητας, όπως οι επιπτώσεις
ενός συγκεκριµένου έργου για το περιβάλλον, την υγεία, τη
δηµιουργία ή απώλεια θέσεων απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
7.8 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση πόρων από τα
διαρθρωτικά ταµεία, το Ταµείο Συνοχής και τις γεωργικές δαπάνες,
καθώς και από τα προγράµµατα ΤΕΝ. Σε αυτούς τους τοµείς των
κοινοτικών δραστηριοτήτων, που απορροφούν το µεγαλύτερο
µέρος των κοινοτικών δαπανών, οι επιλογές πρέπει να κατευθύνονται συστηµατικά προς λύσεις που πληρούν τα κριτήρια βιωσιµότητας στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.
7.9 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί ιδιαίτερα να υπογραµµίσει το ζωτικό ρόλο
της γνώσης, της Ε&Α και των νέων τεχνολογιών. Με την ουσιαστική
εστίαση προσπαθειών και πόρων στο στόχο αυτό, η Ευρώπη έχει
µια µοναδική ευκαιρία να ενισχύσει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση
έναντι του σκληρού ανταγωνισµού που αναδεικνύεται από άλλες
γωνιές του πλανήτη, αλλά και να διευκολύνει την έµφαση στους
περιβαλλοντικούς και φυσικούς πόρους µε την εφαρµογή αποδοτικότερων, οικολογικά τεχνολογικών λύσεων που να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των πολιτών, καθώς και στην προστασία της υγείας
και ασφάλειας.

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Οι γνωµοδότηση που ακολουθεί απορρίφθηκε στην ολοµέλεια, αλλά συγκέντρωσε περισσότερο από το ένα τέταρτο των εκπεφρασµένων ψήφων υπέρ:
Σηµείο 4.5
Να τροποποιηθεί ως εξής:
«Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιµη ανάπτυξη εστιάζεται επί του παρόντος σε ορισµένες µη βιώσιµες τάσεις των κοινωνιών
µας που χρήζουν προφανώς άµεσης επέµβασης: αλλαγή του κλίµατος, µεταφορές, δηµόσια υγεία και φυσικοί πόροι. Άλλες
τάσεις, όπως η Η εξάλειψη της µεγάλης φτώχειας και της εξαθλίωσης και η εξέλιξη της ηλικιακής πυραµίδας αποτελούν
επίσης θέµατα που θα πρέπει να εξετασθούν επειγόντως αφέθηκαν κατά µέρος για να προστεθούν αργότερα.. Άλλωστε, µια
από τις κυριότερες αλλαγές που επιτρέπει και απαιτεί η στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη, είναι ακριβώς η δυνατότητα
να εγκαταλείψουµε τον καθορισµό προτεραιοτήτων, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζουµε την ανάγκη στοχοθετηµένων
δράσεων σε συγκεκριµένους τοµείς.»
Αιτιολογία
Πρόκειται για προτάσεις που έχουν τον ίδιο στόχο: επιδιώκεται να καταστούν πιο εµφανείς ακόµη στο πλαίσιο της διερευνητικής
γνωµοδότησης οι βασικές αλλαγές νοοτροπίας που απαιτούνται και γεννώνται από τη στρατηγική και την έννοια της βιώσιµης
ανάπτυξης.
Επισηµαίνεται έτσι, ότι οι εν λόγω αλλαγές νοοτροπίας είναι ήδη αισθητές στην κοινωνία, όπως και στα άτοµα, πράγµα που
καθιστά δυνατό, εφόσον βεβαίως ενθαρρυνθούν από τις πολιτικές και τα θεσµικά όργανα (και συνεπώς από τις δηµοσιονοµικές
προοπτικές), να γίνει πραγµατικά λειτουργική η στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη, χάρις την οποία θα υλοποιηθούν οι χειρότεροι φόβοι όσον αφορά το γίγνεσθαι.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 51
Ψήφοι κατά: 54
Αποχές:

26
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας»
COM (2004) 448 τελικό
(2005/C 267/05)
Στις 21 Οκτωβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει την ανωτέρω γνωµοδότηση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή» στο οποίο
ανατέθηκαν οι σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 15 Απριλίου
2005 µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Simpson.
Κατά την 417η σύνοδο ολοµέλεια της 11ης και 12ης Μαΐου 2005 (συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 2005), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 107 ψήφους υπέρ και 1 αποχή την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Περίληψη
1.1 Το παρόν σχέδιο οδηγίας αποτελεί το τρίτο έγγραφο για
την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, µετά από την οδηγία του 1991 (91/308/ΕΟΚ) και τη
δεύτερη του 2001 (2001/97/ΕΚ).
1.2 Τα βασικά κίνητρα του εν λόγω σχεδίου οδηγίας είναι: 1) η
συµπερίληψη ειδικής αναφοράς στη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παρόλο ότι είχε συµφωνηθεί από τα κράτη µέλη στα
πλαίσια της προγενέστερης οδηγίας να συµπεριληφθεί στην έννοια
των σοβαρών αδικηµάτων, και 2) ο συνυπολογισµός των
αναθεωρηµένων σαράντα συστάσεων της οµάδας χρηµατοοικονοµικής δράσης για την καταπολέµηση της µονιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες (FATF) (1) που δηµοσιεύτηκε τον
Ιούνιο 2003.
2. Γενικές Παρατηρήσεις
2.1 Οι βασικές οµάδες που θίγονται από τις υποχρεώσεις τις
οποίες συνεπάγεται το σχέδιο οδηγίας είναι οι εξής:

2.3 Οι βασικές αλλαγές, σε σύγκριση µε την πρώτη και δεύτερη
οδηγία είναι οι εξής:
i. συµπερίληψη ειδικής αναφοράς στη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας και περαιτέρω λεπτοµέρειες όσον αφορά τα
«σοβαρά εγκλήµατα»·
ii. αυξηµένη κάλυψη των φορέων παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες
καταπιστευτικής διαχείρισης και επιχειρήσεις και των προσώπων
που εµπορεύονται αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες υψηλής αξίας·
iii. Σηµαντική επέκταση των λεπτοµερειών που αφορούν τη δέουσα
επιµέλεια ως προς τον πελάτη και εξακρίβωση της ταυτότητας
συµπεριλαµβανοµένης της κυριότητας του δικαιούχου·
iv. ∆ιάταξη όσον αφορά την προστασία των υπαλλήλων που
συντάσσουν εκθέσεις σχετικά µε την παράνοµη νοµιµοποίηση
εσόδων.
v. Απαγόρευση της πληροφόρησης πελάτη σχετικά µε τη σύνταξη
σχετικής εκθέσεως·

α) οι επιχειρήσεις των τοµέων εκείνων που οφείλουν να ευθυγραµµιστούν µε τις διατάξεις της οδηγίας («ο ρυθµιζόµενος τοµέας»)·

vi. Απαίτηση περί εφαρµογής των προτύπων της ΕΕ στους κλάδους
και τα υποκαταστήµατα εκτός ΕΕ.

β) οι χρήστες υπηρεσιών που παρέχονται από το ρυθµιζόµενο
τοµέα (δηλ. οι πελάτες τους)·

2.4 Το σχέδιο οδηγίας παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω
συγκλίσεως µε τις χώρες όπου οι συστάσεις της Οµάδας Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (FATF) του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ισχύουν ήδη ή
θα ισχύσουν.

γ) τα άτοµα που καταρτίζουν εκθέσεις περί της βεβαιότητας ή
υπάρξεως υποψιών για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες·
δ) οι υπηρεσίες εφαρµογής του νόµου και οι µονάδες χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών («ΜΧΠ») που λαµβάνουν και χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις εκθέσεις για
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες· και
ε) στοιχεία της εγκληµατικής κοινότητας — που διαπράττουν
«σοβαρά εγκλήµατα» (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 (7) του
σχεδίου οδηγίας) όπου τα αδικήµατα αυτά συνεπάγονται έσοδα,
ή χρησιµοποίηση πόρων για εγκληµατικές δραστηριότητες.
2.2 Στόχος του σχεδίου οδηγίας είναι να αντικαταστήσει τις
ισχύουσες οδηγίας, οι οποίες και θα καταργηθούν.
(1) Η FATF είναι διακυβερνητικό όργανο που καθορίζει πρότυπα,
καταστρώνει και προωθεί πολιτικές για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Website: www.fatf-gafi.org

2.5 Η νέα οδηγία µε την παγίωση των απαιτήσεων της πρώτης
και δεύτερης οδηγίας βοηθάει επίσης στη σαφήνεια.
2.6 Ωστόσο, η τρίτη οδηγία ακολουθεί πολύ πιστά τη δεύτερη
οδηγία, η οποία επέκτεινε ήδη σε µεγάλο βαθµό το πεδίο εφαρµογής των οδηγιών περί παράνοµης χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καθώς και το φάσµα των ενδιαφερόµενων
τοµέων. Το χρονικό διάστηµα για την αξιολόγηση του αντίκτυπου
της οδηγίας του 2001 ήταν περιορισµένο και για το λόγο αυτό η
ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι δεν υπάρχει έως σήµερα καµία περιεκτική
µελέτη για την αποτελεσµατικότητα του ισχύοντος καθεστώτος ή
της αναλογικότητάς του, ούτε για το ισοζύγιο µεταξύ των επενδύσεων που έκαναν οι κυβερνήσεις των κρατών µελών και εκείνων του
ρυθµιζόµενου τοµέα.
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2.7 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την λήψη µέτρων που θα δυσχεράνουν
ακόµη περισσότερο τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες καθώς και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
Αν και υποστηρίζει την εφαρµογή των προληπτικών µέτρων σε
κοινοτική κλίµακα, εντούτοις η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι οι φορείς
παράνοµης χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος θα
επιχειρήσουν να εκµεταλλευτούν τις αδυναµίες του συστήµατος
ελέγχου και εκεί θα επικεντρώσουν τις δραστηριότητές τους. Για το
λόγο αυτό τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν αυστηρά πρότυπα
που θα ισχύουν σε όλη την Ένωση και να ενθαρρύνουν τη θέσπιση
παρόµοιων προτύπων στις άλλες χώρες.
2.8 Η γνωµοδότηση σχολιάζει πιο εµπεριστατωµένα ορισµένες
ειδικές πτυχές του σχεδίου οδηγίας.

3. Παρατηρήσεις στους συγκεκριµένους τοµείς της βασικής
αλλαγής
3.1 Τροµοκρατία και σοβαρά εγκλήµατα
3.1.1
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη συµπερίληψη της χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας στο σχέδιο οδηγίας.
3.1.2
Όσον αφορά τον ορισµό των σοβαρών εγκληµάτων και
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες µια
περαιτέρω διασάφηση των προβληµάτων θα βοηθούσε τους ενδιαφερόµενους να κατανοήσουν καλύτερα τις προθέσεις της οδηγίας
και συνεπώς θα βοηθούσε στην αποτελεσµατική εφαρµογή της
νοµοθεσίας.
3.1.3
Είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί το επίπεδο γνώσης της
ποινικής νοµοθεσίας που απαιτείται από τα άτοµα που εργάζονται
στον ρυθµιζόµενο τοµέα, η µεγάλη πλειονότητα των οποίων
διαθέτει ελάχιστη ή καθόλου εµπειρογνωµοσύνη στον τοµέα αυτό.
Το άρθρο 3 παρ. 7 του σχεδίου οδηγίας περιλαµβάνει εµπεριστατωµένο ορισµό των «σοβαρών εγκληµάτων», πλην όµως ο ορισµός
αυτός πρέπει να διατυπωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται
σαφές ότι, προκειµένου να προσδιοριστεί εάν χρειάζεται να
συνταχθεί έκθεση περί νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων, ο αρµόδιος του ρυθµιζόµενου τοµέα εφαρµόζει τις ειδικές γνώσεις
ποινικού δικαίου που οφείλει να διαθέτει για την εκτέλεση των
καθηκόντων του. ∆ιαφορετικά, ο ρυθµιζόµενος τοµέας θα επιβαρυνόταν δυσανάλογα (τόσο από της άποψη της κατάρτισης του
προσωπικού όσο και από την άποψη του ελέγχου τους) µε όλους
τους συναφείς κινδύνους όσον αφορά την αύξηση του κόστους και
την αδικαιολόγητη διάσπαση της πελατείας. Θα προκαλούσε δε
άσκοπους κινδύνους στα άτοµα που εργάζονται στον ρυθµιζόµενο
τοµέα.
3.1.4
Ο όρος «σοβαρά εγκλήµατα» (που περιλαµβάνει «τουλάχιστον» όσες δραστηριότητες απαριθµούνται στο άρθρο 3, παράγραφος 7) φαίνεται να αποτελεί µία ελάχιστη προδιαγραφή. Έως
σήµερα, η εφαρµογή των ισχυουσών οδηγιών δείχνει ότι τα κράτη
µέλη υιοθέτησαν διαφορετικές προσεγγίσεις έτσι ώστε άλλοτε ο
ορισµός να καλύπτει όλα τα εγκλήµατα και άλλοτε µόνο τα σοβαρά
εγκλήµατα.
3.1.5
Θα πρέπει να εξεταστεί ο περιορισµός των δυνατοτήτων
επιλογής των κρατών µελών έτσι ώστε να προωθηθεί η ενιαία
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εφαρµογή της σχετικής ρυθµίσεως και συνεπώς να διασφαλιστεί ένα
πεδίο ίσων ευκαιριών για το ρυθµιζόµενο τοµέα σε όλη την ΕΕ. Εάν
τα κράτη µέλη επιθυµούν να εφαρµόσουν το σχέδιο οδηγίας σε
ευρύτερη βάση, η ΕΟΚΕ συνιστά τον καθορισµό ενός καθεστώτος
όπου η αναφορά θα είναι υποχρεωτική µόνο για τα σοβαρά
εγκλήµατα (το ελάχιστο πρότυπο), αλλά µε τη δυνατότητα εθελούσιων αναφορών, για τις οποίες θα εξασφαλίζεται η ίδια νοµική
προστασία όπως και για τις υποχρεωτικές εκθέσεις, όσον αφορά τα
λοιπά εγκλήµατα.

3.1.6 Η ύπαρξη υποχρεωτικού καθεστώτος για «όλα τα
εγκλήµατα», ειδικότερα όπως συνδέεται µε µία εκτός επικράτειας
απαίτηση συντάξεως αναφοράς, ενέχει τον κίνδυνο της κακής χρησιµοποίησης πολύτιµων πόρων του ιδιωτικού τοµέα και της εφαρµογής του νόµου. Το γεγονός ότι το ΗΒ υιοθέτησε το σύστηµα
υποβολής εκθέσεων «περιορισµένης αξίας πληροφοριών» µε σκοπό
την ελαχιστοποίηση των προσπαθειών, τόσο από την πλευρά του
ρυθµιζόµενου τοµέα όσο και από τις αρχές εφαρµογής του νόµου
για υποθέσεις µε περιορισµένη ή χωρίς ποινική σηµασία (καθώς και
για τις υποθέσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί στις αρµόδιες αρχές),
καταδεικνύει ορισµένες από τις παγίδες που ενέχει το υποχρεωτικό
καθεστώς «όλων των εγκληµάτων».

3.1.7 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το ελάχιστο χρηµατικό ποσόν που
ορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος (β) (15 000 ευρώ) είναι λογικό,
εάν ληφθεί υπόψη ότι το ποσόν αυτό µπορεί να αντιστοιχεί σε µια
ή περισσότερες συναλλαγές, µεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει
κάποια σχέση.

3.1.8 Χρειάζεται µια περαιτέρω σηµαντική διασάφηση
προκειµένου ο ορισµός της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες που δίδεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο
(γ) της δεύτερης οδηγίας (και ο οποίος επαναλαµβάνεται στο άρθρο
1, παράγραφος 2, στοιχείο (γ) του σχεδίου οδηγίας) να συµπεριλάβει και την κατοχή εσόδων που προέρχονται από αδικήµατα
του ίδιου εγκληµατία χωρίς καµία άλλη συναλλαγή.

3.1.9 Στο άρθρο 2.1, παράγραφος 3, στοιχείο (β), απαριθµούνται πέντε κατηγορίες συναλλαγής που εκτελούνται από
ανεξάρτητους επαγγελµατίες νοµικούς για τις οποίες θα ισχύσει η
οδηγία. Η ΕΟΚΕ συνιστά να προστεθεί µία έκτη κατηγορία ως εξής:
(vi) παροχή φορολογικών συµβουλών.

3.2 Φορείς παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες καταπιστευτικής
διαχείρισης και πρόσωπα που εκτελούν συναλλαγές µεγάλης
αξίας

3.2.1 Το άρθρο 3, παράγραφος 9 ορίζει τους «φορείς παροχής
υπηρεσιών σε εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και επιχειρήσεις» και το άρθρο 2, παράγραφος 1(3), στοιχείο στ', ορίζει τα
«πρόσωπα που εµπορεύονται αγαθά και υπηρεσίες υψηλής αξίας».
Απαιτείται εδώ µεγαλύτερη διασάφηση των ορισµών και ειδικότερα
τι εννοείται µε τον όρο «υπηρεσίες» στο εν λόγω άρθρο. Η
παράνοµη νοµιµοποίηση των εσόδων εκτελείται µέσω διενέργειας
µεγάλων συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών σε µετρητά όπως
ακριβώς και µέσω παραποίησης µεγάλων συναλλαγών για αγαθά σε
µετρητά.

C 267/32

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.3 ∆έουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη και εξακρίβωση της
ταυτότητας του πελάτη, συµπεριλαµβανοµένης της έννοιας
του δικαιούχου
3.3.1
Τα άρθρα σχετικά µε τα θέµατα αυτά πρέπει να είναι σαφή
και εφαρµόσιµα σε ένα σύστηµα βασισµένο στον κίνδυνο. Η αντιµετώπιση των πτυχών αυτών του κανονισµού περί παράνοµης νοµιµοποίησης εσόδων αποτελεί σηµαντικότατη συµβολή στο κόστος
της συµµόρφωσης και συνεπάγεται άµεσες επιπτώσεις στους
πελάτες.
3.3.2 Ο ρ ι σµ ό ς τ ο υ δικα ιο ύ χο υ
3.3.2.1
Το άρθρο 3, παράγραφος 8, αναφέρεται στον δικαιούχο
που νοείται ως το φυσικό πρόσωπο το οποίο τελικά, άµεσα ή
έµµεσα, κατέχει ή ελέγχει τουλάχιστον το 10 % των µετοχών ή των
δικαιωµάτων ψήφου νοµικού προσώπου ή το οποίο µε άλλο τρόπο
ασκεί ανάλογη επιρροή όπως π.χ. στη διοίκηση νοµικού προσώπου.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ χαµηλό κατώτατο όριο
όταν συνδυαστεί µε το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο (β) και
την αναφορά στα µέτρα κινδύνου που ορίζονται στο άρθρο 7,
παράγραφος 2.
3.3.2.2
Το σχέδιο οδηγίας θα έπρεπε να αναφέρεται στις αρχές
που διέπουν τις απαιτήσεις περί εξακριβώσεως της ταυτότητας και
να επιβάλει στα κράτη µέλη την απαίτηση παροχής καθοδήγησης
είτε άµεσα, είτε µέσω φορέων επαγγελµατικής εκπροσώπησης µε
βάση ένα σύστηµα κινδύνου της εξακρίβωσης της ταυτότητας που
θα παρέχει τη δυνατότητα ποικίλων επιπέδων εξακρίβωσης της
ταυτότητας των δικαιούχων ανάλογα µε τις περιστάσεις.
3.3.2.3
Αν και είναι κατανοητά τα κίνητρα των αυστηρών απαιτήσεων, στη πράξη η καθολική εφαρµογή τους χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη ο κίνδυνος θίγει νόµιµους πελάτες µέσω επιπρόσθετων
δαπανών, προσπαθειών και ενδεχόµενης απώλειας της εµπορικής
εµπιστευτικής όσον αφορά συναλλαγές που έχουν προγραµµατιστεί,
ενώ επιδρούν σε περιορισµένο βαθµό ή και καθόλου στις παράνοµες
δραστηριότητες.
3.3.2.4
Η ΕΟΚΕ συνιστά όπως η ελάχιστη απαίτηση περί διακρίβωσης της ταυτότητας του δικαιούχου ή ελέγχου να ορισθεί σε
25 % είτε από άτοµο, είτε από όµιλο.

3.3.3 Πολιτ ικώ ς εκτεθ ειµένα πρόσωπα
3.3.3.1
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο προτεινόµενος ορισµός των πολιτικώς εκτεθειµένων προσώπων όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 10 είναι αδικαιολόγητα ευρύς και θα πρέπει να τροποποιηθεί κατά τρόπο ώστε να περιληφθεί η φράση «που δεν είναι
πολίτες της ΕΕ» µετά τη φράση «τα φυσικά πρόσωπα». Τα µέρη
του Κοινοβουλίου στο εσωτερικό της ΕΕ (αν και δεν είναι
απρόσβλητα έναντι των πειρασµών της διαφθοράς) υπόκεινται σε
ασφαλείς δηµοκρατικούς ελέγχους οι οποίοι καθιστούν ανώφελες
τις διατυπώσεις του άρθρου 11.1 όσον αφορά την αυξηµένη
δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη.
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3.3.4 ∆ έουσα επιµέλεια ω ς προς τ ον πελά τη και εξακρίβ ω ση τ ης τ α υτ ό τ ητ α ς

3.3.4.1 «Η δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη» αποτελεί ένα
τµήµα του σχεδίου οδηγίας όπου απαιτείται ακριβέστερος προσδιορισµός των όρων για λόγους σαφήνειας. Οι όροι όπως «δέουσα
επιµέλεια», «ενδελεχής εξέταση» και «εξακρίβωση» είναι επιδεκτικοί
πολλαπλών ερµηνειών από τα διάφορα τµήµατα του ρυθµιζόµενου
τοµέα και από τα διάφορα κράτη µέλη και συνεπώς πρέπει να
οριστούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια για να διασφαλιστεί η κοινή
κατανόηση.

3.3.4.2 Σχετικά µε την εξακρίβωση της ταυτότητας, η ΕΟΚΕ
συνιστά όπως το σχέδιο οδηγίας απαιτεί από τα κράτη µέλη την
παροχή σαφούς καθοδήγησης για τον κίνδυνο στην επικράτειά
τους.

3.3.4.3 Το άρθρο 6, στοιχείο (γ) προβλέπει την εφαρµογή των
διαδικασιών περί δέουσας επιµέλειας των πελατών όταν υπάρχει
υπόνοια νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο. Αυτό
δεν είναι δυνατόν στην πράξη, διότι η εφαρµογή τέτοιων διαδικασιών λόγω υποψιών θα ενηµέρωνε το µέρος ή µέρη που
προκαλούν υποψίες. Οι διατάξεις του άρθρου 6, στοιχείο (γ) θα
πρέπει να τροποποιηθούν κατά τρόπο ώστε να επισηµαίνεται ότι οι
διαδικασίες εφαρµόζονται µόνο κατά το δυνατόν, χωρίς να προκαλούνται ανησυχίες εκ µέρους των µερών τα οποία βαραίνουν
υπόνοιες.

3.3.4.4 Όσον αφορά τις απλουστευµένες διαδικασίες δέουσας
επιµέλειας ως προς τον πελάτη που ορίζονται στο άρθρο 10,
παράγραφος 3, στοιχείο (γ), η ΕΟΚΕ προτείνει να προστεθούν οι
ακόλουθες λέξεις στο τέλος του χωρίου: «τα συνταξιοδοτικά ή
ανάλογα καθεστώτα που προσφέρουν συνταξιοδοτικές παροχές
στους εργαζόµενους, στα οποία οι εισφορές καταβάλλονται µέσω
αφαίρεσης από το µισθό και/ή από τους εργοδότες…».

3.3.4.4.1 Το άρθρο 11.2, προτείνει να απαγορευθεί στα
πιστωτικά ιδρύµατα να συνάπτουν σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης
µε εικονική τράπεζα που επιτρέπει τη χρησιµοποίηση των λογαριασµών της από εικονικές τράπεζες. ∆εν είναι πάντοτε εύκολο για
ένα πιστωτικό ίδρυµα να ανακαλύπτει πότε διενεργείται παρόµοια
τραπεζική ανταπόκριση. Πρέπει να γίνει σαφές ότι τα πιστωτικά
ιδρύµατα καλούνται απλώς να λάβουν εύλογα µέτρα πρόληψης σε
σχέση µε τις τράπεζες ανταπόκρισης για να αξιολογούν την
πολιτική των τελευταίων έναντι των εικονικών τραπεζών.

3.3.4.5 Στο άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο (α), η αναφορά
στα αποδεικτικά έγγραφα δεν χρειάζεται τη λέξη «πρόσθετα», η
οποία και θα πρέπει να διαγραφεί.
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3.3.4.6
Το άρθρο 12 επιτρέπει την εκτέλεση από τρίτα µέρη
των διαδικασιών για τη δέουσα επιµέλεια προς τον πελάτη, επισηµαίνει όµως ότι η τελική ευθύνη εναπόκειται στο ίδρυµα ή το
πρόσωπο που καλύπτεται από την προτεινόµενη οδηγία. Η ΕΟΚΕ
προτείνει να διαγραφεί το τελευταίο τµήµα του άρθρου 12 και
συγκεκριµένα η φράση «η τελική ευθύνη εναπόκειται στο ίδρυµα,
τον οργανισµό ή το πρόσωπο που καλύπτεται από την παρούσα
οδηγία, το οποίο βασίζεται σε τρίτο µέρος» και να αντικατασταθεί
από την αρχή που περιλαµβάνεται στην αιτιολογική σκέψη 20 της
προτεινόµενης οδηγίας (για την αποφυγή των επαναλαµβανόµενων
διαδικασιών εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη που εκτελούνται από τρίτα µέρη τα οποία είναι ρυθµισµένα). Εάν δεν επιτραπεί η εκτέλεση από τρίτα µέρη, εφόσον λήφθηκαν εύλογα µέτρα
για την καλή πίστη του τρίτου µέρους, τότε η διάταξη αυτή δεν θα
επιτύχει την αποφυγή επαναλαµβανόµενων διαδικασιών.
3.3.4.7
Το άρθρο 13, παράγραφος 2 που αναφέρεται στη
αναφορά υπονοιών θα µπορούσε επωφελώς να επεκταθεί µε τη
προσθήκη της εξής φράσεως: «Η Επιτροπή οφείλει να ερευνά τις
εν λόγω παραποµπές και να ενηµερώνει τα κράτη µέλη για τα
σχετικά πορίσµατα».
3.3.4.8
Για να µην υπάρχουν αµφιβολίες όσον αφορά τη συµβατότητα των διατάξεων του άρθρου 14 µε τις διατάξεις περί
απορρήτου που ισχύουν σε ορισµένα κράτη µέλη, ο όρος «άµεσα»
πρέπει να διαγραφεί από το άρθρο 14 και το τρίτο µέρος να έχει
το δικαίωµα να αναζητάει τη συγκατάθεση των προσώπων που
αποκαλύπτονται οι πληροφορίες. Η λέξη «άµεσα» να αντικατασταθεί
από τη λέξη «ταχέως».

3.4 Απαγόρευση γνωστοποίησης
3.4.1
Η ΕΟΚΕ συνιστά να προσδιοριστεί αυστηρότερα η έννοια
του όρου «απαγόρευση» στο πρώτο τµήµα του άρθρου 25. Σε
ορισµένα κράτη µέλη απαιτείται από το προσωπικό του ρυθµιζόµενου τοµέα να αναφέρουν σε ορισµένους ρυθµιστές ή µέρη του
δικαστικού καθώς και από τη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (ΟΧΠ) αλλά και στην πράξη η καταπολέµηση της
παράνοµης νοµιµοποίησης εσόδων διευκολύνεται από την
προσεκτική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ µερών που δεν
ενέχονται στην εν λόγω δραστηριότητα. Για να καταστεί δυνατή η
εφαρµογή αυτών των θετικών µορφών γνωστοποίησης, η ΕΟΚΕ
συνιστά την τροποποίηση του άρθρου κατά τρόπο ώστε να καταστεί
ρητή η διάταξη ότι η γνωστοποίηση απαγορεύεται µόνο όταν ευνοεί
έναν ύποπτο ή βλάπτει µια έρευνα για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες.
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πλειοψηφικής συµµετοχής των πιστωτικών ιδρυµάτων και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών να λειτουργούν αποτελεσµατικά και ανταγωνιστικά σε χώρες όπου η νοµοθεσία περί νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα
της νοµοθεσίας της ΕΕ. Πρέπει συνεπώς να ενθαρρυνθεί η
εφαρµογή των ευρωπαϊκών ή ανάλογων προτύπων, είναι όµως
πρόωρη η απόλυτη απαίτηση της εφαρµογής τους στο εξωτερικό.
Υπό τις συνθήκες αυτές, θα ήταν προτιµότερο για τα πιστωτικά
ιδρύµατα να ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές άλλων χωρών ούτως
ώστε να τους παρασχεθεί η κατάλληλη βοήθεια για να βελτιώσουν
τους ελέγχους τους όσον αφορά τη νοµιµοποίηση παράνοµων
εσόδων και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
3.5.3 Η πιο ενδεδειγµένη λύση για την ΕΕ θα ήταν η αποτελεσµατική εφαρµογή ορθών και καθολικώς αναγνωρισµένων προτύπων
µε την αντικατάσταση των αναφορών στην εφαρµογή των απαιτήσεων της ΕΕ από την εφαρµογή των 40 συστάσεων της FATF.
Έτσι δεν θα υπάρχει καµία υποψία ότι η ΕΕ επιδιώκει να εφαρµόσει
τις απαιτήσεις της, αποβλέποντας σε εξωεδαφικούς αντίκτυπους,
όπου ισχύουν σφαιρικά πρότυπα µε γενικότερα ανάλογη αποτελεσµατικότητα.

3.6 Προστασία των υπαλλήλων
3.6.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη διάταξη του άρθρου 24 σχετικά µε
την παροχή προστασίας και προτρέπει την Επιτροπή να την επεκτείνει έτσι ώστε να καλυφθούν οι δικαστικές διαδικασίες και ο
ρόλος των αστυνοµικών αρχών για την παροχή προστασίας. Η
σαφήνεια όσον αφορά την προστασία του απόρρητου χαρακτήρα
της πηγής εκ της οποίας προήλθε η έκθεση για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες είναι κρίσιµη για την οµαλή
και πλήρη λειτουργία των συστηµάτων υποβολής εκθέσεων. Όχι
µόνο οι υπάλληλοι, αλλά και οι οργανώσεις των υπαλλήλων πρέπει
να καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 24, το οποίο θα
πρέπει επίσης να αναφέρει ρητά ότι τα κράτη µέλη υποχρεούνται να
εξασφαλίζουν την εµπιστευτικότητα των αρµόδιων υπαλλήλων
σύµφωνα µε το ποινικό και αστικό δίκαιο του κράτους µέλους. Η
οδηγία θα πρέπει να προβλέπει ρητώς ότι η ταυτότητα εκείνων που
συντάσσουν τις εκθέσεις πρέπει να φυλάσσεται αυστηρώς εµπιστευτική, εκτός αν έχουν συµφωνήσει να κοινοποιηθεί, ή αποτελεί
ουσιαστικό στοιχείο της ποινικής διαδικασίας.
3.6.2 Το άρθρο 24 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις περί προστασίας επεκτείνονται µόνο στους
επαγγελµατίες και τις µικρές επιχειρήσεις.

3.5 Νόµιµος ανταγωνισµός στις επιχειρήσεις του εξωτερικού

3.7 Άλλες παρατηρήσεις

3.5.1
Σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη 23 και σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 27, τα πρότυπα της Κοινότητας θα πρέπει
να εφαρµόζονται σε τρίτες χώρες στις οποίες τα πιστωτικά
ιδρύµατα και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί διατηρούν υποκαταστήµατα και θυγατρικές πλειοψηφικής συµµετοχής και όπου η
νοµοθεσία περί νοµιµοποιήσεως εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδότηση στις τροµοκρατίες παρουσιάζει κενά
και ελλείψεις.

3.7.1 Κ λα δική εφαρ µο γ ή τ ης πρ ο τ εινό µενη ς Ο δηγ ίας

3.5.2
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η εφαρµογή της διάταξης αυτής
ενδέχεται να εµποδίσει τα υποκαταστήµατα και τις θυγατρικές

3.7.1.1 Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι απαιτήσεις
του συστήµατος που περιλαµβάνονται στο σχέδιο οδηγίας εφαρµόζονται σε όλα τα όργανα και πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 2.
∆εδοµένου ότι ο ρυθµιζόµενος τοµέας είναι σήµερα διαφορετικός,
πρέπει να εξεταστεί η κατάσταση των ιδρυµάτων ή επαγγελµατιών
οι δραστηριότητες των οποίων καλύπτονται µόνο εν µέρει από το
σχέδιο οδηγίας επειδή δεν είναι σαφείς ως προς το κατά πόσο εφαρµόζονται οι διατάξεις σε ορισµένα και όχι όλα τα µέρη της
επιχείρησης τους.
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3.7.1.2
∆εν είναι σαφές ο λόγος για τον οποίο το άρθρο 2
περιορίζει την εφαρµογή του σχεδίου οδηγίας σε συµβολαιογράφους και άλλους ανεξάρτητους επαγγελµατίες νοµικούς για
ορισµένες µόνο δραστηριότητες, ενώ καλύπτονται όλες οι
υπηρεσίες άλλων ελευθέριων επαγγελµάτων µε αντίστοιχα υψηλά
πρότυπα δεοντολογίας και αρµοδιότητας. Η ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται
ότι ορισµένες δραστηριότητες εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των
συµβολαιογράφων και άλλων επαγγελµατιών νοµικών σε ορισµένα
κράτη µέλη (που συνήθως συνδέονται µε το ρόλο τους ως δικηγόρων ενώπιον του δικαστηρίου) και ότι στους τοµείς αυτούς οι
επαγγελµατίες νοµικοί διακρίνονται κατά τρόπον έγκυρο από τα
λοιπά ελεύθερα επαγγέλµατα, πράγµα που συνηγορεί υπέρ της
εξαιρέσεώς τους από το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας. Μολαταύτα, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να συµπεριληφθούν εφόσον οι
δραστηριότητές τους δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των επαγγελµατιών νοµικών, όπως επίσης οι υπηρεσίες, εφόσον παρέχονται
από µια νοµικώς κατοχυρωµένη επαγγελµατικά επιχείρηση.
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διαφορά αυτή (εάν επιβάλλεται από τα κράτη µέλη σε υποχρεωτική
µάλλον παρά εκούσια βάση) αντικατοπτρίζει ειδικές τοπικές
συνθήκες.

3.7.4 Παρατηρήσεις σε συγ κεκριµένα σηµεία

3.7.4.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ευθύνη που ανατίθεται στα κράτη
µέλη όσον αφορά την έγκαιρη ανάδραση (άρθρο 31, παρ. 3) και
συνιστά να καταστεί ειδικότερα ευθύνη της µονάδας χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Η ανάδραση είναι χρήσιµη διότι προωθεί
καλύτερα και αποτελεσµατικότερα την µελλοντική συµµόρφωση για
την εφαρµογή της νοµοθεσίας.

3.7.2 Υποχρεώσεις α ναφοράς
3.7.2.1
Το άρθρο 17 ορίζει ότι τα ιδρύµατα, οργανισµοί και
πρόσωπα που καλύπτονται από το σχέδιο οδηγίας πρέπει να
εξετάζουν µε ιδιαίτερη προσοχή κάθε δραστηριότητα που είναι
πιθανόν να συνδέεται µε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες.
3.7.2.2
Η εν λόγω απαίτηση ενδέχεται να οδηγήσει σε επιπρόσθετες ουσιαστικές διαδικασίες εκ µέρους οργάνων, οργανισµών και
προσώπων που καλύπτονται από το σχέδιο οδηγίας µε τον κίνδυνο
της «απαλλαγής» ενός προσώπου βάσει ειδικών διαδικασιών.
3.7.2.3
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι δεν είναι αρµοδιότητα του ρυθµιζόµενου τοµέα η διενέργεια ερευνών κατά την προφανή έννοια του
άρθρου 17, αλλά αντιθέτως να επαγρυπνεί και να στοιχειοθετεί
υπόνοιες επί τη βάση πληροφόρησης που απορρέει από την
κανονική εκτέλεση της συναλλαγής και να αναφέρει τις σχετικές
πληροφορίες για την ανάληψη έρευνας από τις αρµόδιες αρχές.

3.7.3 Τα κρά τ η µέλη έχο υν τ ην επιλο γ ή να επιβά λο υ ν
αυστ η ρό τ ερ ες δια τ άξεις
3.7.3.1
Το άρθρο 4 παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να
θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ αυστηρότερες διατάξεις από
αυτές που περιλαµβάνονται στο σχέδιο οδηγίας.
3.7.3.2
Οι υλικές διαφορές όσον αφορά την αυστηρότητα των
διατάξεων µεταξύ των κρατών µελών βλάπτει την αρχή της ενιαίας
αγοράς, προκαλεί διάσπαση του νόµιµου ανταγωνισµού και
ενδέχεται να ενθαρρύνει τους εγκληµατίες να µεταφέρουν τις
παράνοµες δραστηριότητες τους σε κράτη µέλη µε ηπιότερη νοµοθεσία.
3.7.3.3
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η διάταξη αυτή που καθιστά δυνατή
την τοπική διαφορά να περιοριστεί στους τοµείς στους οποίους η

3.7.4.2 Άρθρο 19. παράγραφος 1, στοιχείο (β) απαιτεί από τα
ιδρύµατα, τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από
την προτεινόµενη οδηγία να παρέχουν άµεσα στην οµάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει η εφαρµοστέα νοµοθεσία. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η εφαρµογή της διάταξης σχετικά µε
«όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες» ενδέχεται να είναι υπερβολική
και πραγµατικά να µην είναι δυνατόν για το ρυθµιζόµενο τοµέα να
συµµορφωθεί µε αυτή. Η ΕΟΚΕ προτείνει να αντικατασταθεί η
φράση «όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες» µε την κατάλληλη
διατύπωση που επιτρέπει στα κράτη µέλη να παρέχουν τις απαιτούµενες συµπληρωµατικές πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως χωρίς
αδικαιολόγητη επιβάρυνση και µε την εγγύηση ότι η διαβίβαση
αυτή δεν θα υπερβαίνει τις αρµοδιότητες της Μονάδος Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών.

3.7.4.3 Το άρθρο 20.2, πρέπει να προβλέπει ότι οι υποψίες που
γεννώνται κατά τη διαδικασία παροχής νοµικών συµβουλών (από
συµβολαιογράφους, ανεξάρτητους νοµικούς συµβούλους, ελεγκτές,
εξωτερικούς λογιστές και φορολογικούς συµβούλους) θα εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που προβλέπονται για την ενηµέρωση
σε περίπτωση υπάρξεως υποψιών. Η διατύπωση της παραγράφου
αυτής είναι περιοριστική διότι επισηµαίνει ότι η εξαίρεση περιορίζεται µόνο στην περίπτωση κατά την οποία παρέχεται πληροφορία
κατά τη διαπίστωση της νοµικής θέσης του πελάτη πριν από την
δικαστική διαδικασία. Πρόκειται εδώ για αδικαιολόγητο περιορισµό
των ανθρώπίνων δικαιωµάτων του πελάτη ο οποίος ζητεί νοµική
συµβουλή εµπιστευτικού χαρακτήρα.

3.7.4.4 Η διάταξη του άρθρου 23 ότι η γνωστοποίηση
σύµφωνα µε το σχέδιο οδηγίας δεν αποτελεί παράβαση τυχόν
απαγόρευσης της γνωστοποίησης πληροφοριών δεν αναφέρει ότι η
γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται «καλή τη πίστει» για τη διασφάλιση
της εν λόγω προστασίας. Αυτό οριζόταν στη δεύτερη οδηγία. Η
διευκρίνιση πρέπει να επαναδιατυπωθεί για να τονιστεί µε έµφαση
ότι ο ρυθµιζόµενος τοµέας πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και καλή τη
πίστει για να επωφεληθεί από την κατ' ανάγκη ευρύτατη ρυθµιστική
προστασία. Για να προσδιοριστούν διαφορετικά οι κίνδυνοι
στρέβλωσης των ατοµικών δικαιωµάτων και της πρόσβασης τους
στη δικαιοσύνη.
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4. Συµπεράσµατα
4.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τον διττό στόχο, πρώτον να εξασφαλισθεί η πλήρης εφαρµογή των σφαιρικών προτύπων που ορίζονται
στις 40 συστάσεις της οµάδας χρηµατοοικονοµικής δράσης για την
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (FATF) και δεύτερον να αναφερθεί ρητώς η καταπολέµηση
της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Εκφράζει όµως τη
δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η 3η Οδηγία για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες εκπονήθηκε χωρίς να έχουν αξιολογηθεί πλήρως τα θετικά
στοιχεία της 2ης Οδηγίας που εγκρίθηκε το 2001. Η κατάρτιση
της 3ης Οδηγίας σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα και χωρίς την
κατάλληλη περίοδο προβληµατισµού ως προς την εφαρµογή της
2ης Οδηγίας είναι µάλλον εσπευσµένη.
4.1.1
Για να αιτιολογηθεί η κατάρτιση της 3ης Οδηγίας, πρέπει
τώρα να θεωρηθεί ότι βελτιώνει περαιτέρω τη 2η Οδηγία και την
εφαρµογή της. Συγκεκριµένα, επισηµαίνονται θετικά οι εξής διατάξεις που συµπεριλήφθηκαν:
— καταργούνται ορισµένες αδικαιολόγητα επαχθείς πτυχές της
2ης Οδηγίας, κατά τις οποίες οι υποχρεώσεις δεν αντισταθµίζονται µε αντίστοιχα ωφελήµατα όσον αφορά την εφαρµογή
της νοµοθεσίας και την καταπολέµηση των εγκληµατικών
δραστηριοτήτων·
— µειώνονται οι αντιφάσεις µεταξύ των υποχρεώσεων για την
καταπολέµηση της παράνοµης χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και των σχετικών πρακτικών τόσο στο
εσωτερικό της ΕΕ (όσον αφορά τα διάφορα κράτη µέλη και τα
διάφορα µέρη του ρυθµιζόµενου τοµέα ή άλλων τοµέων που
είναι εύτρωτοι έναντι των εν λόγω παράνοµων δραστηριοτήτων)
όσο και µεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών (πράγµα που συνεπάγεται υποχρεωτικώς ότι τα κράτη µέλη διαθέτουν πλέον πιο
περιορισµένες επιλογές βάσει της οδηγίας ως προς τις δυνατότητες απόκρυψης)· και
— καθιερώνονται σαφέστερες διατάξεις προστασίας των υπαλλήλων που ενηµερώνουν τα αρµόδια ιδρύµατα.
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4.2 Οι προτάσεις που διατυπώνονται στην παρούσα γνωµοδότηση αποσκοπούν στη βελτίωση της οδηγίας κατά τρόπο ώστε να
συµβάλουν στους συµπληρωµατικούς και συνεκτικούς αυτούς
στόχους. Οι τυχόν αλλαγές που θα επέλθουν κατά τα τελικά στάδια
της εξέτασης της οδηγίας αυτής θα πρέπει να βασίζονται στις εν
λόγω βασικές αρχές.
4.3 Λόγω του σύντοµου χρονικού διαστήµατος που µεσολάβησε
από τη θέση σε εφαρµογή της 2ης Οδηγίας, θα πρέπει να παραχωρηθεί σε πολλά κράτη µέλη µια σχετικά γενναιόδωρη χρονική
περίοδος για την εφαρµογή της 3ης Οδηγίας.
4.4 Με την εµπειρία που αποκτάται από την εφαρµογή των
οδηγιών για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες καθώς και τις χρηµατοδοτήσεις της
τροµοκρατίας, η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει τις συνέργειες που χρειάζονται στα πλαίσια της πολιτικής αυτής για την αντιµετώπιση και
άλλων πτυχών της εγκληµατικότητας και της ανάπτυξής της. Η
ΕΟΚΕ υποδεικνύει τα εξής:
— συγκριτική µελέτη του σχεδίου οδηγίας µε τις εργασίες του
Συµβουλίου της Ευρώπης για το ποινικό δίκαιο·
— αποσαφήνιση των ρυθµίσεων που διέπουν τη δέσµευση των
εγκληµατικών οικονοµικών πόρων·
— µεγαλύτερη βοήθεια προς τις τρίτες χώρες που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα οργανωµένου εγκλήµατος·
— ειδικοί ευαίσθητοι τοµείς, όπως η φοροδιαφυγή στις διασυνοριακές περιοχές.
4.5 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την περαιτέρω ανάπτυξη των κανόνων για
την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας, θεωρεί δε ότι αποτελεί το σύµβολο της ΕΕ όπου
αφορά τη διασφάλιση υψηλών προτύπων εντιµότητας και χρηστής
συµπεριφοράς των δηµόσιων και ιδιωτικών πραγµάτων. Η Οδηγία
είναι ένα θετικό βήµα όπου αφορά τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών θεµάτων αλλά και µέσον ισχυροποίησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 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 «Σχέσεις Ινδίας-ΕΕ»
(2005/C 267/06)
Κατά τη σύνοδο ολοµελείας της 27ης Ιανουαρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
αποφάσισε, σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2 του Εσωτερικού της Κανονισµού, να καταρτίσει γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα την ανωτερω γνωµοδότηση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Εξωτερικές σχέσεις», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της
ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 14 Μαρτίου 2005 µε εισηγητή τον κ. Sukhdev Sharma.
Κατά την 417η σύνοδο ολοµέλειάς της (συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε (οµόφωνα) µε 145 ψήφους υπέρ και 2 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή

1.1 Η πρώτη ενηµερωτική έκθεση µε θέµα «Σχέσεις Ινδίας-ΕΕ»
(CESE 947/2000) υιοθετήθηκε από το ειδικευµένο τµήµα εξωτερικών σχέσεων το ∆εκέµβριο του 2000 στα πλαίσια της πρώτης
συνεδρίασης της στρογγυλής τραπέζης Ινδίας-ΕΕ, που πραγµατοποιήθηκε στο Νέο ∆ελχί τον Ιανουάριο του 2001. Οι ευρωπαίοι
που συµµετείχαν στην στρογγυλή τράπέζα προέρχονταν από την
ΕΟΚΕ, ενώ οι ινδοί µέλη από διάφορα τµήµατα της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών (βλ. Παράρτηµα 1).

1.2 Από την έναρξή της το 2001, η Στρογγυλή Τράπεζα
καθιερώθηκε ως ένας σηµαντικός θεσµός για την περαιτέρω
ανάπτυξη των σχέσεων Ινδίας — ΕΕ. Πραγµατοποίησε την έβδοµη
συνεδρίασή της τον Ιούνιο του 2004 στην πόλη Srinagar του
Kashmir και την όγδοη το ∆εκέµβριο του 2004 στο Λονδίνο, όπου
ευαίσθητα ζητήµατα όπως είναι η παιδική εργασία, η ισότητα των
φύλων στον τόπο εργασίας συζητήθηκαν σε µια ειλικρινή και εποικοδοµητική ατµόσφαιρα. (Βλ. κεφάλαιο 5: Ο διάλογος της
κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Ινδίας µέχρι σήµερα.)

1.3 Η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα τις σχέσεις ΙνδίαςΕΕ καταρτίστηκε ενόψει της αυξανόµενης σηµασίας αυτών των
σχέσεων από το 2000 και µετά. Η σηµασία τους αντικατοπτρίζεται
σαφώς σε πολυάριθµες εξελίξεις το 2004.

1.4 Συνεπώς η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται
στην απλή επικαιροποίηση της ενηµερωτικής έκθεσης του 2000
σχετικά µε τις σχέσεις Ινδίας-ΕΕ. Τονίζει επίσης την ανάγκη να
επωφεληθεί πλήρως η ΕΟΚΕ από την ισχυρή πολιτική υποστήριξη,
τόσο των θεσµικών οργάνων της ΕΕ όσο και της Ινδικής
Κυβέρνησης, για στενότερη συνεργασία µεταξύ της ευρωπαϊκής και
ινδικής κοινωνίας των πολιτών. Προς το σκοπό αυτό η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας επισηµαίνει την συµβολή που έχει ήδη
προσφέρει η ΕΟΚΕ στην προσέγγιση της ινδικής και της ευρωπαϊκής
κοινωνίας των πολιτών µέσω εποικοδοµητικού διαλόγου, και
δηλώνει ότι η ΕΟΚΕ µπορεί να συµβάλει περισσότερο ειδικότερα
ενόψει της προετοιµασίας του κοινού προγράµµατος δράσης για
µια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας και της εφαρµογής του,
κυρίως µέσω της Στρογγυλής Τραπέζης.

1.5 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε τις ευρέως φάσµατος
προτάσεις της για µια Στρατηγική εταιρική σχέση µε την Ινδία στο

Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΟΚΕ τον Ιούνιο
του 2004, σε απάντηση στο γεγονός ότι οι σχέσεις Ινδίας-ΕΕ έχουν
«αναπτυχθεί σηµαντικά σε έκταση και ένταση τα τελευταία χρόνια».
Η Επιτροπή ζητεί να καταστρωθεί πρόγραµµα δράσης, το οποίο να
υιοθετηθεί κατά την έκτη συνάντηση κορυφή Ινδίας-ΕΕ το 2005.

1.6 Η Ινδική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά τον Αύγουστο
στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου και πρότεινε τη
συγκρότηση επιτροπής σε υπουργικό επίπεδο, προκειµένου να
καταρτίσει το σχέδιο δράσης, που θα εγκριθεί από την έκτη
συνάντηση κορυφής.

1.7 Το Συµβούλιο της ΕΕ στα συµπεράσµατά του που
υιοθετήθηκαν τον Οκτώβριο «χαιρετίζει την περιεκτική και εµπεριστατωµένη» ανακοίνωση της Επιτροπής. Το Συµβούλιο υποστηρίζει
πλήρως τους γενικούς στόχους και καταβάλλει προσπάθειες «να
εργαστεί από κοινού µε την Επιτροπή για την υλοποίησή τους».

1.8 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέδειξε στο Συµβούλιο τον
Οκτώβριο «να λάβει απόφαση για αναβάθµιση των σχέσεων ΙνδίαςΕΕ σε στρατηγική εταιρική σχέση» και επίσης να «προβεί στα
αναγκαία πρακτικά βήµατα» προς το σκοπό αυτό.

1.9 Η πέµπτη Συνάντηση Κορυφής Ινδίας-ΕΕ, που πραγµατοποιήθηκε στη Χάγη το Νοέµβριο, καλεί τις δύο πλευρές «να καταρτίσουν από κοινού συνολικό πρόγραµµα δράσης Ινδίας-ΕΕ για
στρατηγική εταιρική σχέση και επίσης να συντάξουν κοινή πολιτική
δήλωση που θα βασίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, στα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου και στο έγγραφο απάντησης της
Ινδίας, προκειµένου να εγκριθεί στην έκτη Συνάντηση Κορυφής».

1.10 Στη συνεδρίασή της το ∆εκέµβριο στο Λονδίνο, η
Στρογγυλή Τράπεζα στις συστάσεις της προς την Συνάντηση
Κορυφής Ινδίας-ΕΕ το 2005 «αναγνώριζε ότι η στρατηγική εταιρική
σχέση Ινδίας-ΕΕ παρέχει ευκαιρίες για την ενίσχυση και την
διεύρυνση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή την
εταιρική σχέση, µέσω του φόρουµ της Στρογγυλής Τραπέζης».
Τόνιζε ότι «η κοινωνία των πολιτών πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τµήµα αυτής της νέας εταιρικής σχέσης» και εξέφραζε την
θέλησή της «να συµβάλει αποφασιστικά στο κοινό πρόγραµµα
δράσης».
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1.11 Το µακροσκελές έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η
απάντηση της Ινδικής κυβέρνησης ενδεχοµένως υποδεικνύουν ότι
υπολείπονται ακόµη πολλά προκειµένου να ενισχυθούν και εµβαθυνθούν οι σχέσεις Ινδίας-Ε.Έ. Το γεγονός είναι ότι ήδη έχουν
συνάψει στενή σχέση, µία «εταιρική σχέση που βασίζεται σε υγιή
θεµέλια κοινών αξιών και πεποιθήσεων», σύµφωνα µε τη δήλωση
της Συνάντησης Κορυφής. Πράγµατι τα τρία προαναφερθέντα
έγγραφα καθιστούν σαφές πόσα πολλά πράγµατα έχουν επιτευχθεί
έως σήµερα.

1.12 Η εταιρική σχέση Ινδίας — ΕΕ έχει εξελιχθεί µε το χρόνο
από απλή οικονοµική και αναπτυξιακή συνεργασία και έχει αποκτήσει υψηλές πολιτικές και στρατηγικές διαστάσεις, δεδοµένου ότι
τόσο η Ινδία όσο και η ΕΕ είναι σηµαντικοί παράγοντες στο παγκόσµιο σκηνικό, µε κοινές απόψεις για µια παγκόσµια τάξη που πρέπει
να βασίζεται στην πολυµέρεια. Ο πολιτικός διάλογος περιλαµβάνει
πλέον τακτικές συναντήσεις κορυφής, ετήσιες υπουργικές συνεδριάσεις «τρόικα», και µετά την υιοθέτηση της κοινής δήλωσης ΙνδίαςΕΕ για την τροµοκρατία το 2001, συνεδριάσεις δύο φορές το
χρόνο µιας πολιτικής οµάδας εργασίας για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας, που ονοµάζεται τρόικα κατά της τροµοκρατίας. Ο
θεσµικός µηχανισµός περιλαµβάνει επίσης την οµάδα εργασίας
Προξενικών Υποθέσεων, συνεδριάσεις ανώτερων αξιωµατούχων της
ΕΕ και της Ινδίας που πραγµατοποιούνται δύο φορές το χρόνο από
το 2000, καθώς και διετείς συνεδριάσεις της Στρογγυλής Τράπεζας
Ινδίας- ΕΕ.

1.13 Το εµπόριο και οι επενδύσεις παραµένουν θεµέλιος λίθος
στις τη σχέσεις Ινδίας-ΕΕ. Η ΕΕ είναι ο µεγαλύτερος εµπορικός
εταίρος της Ινδίας και η κυριότερη πηγή ξένων επενδύσεων προς
την χώρα αυτή. Μολονότι ο όγκος του εµπορίου και των επενδύσεων είναι σαφώς χαµηλότερος από τις υφιστάµενες δυνατότητες,
Ινδοί και Ευρωπαίοι οικονοµικοί παράγοντες προέβησαν σε
συστάσεις για δράση σε οκτώ τοµείς, στα πλαίσια κοινής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση του εµπορίου και των επενδύσεων. Βάσει
των συστάσεων αυτών πρόκειται να καταρτισθεί αναπτυξιακό πρόγραµµα επενδύσεων και εµπορίου 13,4 εκατοµµυρίων ευρώ. Στο
µεταξύ Ινδία και ΕΕ έχουν συνάψει συµφωνία τελωνειακής συνεργασίας, που αποβλέπει στη βελτίωση των εµπορικών ροών και
βρίσκονται στο στάδιο διαπραγµατεύσεων για ναυτιλιακή συµφωνία,
προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
ινδικών και ευρωπαϊκών εφοπλιστικών εταιρειών.

1.14 Οι εξαγωγές τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) της Ινδίας
υπερέβησαν τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2003 και αντιπροσωπεύουν το 20 % των συνολικών εξαγωγών λογισµικού της χώρας
αυτής. Περίπου 900 ινδικές και ευρωπαϊκές εταιρείες και οργανώσεις έλαβαν µέρος στο Φόρουµ συνεργασίας Ευρώπης-Ινδίας 2004
για την κοινωνία της πληροφορίας, που πραγµατοποιήθηκε στο νέο
∆ελχί το Μάρτιο του 2004. Στο µεταξύ, ο διάλογος για την
κοινωνία των πληροφοριών έχει προωθηθεί βάσει της κοινής
στρατηγικής δήλωσης Ινδίας–ΕΕ, του 2001, για την ανάπτυξη της
κοινωνίας της πληροφορίας και την τεχνολογία πληροφοριών και
επικοινωνίας. Προβλέπει έρευνα σε έξη πρωταρχικούς τοµείς και
ουσιαστικό διάλογο για τα κανονιστικά πλαίσια της κοινωνίας της
πληροφορίας και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

1.15 Η συνεργασία στην επιστήµη και την τεχνολογία, που
άρχισε στα µέσα της δεκαετίας του 1980, έχει αποδειχθεί ένα από
τα πιο εποικοδοµητικά πεδία της συνεργασίας Ινδίας-ΕΕ. Η
συµφωνία επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας του 2002
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παρέχει νοµικό πλαίσιο στους Ινδούς και Ευρωπαίους επιστήµονες
προκειµένου να λαµβάνουν µέρος στα προγράµµατα της άλλης
πλευράς, ενώ παράλληλα η Ινδία αποτελεί «χώρα — στόχο» για τη
συνεργασία στα διεθνή πλαίσια του έκτου προγράµµατος —
πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα.

1.16 Η Ινδία και η ΕΕ εργάζονται για την κατάρτιση ενός
σχεδίου συµφωνίας συνεργασίας σχετικά µε το πρόγραµµα δορυφορικής πλοήγησης Galileo. Λόγω των ικανοτήτων της Ινδίας στις
δραστηριότητες που συνδέονται µε τους δορυφόρους και την
πλοήγηση, η συµφωνία θα ευνοήσει την βιοµηχανική συνεργασία σε
πολλούς τοµείς υψηλής τεχνολογίας. Η Ινδία και η ΕΕ έχουν ήδη
µακρά ιστορία κοινής εργασίας µέσω των αντίστοιχων διαστηµικών
υπηρεσιών, ESA και ISRO, στην ειρηνική εξερεύνηση και χρήση
του διαστήµατος. Η ΕΕ στο µεταξύ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τη
νέα εξερευνητική αποστολή της Ινδίας στη Σελήνη, Chandrayaan
1.

1.17 Υπάρχουν νέες προσεγγίσεις στην αναπτυξιακή συνεργασία.
Η Ινδία έχει καταστεί άτυπος παράγοντας, µε µία εξελισσόµενη
αναπτυξιακή πολιτική στην οποία είναι τόσο αποδέκτης όσο και
χορηγός. Η µετατόπιση αυτή έγινε σαφής κατά τη διάρκεια της
καταστροφής που ακολούθησε το «τσουνάµι» που έπληξε χώρες
που βρέχονται από τον ινδικό ωκεανό στις 26 ∆εκεµβρίου 2004. Η
Ινδία αρνήθηκε την ξένη έκτακτη βοήθεια, ενώ παρείχε µεγάλης
κλίµακας έκτακτη βοήθεια στη Σρι Λάνκα. Ως αποδέκτης, η Ινδία
δέχεται τώρα αναπτυξιακή βοήθεια από επιλεγµένη οµάδα διµερών
χορηγών η οποία επεκτάθηκε και περιλαµβάνει τώρα την ΕΕ, τις
χώρες της G-8 και µικρούς διµερείς χορηγούς που δεν ανήκουν
στην G-8 και των οποίων οι συνεισφορές γίνονται δεκτές µόνον εάν
υπερβαίνουν τα 25 εκατ. δολάρια κατ' έτος. Η ΕΕ επιχορηγεί την
Ινδία µε 225 εκατοµµύρια ευρώ κατά το διάστηµα 2001-2006, τα
τέσσερα πέµπτα των οποίων προορίζονται για τη µείωση της
φτώχειας. Η αναπτυξιακή συνεργασία θα επικεντρωθεί στα κράτη
Ραζαστάν και Chattisgarth και θα διοχετευθεί κυρίως σε προγράµµατα στους τοµείς της εκπαίδευσης και της υγείας.

1.18 Η ΕΟΚΕ πρέπει να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά σ' αυτό
το χείµαρρο σηµαντικών πολιτικών εξελίξεων στο πρώτο εξάµηνο
του 2005. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πράγµατι στην ανακοίνωση του Ιουνίου να ενσωµατωθεί πλήρως η Στρογγυλή Τράπεζα
στο θεσµικό µηχανισµό Ινδίας-ΕΕ, ενώ οι συµπρόεδροι
προσκλήθηκαν να υποβάλλουν µη δεσµευτικές πολιτικές συστάσεις
προς την Συνάντηση Κορυφής. Το Συµβούλιο υποστήριξε τις
προτάσεις της Επιτροπής για την αύξηση της αµοιβαίας κατανόησης
µέσω «αυξανόµενης συνεργασίας µεταξύ πολιτικών κοµµάτων,
συνδικάτων, εργοδοτικών οργανώσεων, πανεπιστηµίων και της
κοινωνίας των πολιτών των δύο πλευρών». Επίσης στη συνάντηση
κορυφής της Χάγης συµφωνήθηκε «να προωθηθεί η συνεργασία
µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων, των συνδικάτων, των εργοδοτικών
οργανώσεων, των πανεπιστηµίων, και της κοινωνίας των πολιτών
κάθε πλευράς».

1.19 Η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας εξετάζει επίσης τους
τρόπους µε τους οποίους η Στρογγυλή Τράπεζα µπορεί να γίνει
πιο αποτελεσµατική, και πώς η ιστοσελίδα της, το Internet Forum
της κοινωνίας των πολιτών Ινδίας-ΕΕ, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα της Στρογγυλής Τραπέζης και
να αγγίξει το ευρύτερο δυνατό φάσµα οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών τόσο στην Ινδία όσο και στην Ευρώπη.
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2. Συµβολή στην στρατηγική εταιρική σχέση Ινδίας-ΕΕ

2.1 Η Στρογγυλή Τράπεζα χαιρέτησε την προώθηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ινδίας-ΕΕ, στη συνάντηση του ∆εκεµβρίου
2004 στο Λονδίνο, και ανέλαβε να συµβάλει στο κοινό πρόγραµµα
δράσης που θα καταρτιστεί το 2005, πριν από την έκτη Συνάντηση
Κορυφής Ινδίας-ΕΕ. ∆ήλωσε την πρόθεσή της «να υποβάλει
προτάσεις στους τοµείς όπου η κοινωνία της πληροφορίας µπορεί
να επιφέρει πραγµατική προστιθέµενη αξία, ειδικότερα σε ό,τι
αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, την
προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και τη διαχείριση της παγκοσµιοποίησης». Η Στρογγυλή Τράπεζα ανέλαβε επίσης να εξετάσει µε
ποιο τρόπο η κοινωνία των πολιτών µπορεί να βοηθήσει την
εφαρµογή της κοινής δήλωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές
σχέσεις.

2.2 Η Στρογγυλή Τράπεζα, όπως και η ΕΟΚΕ, βρίσκεται σε
καλή θέση για να συµβάλει στην στρατηγική εταιρική σχέση ΙνδίαςΕΕ. Από την εναρκτήρια συνεδρίασή της στο Νέο ∆ελχί τον
Ιανουάριο του 2001, η Στρογγυλή Τράπεζα συζήτησε πολλά από
τα ζητήµατα που καλύφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
ανακοίνωση της 16ης Ιουνίου και προέβη σε συστάσεις προς τις
Συναντήσεις Κορυφής Ινδίας-ΕΕ για τα θέµατα αυτά. Στην συνεδρίαση του Λονδίνου αναγνώρισε ότι οι αναδυόµενες στρατηγικές
εταιρικές σχέσεις «παρέχουν ευκαιρίες για ενθάρρυνση και
διεύρυνση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, µέσω του
Φόρουµ της Στρογγυλής Τραπέζης». Η Στρογγυλή Τράπεζα έχει
ήδη συζητήσει και προβεί σε υποδείξεις σε πολυάριθµα ζητήµατα,
που περιλαµβάνουν την παγκοσµιοποίηση, το εµπόριο και τις
επενδύσεις· τον ΠΟΕ· την πνευµατική ιδιοκτησία, τα µέσα επικοινωνίας και τον πολιτισµό στην δεύτερη συνεδρίασή της που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2001. Όχι µόνο
επανήλθε στα ζητήµατα αυτά στις επόµενες συναντήσεις της αλλά
επίσης διεύρυνε την ηµερήσια διάταξή της προκειµένου να συµπεριλάβει τη συνεργασία στον τοµέα των τροφίµων και των γεωργικών
επιχειρήσεων· των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στον τόπο εργασίας·
της βιώσιµης ανάπτυξης και του τουρισµού. Θα προωθήσει τις
πρώτες ανταλλαγές επί των πολιτιστικών θεµάτων πολύ περισσότερο στα πλαίσια µιας συζήτησης που θα πραγµατοποιηθεί
στην επόµενη συνεδρίαση σχετικά µε τον πολιτιστικό και
θρησκευτικό πλουραλισµό στις δηµοκρατικές κοινωνίες.

2.3 Η Στρογγυλή Τράπεζα στη συνάντηση του Λονδίνου
αποφάσισε να περιοριστεί στους τοµείς εκείνους όπου η κοινωνία
των πολιτών έχει τη δυνατότητα να συµβάλει κατά τρόπο µοναδικό,
παρά να εξετάζει όλα τα ζητήµατα που θίγονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στα πλαίσια της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Συνεπώς
θα ήταν χρήσιµο να εξεταστεί η συµβολή της στα ακόλουθα πεδία
που προσδιορίστηκαν από την Επιτροπή ως σηµαντικά στοιχεία της
αναδυόµενης στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

2.3.1
Πρόληψη των συγκρούσεων και µετασυγκρουσιακή
ανασυγκρότηση: Πρόκειται για τοµείς στους οποίους η Ινδία έχει
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, τόσο µέσω του ΟΗΕ όσο και σε
διµερή βάση, όπως στο Αφγανιστάν, πράγµα το οποίο έχει
επισηµάνει η Επιτροπή. Έτσι εξηγείται η πρόταση να διερευνήσουν
η ΕΕ και η Ινδία τρόπους επίσηµης τακτικής συνεργασίας στους
τοµείς αυτούς. Η Επιτροπή υποδεικνύει επίσης την κοινή διοργάνωση διάσκεψης του ΟΗΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων και
την διαχείριση της µετασυγκρουσιακής κατάστασης, αλλά και την
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έναρξη διαλόγου για τη συµβολή της περιφερειακής ολοκλήρωσης
στην πρόληψη των συγκρούσεων.

2.3.2 Μετανάστευση: Η διεθνής µετανάστευση έχει αυξηθεί
λόγω της παγκοσµιοποίησης, σηµειώνει η Επιτροπή. Αυτό οδήγησε
σε αυξανόµενα µεταναστευτικά εµβάσµατα από τη µια πλευρά και
στα προβλήµατα παράνοµης µετανάστευσης και ανθρώπινου
εµπορίου από την άλλη. Η Επιτροπή ευνοεί έναν συνολικό διάλογο,
που θα καλύπτει όχι µόνο τη νόµιµη µετανάστευση, συµπεριλαµβανόµενης της µετανάστευσης εργαζοµένων και της διακίνησης των
εργαζοµένων, και την παροχή θεωρήσεων, αλλά επίσης την καταπολέµηση των λαθρεµπόρων, των εµπόρων ανθρώπων, την
επιστροφή και αποδοχή των παράνοµων µεταναστών και άλλα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη µετανάστευση.

2.3.3 ∆ηµοκρατία και ανθρώπινα δικαιώµατα: Η Επιτροπή
ευνοεί την επέκταση του σηµερινού διάλόγου σε ζητήµατα όπως
είναι η κατάργηση της θανατικής ποινής, οι διακρίσεις φύλου, η
παιδική εργασία και τα δικαιώµατα εργασίας, η κοινωνική ευθύνη
των επιχειρήσεων και η θρησκευτική ελευθερία. Η Επιτροπή είναι
έτοιµη να χρηµατοδοτήσει σχέδια στην Ινδία στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ανθρώπινων δικαιωµάτων και δηµοκρατίας. Η
ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί το θέµα των διακρίσεων που βασίζονται στις κάστες.

2.3.4 Περιβαλλοντικά ζητήµατα: Η Ινδία και η ΕΕ θα πρέπει να
εργαστούν από κοινού για να προωθήσουν τη συνεργασία στις
διάφορες παγκόσµιες περιβαλλοντικές προκλήσεις όπως είναι οι
διασκέψεις του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα, όπου µπορεί να
αναπτυχθεί εποικοδοµητικός διάλογος για την «Πρόσβαση στους
γενετικούς πόρoυς και την διανοµή των οφελών» (ABS). Η Ινδία θα
κληθεί να οργανώσει περιβαλλοντικό Φόρουµ Ινδίας-ΕΕ, που θα
περιλαµβάνει την κοινωνία των πολιτών και τις επιχειρήσεις,
προκειµένου να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας και
επιστηµονικών και τεχνικών πληροφοριών. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η
Στρογγυλή Τράπεζα Ινδίας-ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει στο εγγύς
µέλλον το θέµα της ενεργειακής πολιτικής και ασφάλειας.

2.3.5 Βιώσιµη ανάπτυξη: Θα πρέπει να προωθηθεί µέσω
διαλόγου για ζητήµατα όπως είναι η ενθάρρυνση των εµπορευµατικών ροών βιώσιµων προϊόντων, την επισήµανση και την αξιολόγηση αντικτύπου σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η
Επιτροπή υποστηρίζει επίσης την µεγαλύτερη χρήση του Κέντρου
Βιώσιµου Εµπορίου και Καινοτοµιών (KBEK — STIC).

2.3.6 Αναπτυξιακή συνεργασία: Η Ινδία έχει µειώσει τον
αριθµό των διµερών χορηγών σε έξι (ΕΕ, ΗΒ, Γερµανία, ΗΠΑ,
Ιαπωνία και Ρωσία). Η χώρα έχει πράγµατι καταστεί τόσο αποδέκτης
όσο και χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας. Ωστόσο η Επιτροπή
επιθυµεί να βοηθήσει η ΕΕ την Ινδία να ανταποκριθεί στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Η κοινωνική και οικονοµική συνοχή
θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα που θα βασίζεται στην
εµπειρία που αποκτήθηκε από τα προγράµµατα υποστήριξης της ΕΕ
στην Ινδία στα θέµατα της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και της
βασικής υγείας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αναπτυξιακή συνεργασία
της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην ενίσχυση των περιθωριακών οµάδων ατόµων. Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί η
προώθηση των βασικών συµβάσεων της ∆ΟΕ. Κατά την ΕΟΚΕ, η
Ινδία θα πρέπει να επικυρώσει τις 3 βασικές συµβάσεις της ∆ΟΕ
τις οποίες δεν έχει ακόµη επικυρώσει.
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2.3.7
Πολιτιστική συνεργασία: η Επιτροπή επιθυµεί να
ενισχύσει τη συνεργασία στον τοµέα του κινηµατογράφου και της
µουσικής ειδικότερα. Παράλληλα µε τις πολιτικές και επιχειρηµατικές συναντήσεις κορυφής θα πρέπει να οργανώνεται Πολιτιστική
Εβδοµάδα. Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι το 2006, έτος διαπολιτισµικού
διαλόγου, µπορεί να δώσει στην Στρογγυλή Τράπεζα την
κατάλληλη ευκαιρία να το συµπεριλάβει στα θέµατά της.

2.3.8
Προβολή: Κατά την άποψη της Επιτροπής η ινδική κοινή
γνώµη θα πρέπει να ενηµερώνεται για όλες τις πτυχές της ΕΕ, και
όχι µόνο τις εµπορικές σχέσεις. Θα πρέπει να προωθηθεί ερευνητικό
πρόγραµµα προκειµένου να προσδιοριστούν οι βασικές κατηγορίες
πληθυσµού, τα σηµαντικότερα µηνύµατα, τα κυριότερα µέσα και ο
τρόπος χρησιµοποίησής τους. Τα κράτη µέλη καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούνται να συµβάλουν στην εργασία της
ανύψωσης του κύρους της ΕΕ στην Ινδία. Το Νέο ∆ελχί αναµένεται
να καταρτίσει τη δική του επικοινωνιακή στρατηγική.

2.3.9
Εµπόριο και επενδύσεις: όπως επισηµαίνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, το εµπόριο και οι επενδύσεις
αποτελούν «τον ακρογωνιαίο λίθο της σχέσης Ινδίας-ΕΕ». Ορισµένες
από τις προτάσεις που περιέχονται στην ανακοίνωση πραγµατεύονται συνεπώς τα θέµατα αυτά, τόσο σε διµερές όσο και πολυµερές επίπεδο. Η Επιτροπή επιθυµεί να πετύχει η ΕΕ µεγαλύτερη
σύγκλιση µε την Ινδία σε βασικά ζητήµατα του αναπτυξιακού
γύρου Doha των εµπορικών διαπραγµατεύσεων στον ΠΟΕ. Επίσης
ευνοεί τον διµερή διάλογο για τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας, για παράδειγµα προκειµένου να επιτευχθεί µία κοινή
κατανόηση για τη συµφωνία TRIPS.

2.4 Σε ένα τµήµα της ανακοίνωσής της που αφιερώνεται στην
προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων, η Επιτροπή
επιθυµεί να βοηθήσει η ΕΕ την συγκρότηση Στρογγυλής Τραπέζης
επιχειρηµατικών ηγετικών στελεχών. Η πρόταση υποστηρίχθηκε στη
Συνάντηση Κορυφής της Χάγης. Στο µεταξύ, η κοινή πρωτοβουλία
Ινδίας-ΕΕ για την προώθηση του εµπορίου και των επενδύσεων
επέτρεψε τον άµεσο διάλογο µεταξύ των επιχειρηµατικών και πολιτικών υπευθύνων. Οι ινδικές επιχειρήσεις και οι βιοµηχανικές
οργανώσεις πραγµατοποιούν ήδη επιχειρηµατικές Συναντήσεις
Κορυφής Ινδίας-ΕΕ που συµπίπτουν µε την πολιτική Συνάντηση
Κορυφής, και υποβάλουν τα πορίσµατα των επιχειρηµατικών
ηγετικών στελεχών στους αντίστοιχους πολιτικούς ηγέτες.

2.5 ∆εδοµένου ότι τα µέλη της Στρογγυλής Τραπέζης
προέρχονται από τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές
οργανώσεις θα ήταν επίσης σκόπιµο να εξεταστεί ποιος είναι
ο καλύτερος τρόπος συµµετοχής στις δραστηριότητες αυτές,
που αναλαµβάνονται από κοινού από τις επιχειρηµατικές κοινότητες
της Ινδίας και της Ευρώπης. Μολονότι είναι σαφές ότι η
Στρογγυλή Τράπεζα διαδραµατίζει ρόλο στην ενίσχυση της
οικονοµικής εταιρικής σχέσης Ινδίας-ΕΕ που προωθείται από
την Επιτροπή, η συµβολή της στο κοινό πρόγραµµα δράσης
θα πρέπει να επικεντρωθεί στην προώθηση της βιώσιµης
ανάπτυξης και της διαχείρισης της παγκοσµιοποίησης, όπως
αποφάσισε η συνάντηση του Λονδίνου.

C 267/39

2.6 Τα µέλη της Στρογγυλής Τραπέζης προέρχονται επίσης
από την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Συνεπώς θα πρέπει να
εξεταστεί η συµβολή της στα ακαδηµαϊκά προγράµµατα που
καταρτίζονται ή βρίσκονται στο στάδιο της κατάρτισης από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναφέρονται στην ανακοίνωση.
Περιλαµβάνουν πρόγραµµα ευρωπαϊκών σπουδών στο πανεπιστήµιο
Jawaharlal Nehru στο Νέο ∆ελχί. Πρόγραµµα υποτροφιών µε
προϋπολογισµό 33 εκατοµµυρίων ευρώ, θα αρχίσει να λειτουργεί
από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006. Θα συνδεθεί µε το πρόγραµµα Erasmus Mundus της ΕΕ και θα επικεντρωθεί στις µεταπτυχιακές σπουδές Ινδών σπουδαστών στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια.

3. Η κοινωνία των πολιτών στην Ινδία και στην Ευρώπη
Τι εννοούµε µε τον όρο «κοινωνία των πολιτών»; Η ΕΟΚΕ θεωρεί
ότι «µόνο µε την ευρεία έννοια µπορεί να ορισθεί ως µία κοινωνία
που ασπάζεται την δηµοκρατία. Η κοινωνία των πολιτών είναι ένας
συλλογικός όρος για όλα τα είδη κοινωνικής δράσης, ατόµων ή
οµάδων, που δεν προέρχονται από το κράτος και δεν τελούν υπό
την διαχείρισή του» (1). Οι υποστηρικτές της στην Ινδία θα
συµφωνήσουν ότι η κοινωνία των πολιτών ασπάζεται την δηµοκρατία και ότι µπορεί να δράσει αποτελεσµατικά µόνο σε δηµοκρατία. Πράγµατι, ορισµένοι που δραστηριοποιούνται στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ινδία έχουν εµπνευσθεί από
τα επιτεύγµατα της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη και τις
Ηνωµένες Πολιτείες, άλλοι όµως από την παράδοση κοινωνικής και
πολιτικής δραστηριοποίησης που θεσπίστηκαν από τον Μαχάτµα
Γκάντι.

3.1 Η κοινωνία των πολιτών στην Ινδία
3.1.1 Η αυξανόµενη σηµασία της ινδικής κοινωνίας των πολιτών
είναι προφανής αν λάβουµε υπόψη µας τον πολλαπλασιασµό των
πάσης φύσεως εθελοντικών οργανώσεων. (Αυτός ο όρος προτιµάται
στην Ινδία: ο όρος «µη κυβερνητικές οργανώσεις» (ΜΚΟ), έχει γίνει
γνωστός µόνο τα τελευταία 20 χρόνια). Ο αριθµός τους υπολογίζονταν µεταξύ 50 000 και 100 000 πριν 10 χρόνια και σίγουρα
έχει αυξηθεί από τότε. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων σε όλη την
Ινδία και περιλαµβάνούν εργοδοτικές και επαγγελµατικές οργανώσεις καθώς και συνδικάτα.
3.1.2

Οι οργανώσεις της κοινωνία των πολιτών:

— αναπτύσσουν τις παραδοσιακές δραστηριότητες ανάπτυξης που
συνδέονται µε τις ΜΚΟ — προγράµµατα αλφαβητισµού,
ιατρεία και κλινικές παροχής βοήθειας σε βιοτεχνίες όπως οι
υφαντουργικές και στην εµπορία των προϊόντων κ.λπ. Καθώς
συνήθως δρουν σε τοπικό επίπεδο, βοηθούν επίσης τις κυβερνητικές υπηρεσίες να εφαρµόζουν τη δηµόσια πολιτική µε
αποκεντρωµένο τρόπο·
— πραγµατοποιούν έρευνα σε βάθος προκειµένου να επηρεάσουν
την κεντρική κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των κρατιδίων,
αλλά και τη βιοµηχανία·
(1) Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, «Γνωµοδότηση µε θέµα “Ο ρόλος
και η συµβολή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην ευρωπαϊκή
οικοδόµηση”», σηµείο 5.1, που υιοθετήθηκε στις 22 Σεπτεµβρίου 1999,
ΕΕ C 329, 17/11/1999.
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— επιχειρούν να ενισχύσουν την πολιτική συνείδηση των διαφόρων
κοινωνικών οµάδων, ενθαρρύνοντάς τες να διεκδικούν τα
δικαιώµατά τους·
— εκπροσωπούν ειδικές οµάδες συµφερόντων, όπως είναι οι
ανάπηροι, οι ηλικιωµένοι και οι πρόσφυγες·
— δρουν ως καινοτόµοι, επιχειρώντας νέες προσεγγίσεις για την
επίλυση κοινωνικών προβληµάτων·
— εκπροσωπούν οργανώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλληλασφαλιστικές οργανώσεις και συνεταιρισµούς·
— περιλαµβάνουν οργανώσεις που εκπροσωπούν τους γεωργούς·
— περιλαµβάνουν οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την
καταπολέµηση του HIV/AIDS, και
— τέλος, είναι οι άνθρωποι της δράσης. Από το 1970 συγκροτούν
ευρείας βάσεως κοινωνικά κινήµατα — κινήµατα αγροτών·
κινήµατα γυναικών, προσδιορίζουν και προωθούν γυναικεία
ζητήµατα· περιβαλλοντικά κινήµατα, που καταβάλλουν προσπάθειες ώστε η κυβέρνηση να δείξει µεγαλύτερη προσοχή στα
περιβαλλοντικά ζητήµατα· κινήµατα υποστήριξης δικαιωµάτων
καταναλωτών κ.λπ.
3.1.3
Για τα αναπτυξιακά ζητήµατα ειδικότερα, τόσο οι ΜΚΟ
όσο και η κυβέρνηση συµφωνούν ότι µπορούν να εργασθούν ως
εταίροι. Έτσι η Επιτροπή Σχεδιασµού της Ινδίας χρηµατοδότησε
πολλές φορές οργανώσεις εθελοντών. Το δέκατο πενταετές πρόγραµµα, το τελευταίο, επισηµαίνει ότι:

«Τα προγράµµατα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις πραγµατικές απαιτήσεις του λαού, και να αντιµετωπίζουν µε οικονοµική και κοινωνική ευαισθησία το ήθος του λαού για τον
οποίο προορίζονται. Ο λαός πρέπει να αισθάνεται ένα είδος
ιδιοκτησίας για τα προγράµµατα αυτά και θα πρέπει να
συµβάλει προς το σκοπό αυτό. Η τάση να αναµένει κανείς από
την κυβέρνηση να πράξει το κάθε τι για το λαό πρέπει να
εκλείψει· είναι γνωστό ότι τα προγράµµατα και τα σχέδια στα
οποία συµµετέχει ο λαός είναι πιο αποτελεσµατικά».
3.1.4 Η Επιτροπή Σχεδιασµού διαθέτει πυρήνα εθελοντικής
δράσης ο οποίος «αποτελεί τη διασύνδεσή της µε τον εθελοντικό
τοµέα». Αποφασίσθηκε τώρα «να συγκροτηθούν συµβουλευτικές
οµάδες … που θα αποτελούνται από άτοµα διαφόρων περιοχών της
χώρας που ξέρουν τι συµβαίνει στη βάση και που µπορούν να
υποδείξουν τι χρειάζεται να αλλάξει και πως», αναφέρει η κα
Sayeeda Hameed, µέλος της Επιτροπής Σχεδιασµού (2).

3.1.5
Το Κόµµα του Κογκρέσου υποστήριξε πάντοτε την
κοινωνία των πολιτών, και η κυβέρνηση συνασπισµού υπό την
ηγεσία του στο Νέο ∆ελχί είναι πιθανόν ότι θα δώσει µεγαλύτερη
(2) Opening the Planning Commission to the people: Sayeeda Hameed,
(Ανοίγοντας την Επιτροπή Σχεδιασµού προς το λαό: Sayeeda Hameed),
του Rajashri Dasgupta. InfoChange News and Features, Σεπτέµβριος
2004.
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σηµασία στις δραστηριότητες αυτές απ' όσο η προηγούµενη
κυβέρνηση. Αµέσως µετά τη συγκρότησή της, η νέα κυβέρνηση
οργάνωσε διαβουλεύσεις µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών, προκειµένου να έχει την απάντησή τους για το ελάχιστο
κοινό πρόγραµµα (EKΠ). Η συγκρότηση Εθνικού Συµβουλευτικού
Συµβουλίου (ΕΣΣ — NAC), υπό την προεδρία της κας Sonia
Gandhi, αρχηγού του κόµµατος του Κογκρέσου, θα πρέπει να
θεωρηθεί από τη σκοπιά αυτή. Ένα ηγετικό µέλος του κόµµατος
του Κογκρέσου που είναι συνδεδεµένο µε τη συγκρότηση του ΕΣΣ,
επεσήµανε ότι «θα αποτελέσει τη διασύνδεση της κυβέρνησης της
ενιαίας προοδευτικής συµµαχίας (UPA) µε την κοινωνία των
πολιτών· θα φέρει νέα µορφή σκέψης στον προγραµµατισµό που
διαφορετικά δεν συνδέεται µε την κυβέρνηση» (3). Το ΕΣΣ, που τα
12 µέλη του ορίστηκαν από τον Πρωθυπουργό Manmohan Singh,
αναµένεται να τον συµβουλεύει για τον τρόπο κατά τον οποίο θα
πρέπει να εφαρµοσθεί το ελάχιστο κοινό πρόγραµµα της συµµαχίας.
Μολονότι οι σύµβουλοι της κυβέρνησης είναι συχνά συνταξιούχοι,
δηµόσιοι υπάλληλοι ή διπλωµάτες, τα µισά µέλη του ΕΣΣ είναι
πεπειραµένα στελέχη του µη κυβερνητικού τοµέα (4). Η κα Sonia
Gandhi επιθυµεί να δώσει προτεραιότητα αρχικά στη γεωργία, στην
εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόληση.

3.2 Η κοινωνία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (5)

3.2.1 Η κοινωνία των πολιτών είναι το ίδιο δυναµική στην ΕΕ
όπως είναι στην Ινδία µε πολυάριθµες οργανώσεις που αναπτύσσουν
δραστηριότητα στο τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει
ωστόσο ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε την τελευταία: η
οργανωµένη κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης έχει το δικό της
«apex body» όπως λένε οι Ινδοί — την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στις Βρυξέλλες. Και ακόµη περισσότερο
η ΕΟΚΕ είναι αναπόσπαστο τµήµα των οργάνων που συγκροτήθηκαν από τη Συνθήκη της Ρώµης το 1957, βάσει της οποίας
ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα των 6 κρατών, και η
οποία έγινε η σηµερινή ΕΕ των 25 κρατών (6). Η ΕΟΚΕ σήµερα έχει
317 µέλη, που προέρχονται από τα 25 κράτη µέλη. Ορίζονται από
το Συµβούλιο Υπουργών της ΕΕ, κατόπιν προτάσεων των κρατών
µελών. Τα µέλη ανήκουν σε µία από τις τρεις οµάδες: «εργοδότες»,
«εργαζόµενοι» και «διάφορα συµφέροντα». Τα µέλη της Οµάδας ΙΙΙ
αντιπροσωπεύουν γεωργούς, µικρούς και µεσαίους επιχειρηµατίες,
βιοτέχνες, ελεύθερα επαγγέλµατα, συνεταιρισµούς, οργανώσεις
καταναλωτών, οµάδες προστασίας περιβάλλοντος, οικογενειακές
οργανώσεις, γυναικείες οργανώσεις, επιστήµονες και καθηγητές, µη
κυβερνητικούς οργανισµούς (ΜΚΟ) κ.λπ. σύµφωνα µε τη Συνθήκη
της Ρώµης.
(3) «The Hindu,» 26 Ιουνίου 2004. Παρόµοιες απόψεις εκφράσθηκαν από
τον Jaswant Singh, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων στην κυβέρνηση
συνασπισµού υπό την ηγεσία του BJP, όταν εγκαινίασε τη Στρογγυλή
Τράπεζα ΕΕ-Ινδίας από κοινού µε τον Επίτροπο Chris Patten το 2001.
(4) Περιλαµβάνουν τον καθηγητή Jean Dreze, Ινδό πολίτη βελγικής καταγωγής που έχει συνδεθεί µε το ∆ρα Amartya Sen· δύο πρώην
υπουργούς της Επιτροπής Προγραµµατισµού, τους κκ. C.H.Hanumantha Rao και D. Swaminathan. Στους εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών περιλαµβάνονται η κα Aruna Roy, που
αναπτύσσει δράση στον κοινωνικό τοµέα· Jayaprakash Narayan (υγεία
και περιβάλλον)· η κα Mirai Chatterjee (SEWA) και Madhav Chavan
(πρωτοβάθµια εκπαίδευση).
(5) Η αναφορά στην ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών δεν φαίνεται
αναγκαία, ειδικότερα εάν περιορισθεί στην ΕΟΚΕ. Αλλά οι οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών της Ινδίας ενδιαφέρονται να µάθουν ότι οι
εταίροι τους στην ΕΕ έχουν ότι οι Ινδοί αποκαλούν «apex body».
(6) Στο Άρθρο 193 της Συνθήκης αναφέρεται ότι «Η επιτροπή αυτή αποτελείται από αντιπροσώπους των διαφόρων κλάδων της οικονοµικής και
κοινωνικής ζωής, κυρίως των παραγωγών, των γεωργών, των µεταφορέων, των εργαζοµένων, των εµπόρων, των βιοτεχνών, των ελευθερίων
επαγγελµάτων και άλλων κατηγοριών γενικού συµφέροντος».
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3.2.2
Η ΕΟΚΕ είναι ένα µη πολιτικό συµβουλευτικό όργανο, µε
συµβουλευτικές αρµοδιότητες. Στόχος της είναι να ενηµερώνει τα
αρµόδια για τη λήψη αποφάσεων όργανα της ΕΕ για τις απόψεις
των µελών της. Υπάρχουν 14 πεδία πολιτικής στα οποία η απόφαση
λαµβάνεται από το Συµβούλιο της ΕΕ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
µόνο µετά τις διαβουλεύσεις µε την ΕΟΚΕ. Στα πεδία αυτά περιλαµβάνονται: η γεωργία· η ελεύθερη διακίνηση ατόµων και
υπηρεσιών· η κοινωνική πολιτική, η εκπαίδευση, η επαγγελµατική
κατάρτιση και η νεολαία· η δηµόσια υγεία· η προστασία των καταναλωτών, η βιοµηχανική πολιτική· η έρευνα και τεχνολογική
ανάπτυξη και το περιβάλλον. Το Συµβούλιο, η Επιτροπή και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορούν επίσης να διαβουλεύονται µε την
ΕΟΚΕ για κάθε ζήτηµα, εάν το θεωρούν αναγκαίο. Η ΕΟΚΕ από την
πλευρά της µπορεί επίσης να καταρτίζει γνωµοδοτήσεις για
ζητήµατα τα οποία θεωρεί αξιόλογα· εξ ου και αυτή η «γνωµοδότηση πρωτοβουλίας» για τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας.
3.2.3
Ο ρόλος της ΕΟΚΕ ως διαµεσολαβητή για τη διεξαγωγή
διαλόγου µε την κοινωνία των πολιτών επεκτείνεται πέρα από τα
σύνορα των 25 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Συµµετέχει
ενεργώς στον διεξαγόµενο διάλογο µε τις χώρες εταίρους της
Euromed και τις χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού
(ΑΚΕ) µε τις οποίες η ΕΟΚΕ συνδέεται µε τη σύµβαση της Κοτονού.
Μετέχει επίσης στο διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών στις
χώρες της Λατινικής Αµερικής, στις οποίες περιλαµβάνονται οι
χώρες της Mercosur και τέλος στην Ινδία, µέσω της Στρογγυλής
Τραπέζης ΕΕ-Ινδίας και στην Κίνα.

4. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ινδία και την ΕΕ
4.1 Μία πλήρης παρουσίαση των δραµατικών αλλαγών που
συντελούνται τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ινδία απαιτεί πολλές
εκατοντάδες σελίδες. Η έκθεση αυτή επικεντρώνεται στις
βασικότερες εξελίξεις που θα επιτρέψουν στην ΕΟΚΕ να
συµβάλει πιο αποτελεσµατικά στην ενίσχυση των σχέσεων ΕΕΙνδίας. Οι κύριες εξελίξεις όσον αφορά την ΕΕ είναι η διεύρυνσή
της σε 25 κράτη µέλη, η δράση για τη δηµιουργία ευρύτερης
Ευρώπης µέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ENP) και η
εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας που υιοθέτησε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το Μάρτιο του 2000 στη Λισσαβώνα. Η
στρατηγική αυτή, που δίδει έµφαση στη βιώσιµη ανάπτυξη επιδιώκει
να καταστεί παγκοσµίως η ΕΕ η πιο αποτελεσµατική και δυναµική
οικονοµία που βασίζεται στη γνώση και αυτό έως το 2010. Μία
άλλη σηµαντική εξέλιξη υπήρξε η συµφωνία για το Ευρωπαϊκό
Σύνταγµα, το οποίο τώρα πρόκειται να επικυρωθεί από τα 25
κράτη µέλη.
4.2 Η διεύρυνση της ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 άλλαξε δραµατικά
τόσο το πολιτικό όσο και το οικονοµικό τοπίο στην Ευρώπη. Οι
πολιτικές συνέπειες της διεύρυνσης πιθανότατα θα είναι πιο σηµαντικές από τις οικονοµικές, και για το λόγο µόνο ότι η διαδικασία
ενσωµάτωσης των οικονοµιών των 10 νέων κρατών µελών είχε
αρχίσει πριν από την επίσηµη προσχώρησή τους στην ΕΕ την
1η Μαΐου 2004. Η διεύρυνση αύξησε τον πληθυσµό της ΕΕ από
380 σε 455 εκατ., έτσι ώστε σήµερα αντιπροσωπεύει το 7,3 % του
παγκόσµιου πληθυσµού. Αύξησε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
της ΕΕ (ΑΕχγΠ) από 9,3 τρις σε 9,7 τρις ευρώ, αυξάνοντας έτσι το
µερίδιο της ΕΕ στο παγκόσµιο ΑΕγχΠ σε 28,7 %. Ωστόσο η
διεύρυνση είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του κατά κεφαλή ΑΕγχΠ
σε 21 000 ευρώ (από 24 100 ευρώ) καθώς και µείωση του
εµπορίου της µε τις χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ σε 1,8 τρις
(από 2 τρις ευρώ). Και αυτό γιατί το εµπόριο µεταξύ ΕΕ-15 και

C 267/41

των 10 υποψήφιων χωρών είναι τώρα τµήµα του εσωτερικού
εµπορίου της ΕΕ των 25 χωρών.
4.3 Με τη διεύρυνση, τα σύνορα της ΕΕ επεκτάθηκαν. Η ΕΕ
άρχισε να προωθεί πολιτικές, που επεδίωκαν να δηµιουργήσουν ένα
δίκτυο φίλων, και πριν από την διεύρυνση. Προς το σκοπό αυτό,
κατήρτισε την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ENP), που καλύπτει
έξι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία,
Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν και Λευκορωσία) και εννέα χώρες της νότιας
Μεσογείου (Αλγερία, Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Λιβύη,
Μαρόκο, Συρία και Τυνησία) καθώς και την Παλαιστινιακή Αρχή. Ο
στόχος της ENP, όπως επιβεβαιώθηκε από το Συµβούλιο της ΕΕ
τον Απρίλιο του 2004 είναι «να επωφεληθούν και οι γειτονικές
χώρες από τα πλεονεκτήµατα της διευρυµένης ΕΕ έτσι ώστε να
προωθηθεί µεγαλύτερη σταθερότητα, ασφάλεια και ευηµερία στην
ΕΕ και τους γείτονές της» (7). Η ENP συνεπάγεται «υψηλό βαθµό
οικονοµικής ολοκλήρωσης και εµβάθυνση της πολιτικής συνεργασίας, µε στόχο την αποφυγή εµφάνισης νέων διαχωριστικών
γραµµών µεταξύ της διευρυµένης ΕΕ και των γειτόνων της»,
σύµφωνα µε το Συµβούλιο.
4.4 Στην περίπτωση της Ινδίας η βασικότερη εξέλιξη ήταν το
ευρύτατα µη αναµενόµενο αποτέλεσµα των γενικών εκλογών του
Μαΐου, που κατέληξε σε κυβερνητική αλλαγή: τον υπό τον Πρωθυπουργό Atal Behari Vajpayee συνασπισµό υπό την ηγεσία του
κόµµατος BJP αντικατέστησε ο υπό το νέο πρωθυπουργό
Manmohan Singh συνασπισµός υπό την ηγεσία του κόµµατος του
Κογκρέσου. Το υψηλό επίπεδο συµµετοχής στις γενικές εκλογές, η
επιτυχής χρήση των µηχανών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλη τη
χώρα και η οµαλή µεταβίβαση της εξουσίας στο Νέο ∆ελχί, παρά
τις πολιτικές αναστατώσεις που δηµιουργήθηκαν από τα αποτελέσµατα των εκλογών, δικαιολογούν την απαίτηση της Ινδίας να
θεωρείται η µεγαλύτερη δηµοκρατία του κόσµου.
4.5 Το κόµµα του Κογκρέσου προς µεγάλη έκπληξη κέρδισε τις
εκλογές και αυτό οδήγησε στην άποψη ότι η κυβέρνηση συνασπισµού υπό την καθοδήγηση του Κογκρέσου είτε δεν πρόκειται να
διαρκέσει είτε θα υποχρεωθεί από τους «εξωτερικούς» υποστηρικτές
της, ειδικότερα το κοµµουνιστικό κόµµα, να υποχωρήσει έναντι των
µεταρρυθµίσεων. Θα πρέπει να θυµίσουµε ωστόσο ότι οι µεταρρυθµίσεις, που περιλαµβάνουν την άρση των ελέγχων στις
εισαγωγές και το άνοιγµα των αγορών κεφαλαίου, πραγµατοποιήθηκαν από την κυβέρνηση του Κογκρέσου το 1991 και ότι
κύριοι παράγοντες της πολιτικής εκείνης ήταν ο σηµερινός Πρωθυπουργός Manmohan Singh, και ο νέος Υπουργός Οικονοµικών
Palaniappan Chidambaram. Ο τελευταίος πράγµατι θεωρεί τον
εαυτό του ως «Υπουργό επενδύσεων» στο συνασπισµό υπό την
ηγεσία του Κογκρέσου. Με άλλα λόγια, οι οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών που αντιπροσωπεύουν τους επιχειρηµατίες
και τους χρηµατοπιστωτικούς κύκλους, όπως αυτοί που εκπροσωπούνται στη Στρογγυλή Τράπεζα ΕΕ-Ινδία, θα εργασθούν µαζί του
προκειµένου να αναπτύξουν τους οικονοµικούς τοµείς της χώρας
που βασίζονται στη γνώση.
4.6 Η κυβέρνηση θέλει ωστόσο η οικονοµική στρατηγική της να
έχει «ανθρώπινο πρόσωπο» σε µία προσπάθεια να απαλλάξει από τη
φτώχεια τα κατ' υπολογισµό 300 εκατοµµύρια Ινδούς που επιβιώνουν µε λιγότερο από €0,75 ($1) την ηµέρα. Συνεπώς, η
προσπάθειά της είναι να πετύχει ετήσιους συντελεστές αύξησης 7 %
έως 8 %, να βοηθήσει τους γεωργούς, να ενισχύσει τις γυναίκες και
να αυξήσει τις δαπάνες στην υγεία και την εκπαίδευση.
(7) Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 14ης Ιουνίου 2004. Ευρωπαϊκή
Πολιτική Γειτονίας – Συµπεράσµατα Συµβουλίου.
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4.7 Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ινδική κοινωνία των
πολιτών θα δώσουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών την
ευκαιρία να συνεργασθεί µε τους ινδούς εταίρους προς αµοιβαίο
όφελος. Αυτό θα µπορούσε να γίνει αρχικά µέσω της Στρογγυλής
Τραπέζης ΕΕ-Ινδίας, αλλά θα µπορούσαν επίσης να δραστηριοποιηθούν σ' αυτό σχετικά γρήγορα και οργανώσεις µε τις οποίες τα
ευρωπαϊκά και ινδικά µέλη της Στρογγυλής Τραπέζης έχουν στενό
σύνδεσµο όπως επίσης και άλλα µέλη της ΕΟΚΕ µε εµπειρία στην
αγροτική ανάπτυξη, την υγεία και την εκπαίδευση, για παράδειγµα.
Η συνεργασία στο πεδίο αυτό µεταξύ της ευρωπαϊκής και της
ινδικής κοινωνίας των πολιτών θα διασφαλίσει ότι οι συστάσεις της
Στρογγυλής Τραπέζης στις ετήσιες συναντήσεις ΕΕ-Ινδίας είναι
πρακτικές, γιατί βασίζονται στην εµπειρία.

5. Ο διάλογος της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Ινδίας µέχρι
σήµερα
5.1 Προκειµένου να χαρτογραφηθεί ο δρόµος προς τα
εµπρός, θα πρέπει να κοιτάξουµε πίσω την πορεία που έχουµε
διανύσει. Η αφετηρία ενός ενισχυµένου διαλόγου της
κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει συνεπώς να είναι ο υπάρχων
ήδη θεσµικός µηχανισµός για την πραγµατοποίηση αυτού του
διαλόγου καθώς και τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί.
Για την ΕΟΚΕ αυτό σηµαίνει αξιολόγηση της εργασίας της Στρογγυλής Τραπέζης ΕΕ-Ινδίας έως σήµερα και συµφωνία σχετικά µε το
πως θα διευρυνθούν καλύτερα οι στόχοι της, έχοντας πάντα υπόψη
τις σχετικές εξελίξεις, όπως η απόφαση της Συνάντησης Κορυφής
της Χάγης να προωθηθεί η συνεργασία όχι µόνο µεταξύ της
κοινωνίας των πολιτών από κάθε πλευρά αλλά και των πολιτικών
κοµµάτων, των συνδικάτων, των επιχειρηµατικών οργανώσεων και
των πανεπιστηµίων.
5.2 Αναφέρθηκαν επίσης τα ζητήµατα που έχουν συζητηθεί στις
διάφορες συνεδριάσεις της Στρογγυλής Τράπεζας από τη συγκρότησή της το 2001 προκειµένου να αποδειχθεί η αξιοπιστία της
ως βασικού εταίρου στην κατάρτιση του κοινού προγράµµατος
δράσης. Μία ιδέα για τη συνέχεια των εργασιών της Στρογγυλής
Τράπεζας, για την εµβέλεια των συζητουµένων θεµάτων και την
ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης εντός της οποίας διεξάγονται οι συζητήσεις αυτές µπορεί να αποκτηθεί αν εξετασθούν τα αποτελέσµατα
των πρόσφατων συναντήσεων.
5.3 Έτσι στην έκτη συνεδρίαση, που πραγµατοποιήθηκε στη
Ρώµη, η Στρογγυλή Τράπεζα υπέβαλε µία σειρά συστάσεων, που
κυµαίνονται από πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της κοινωνικής
ευθύνης των επιχειρήσεων (CSR) και την ειδική υποστήριξη των
ΜΜΕ έως τον εξορθολογισµό των κανόνων που διέπουν την
προσωρινή διακίνηση των εργαζοµένων γνώσης από την Ινδία στο
εσωτερικό της ΕΕ, και την υποστήριξη από την ΕΕ βιοµηχανικών
συνενώσεων σε λίγους επιλεγµένους τοµείς που έχουν εξαγωγικό
δυναµικό και προωθούν την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα η Στρογγυλή
Τράπεζα όρισε δύο εισηγητές που θα αξιολογήσουν ποιος είναι ο
καλύτερος τρόπος για την ενσωµάτωση των απόψεων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση του εµπορίου και
της βιώσιµης ανάπτυξης.
5.4 Το ζήτηµα αυτό συζητήθηκε στην 7η συνεδρίαση της
Στρογγυλής Τράπεζας που πραγµατοποιήθηκε στο Srinagar τον
Ιούνιο του 2004, όπου συµφωνήθηκε ότι προκειµένου να κατα-
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νοηθεί σε βάθος η βιώσιµη ανάπτυξη, πρακτικά παραδείγµατα από
την Ινδία και την ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της τελικής
έκθεσης, που πρόκειται να υποβληθεί στην 9η συνεδρίαση της
Στρογγυλής Τραπέζης. Η συνεδρίαση του Srinagar συζήτησε
επίσης τη συνεργασία Ινδίας-ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισµού,
βάσει των οµιλιών που εκφωνήθηκαν από τα µέλη της Στρογγυλής
Τραπέζης τόσο από την ΕΟΚΕ όσο και από την Ινδία. Η Στρογγυλή
Τράπεζα συµφώνησε ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
έχουν σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν για την προώθηση µίας
βιώσιµης µορφής τουρισµού, που θα ενθαρρύνει την οικονοµική
και κοινωνική ανάπτυξη και θα αποβεί επωφελής για τον πληθυσµό
στο σύνολό του.

5.5 Τόσο κατά τη συνεδρίαση της Ρώµης όσο και κατά τις
συνεδριάσεις της Srinagar και του Λονδίνου συζητήθηκαν η
θέσπιση Internet Forum της κοινωνίας των πολιτών, όπως
υποδείχθηκε στη συνεδρίαση του Bangalore το Μάρτιο του 2003.
Κατά τις συνεδριάσεις τονίσθηκε το δυναµικό που έχει το Φόρουµ
ως ένα συνεχές βήµα συζητήσεων µεταξύ Ινδών και Ευρωπαίων
µελών της Στρογγυλής Τράπεζας µε στόχο την ανάπτυξη του
διαλόγου µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα.

5.6 Κατά τη συνεδρίαση της Ρώµης εξετάσθηκαν επίσης τα
κυριότερα επιτεύγµατα της Στρογγυλής Τράπεζας έως σήµερα.
Έγινε αποδεκτή η άποψη ότι η αξιολόγηση των κυριότερων
επιτευγµάτων της Στρογγυλής Τραπέζης δεν µπορεί να περιορισθεί
σε µία αριθµητική ανάλυση των συστάσεων που έχουν εφαρµοσθεί,
για τον απλούστατο λόγο ότι ορισµένες από τις συστάσεις
εξαρτώνται από την ικανότητα ή την αρµοδιότητα της κοινωνίας
των πολιτών της ΕΕ και της Ινδίας να τις εφαρµόσει. Παραµένει
δηλαδή το γεγονός ότι η Στρογγυλή Τράπεζα έχει υιοθετήσει
συστάσεις και κοινές προσεγγίσεις για µία σειρά θεµάτων, ακόµη
και εκείνων που µπορούν να θεωρηθούν λεπτά αν όχι αµφιλεγόµενα. Επίσης τονίσθηκαν ειδικές µορφές συνεργασίας, όπως είναι η
δηµιουργία του Internet Forum, οργανώθηκαν ακροάσεις των
οργανώσεων της τοπικής κοινωνίας των πληροφοριών κατά τη
διάρκεια των διµερών συναντήσεων, και προωθήθηκε η ad hoc
συνεργασία ΕΟΚΕ-Ινδίας, όπως είναι η βοήθεια που δίνεται από την
ινδική αντιπροσωπεία στην ΕΟΚΕ, στην εργασία της σχετικά µε το
γενικευµένο σύστηµα προτιµήσεων.

5.7 ∆εδοµένου ότι 60-70 % του εργατικού δυναµικού απασχολείται επισήµως ή ανεπισήµως στο γεωργικό τοµέα, δεν κατέστη
δυνατή η οµαλή διεξαγωγή συζήτησης στην Στρογγυλή Τράπεζα
για θέµατα που αφορούσαν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη
λόγω της απουσίας εκπροσώπων των γεωργών στην ινδική αντιπροσωπεία της Στρογγυλής Τράπεζας.

5.8. Η Στρογγυλή Τράπεζα συζήτησε για τους µηχανισµούς που
διέπουν τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζοµένων καθώς και για τον
κοινωνικό διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλαβε γνώση των πρακτικών που ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά
τους κοινωνικούς εταίρους, τα ζητήµατα σχετικά µε τον ορισµό και
την αντιπροσωπευτικότητα των φορέων καθώς και τα διάφορα
φόρουµ που αφιερώνονται στο διάλογο αυτό. Η Στρογγυλή
Τράπεζα ανέλυσε την παρούσα κατάσταση των εργοδοτών και των
εργαζοµένων στην Ινδία και, συγκεκριµένα, τη δοµή και τη σύνθεση
των

27.10.2005

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

συνδικάτων, τις διαπραγµατεύσεις για τις συλλογικές συµβάσεις, τη
µεταρρύθµιση του εργατικού δικαίου και τη στάση της Ινδίας όσον
αφορά τις προτάσεις σύνδεσης των προτύπων εργασίας µε το
διεθνές εµπόριο. Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι ένα µεγάλο τµήµα
των ινδών εργαζοµένων απασχολούνται στον λεγόµενο ανεπίσηµο
τοµέα (µικροεπιχειρήσεις, αυτοαπασχόληση, ευκαιριακή απασχόληση) και ότι είναι απαραίτητο να καταβληθούν προσπάθειες
για τη βελτίωση της κατάστασής τους. Ακόµη, ζητήθηκε να
καταβληθούν εντονότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η επικύρωση των θεµελιωδών προτύπων εργασίας της ∆ΟΕ και η εφαρµογή
τους στο νόµο και στην πράξη.

6. Ένας ενισχυµένος διάλογος της κοινωνίας των πολιτών: ο
δρόµος µπροστά µας

6.1 Ήρθε η κατάλληλη στιγµή για µία σηµαντική αύξηση της
συνεργασίας και της συµπράξεως µεταξύ της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ των 25 χωρών και της Ινδίας. Η
συνάντηση κορυφής ΕΕ-Ινδίας έχει ήδη αναγνωρίσει τη σηµασία των
εργασιών της Στρογγυλής Τράπεζας. Η ινδική κυβέρνηση συνασπισµού στο µεταξύ έχει λάβει ένα αριθµό αποφάσεων που αποβλέπουν στην ενίσχυση της συνεργασίας µε την κοινωνία των πολιτών
στην Ινδία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της
16ης Ιουνίου ζήτησε «να ενσωµατωθεί πλήρως στη θεσµική αρχιτεκτονική» η Στρογγυλή Τράπεζα και να κληθούν οι δύο συµπρόεδροί της να παρευρεθούν στις συνόδους κορυφής Ινδίας-ΕΕ.

6.2 Η ινδική κυβέρνηση, στην αρχική απάντησή της στην
ανακοίνωση της 16ης Ιουνίου, σηµειώνει ότι παρά τις προσπάθειες
«σε επίσηµο επίπεδο να υπάρξει ανταπόκριση στις αλλαγές που
έχουν συντελεσθεί στην Ινδία και στην ΕΕ … υπάρχει ακόµη ανάγκη
για ενίσχυση των επαφών σε άλλα επίπεδα, που περιλαµβάνουν και
τις αντίστοιχες κοινωνίες των πολιτών».

6.3 Το ζήτηµα που αναπόφευκτα προκύπτει είναι πως
µπορεί η Στρογγυλή Τράπεζα να είναι πιο αποτελεσµατική
στη διαδικασία κατάρτισης και λήψης των αποφάσεων,
δεδοµένου ότι διαθέτει το σπάνιο προνόµιο άµεσης
πρόσβασης στις υψηλότερες πολιτικές αρχές, τον Ινδό
Πρωθυπουργό και τον Πρωθυπουργό της χώρας που ασκεί
την προεδρία της ΕΕ, στις ετήσιες συναντήσεις κορυφής; Το
2o τµήµα της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας µε θέµα «Η συµβολή
στη στρατηγική εταιρική σχέση Ινδίας-ΕΕ» υποδεικνύει µε ποιόν
τρόπο η Στρογγυλή Τράπεζα µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά
στην προετοιµασία του κοινού προγράµµατος δράσης για
στρατηγική εταιρική σχέση. Η δραστηριότητα αυτή θα διαρκέσει
µόνο έως και την έκτη Συνάντηση Κορυφής Ινδίας-ΕΕ, η οποία
αναµένεται να υιοθετήσει το πρόγραµµα στην συνάντηση που θα
πραγµατοποιήσει στα τέλη του 2005.

6.4 Πολλές από τις συστάσεις της στρογγυλής Τραπέζης
στις συνόδους κορυφής Ινδίας -EE αναφέρονται σε µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες αναλήψεις δεσµεύσεων. Η
εµπειρία υποδεικνύει ότι οι συστάσεις πρέπει να βασίζονται σε
σχέδια, που θα υλοποιηθούν από κοινού από τις ευρωπαϊκές και
ινδικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η πολιτική υποστήριξη θα καταστήσει εύκολο να διασφαλισθούν οι πόροι που απαιτούνται, και αυτό θα επιτρέψει στην οργανωµένη κοινωνία των

C 267/43

πολιτών στην Ινδία και στην Ευρώπη να συνεργασθούν σε ένα ευρύ
φάσµα σχεδίων (8).
6.5 Για να είναι αποτελεσµατική η Στρογγυλή Τράπεζα στη
διαδικασία κατάρτισης και λήψεως των αποφάσεων, το πρόγραµµά
της θα πρέπει σαφώς να περιλαµβάνει ζητήµατα που εξετάζονται σε
επίσηµο επίπεδο όπως αυτά που αφορούν τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ ) και τις εµπορικές διαπραγµατεύσεις του
αναπτυξιακού γύρου της Ντόχα. Η Στρογγυλή Τράπεζα µπορεί να
αυξήσει την αποτελεσµατικότητά της συνεργαζόµενη µε την επιχειρηµατική συνάντηση κορυφής ΕΕ-Ινδίας, που διοργανώνεται από
δύο από τα µέλη της, την Οµοσπονδία Ινδικών Εµπορικών και
Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων και την Οµοσπονδία Ινδικών Βιοµηχανιών. Θα πρέπει επίσης να ζητήσει να συνδεθεί µε την σχεδιαζόµενη Στρογγυλή τράπεζα ηγετικών επιχειρηµατικών στελεχών, που
πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
6.6 ∆εδοµένου επίσης ότι στα µέλη της Στρογγυλής Τραπέζης
περιλαµβάνονται ακαδηµαϊκοί, θα µπορούσε να συµβάλει στην
επιτυχία του προγράµµατος υποτροφιών ύψους 33 εκατ. ευρώ για
την Ινδία, που προώθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005. Η ίδια η
ΕΟΚΕ µπορεί να επεκτείνει τις πρωτοβουλίες της στην Ινδία, όπως
έγινε µε προηγούµενη απόφασή να ζητήσει από τον Ινδό συµπρόεδρο της Στρογγυλής Τραπέζης να συµµετάσχει στο σεµινάριο
για τον ΠΟΕ µετά το Cancun.
6.7 Το γεγονός ότι οι αγωγοί επικοινωνίας µεταξύ δηµόσιων και επιχειρηµατικών στελεχών για οικονοµικά ζητήµατα
πολλαπλασιάζονται, δεν σηµαίνει ότι η Στρογγυλή Τράπεζα
πρέπει να περιορίζει τις συζητήσεις της σε αυτά τα ζητήµατα.
Αντίθετα, αντί να επικεντρώνεται στις καθαρά οικονοµικές
πτυχές τους θα πρέπει επίσης να εξετάζει και τις µη οικονοµικές και κυρίως τις κοινωνικές συνέπειές τους. Αυτό
συµφώνησε να πράξει η Στρογγυλή Τράπεζα στη Srinagar για την
περίπτωση της βιώσιµης ανάπτυξης: θα εξετάσει την έννοια ως
ενέχουσα όχι µόνο την οικονοµική πλευρά της αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά επίσης τις οικονοµικές και περιβαλλοντικές πτυχές της.
Η ανάθεση σε εξωτερικούς φορείς είναι ένα άλλο θέµα που επιδέχεται παρόµοια προσέγγιση. Τα ζητήµατα που τέθηκαν στην ΕΕ από
την εξωτερική ανάθεση είναι διαφορετικά από αυτά που έχουν
προκύψει στην Ινδία, έχουν όµως το εξής κοινό στοιχείο: και στις
δύο περιπτώσεις το δύσκολο είναι να επιλυθούν τα κοινωνικά
ζητήµατα. Με άλλα λόγια, υιοθετώντας µία ολιστική προσέγγιση η
Στρογγυλή Τράπεζα θα µπορέσει να διασφαλίσει ότι θα δοθεί
έµφαση στις µη οικονοµικές πτυχές αυτών που κατά κύριο λόγο
είναι οικονοµικά ζητήµατα.
6.8 Αυτή η µετατόπιση του κέντρου βάρους θα επιτρέψει
στη Στρογγυλή Τράπεζα να διοργανώσει διασκέψεις µεταξύ
ΕΕ-Ινδίας για κοινωνικά θέµατα που θα συµπληρώνουν τις
επιχειρηµατικές και πολιτικές συναντήσεις κορυφής. Τα
θέµατα αυτών των διασκέψεων µπορούν να επιλεγούν µεταξύ
αυτών που ήδη συζητήθηκαν από την Στρογγυλή Τράπεζα,
όπως η ισότητα των δύο φύλων. Άλλα θέµατα µπορούν να
αφορούν π.χ. τις κοινωνικές επιπτώσεις της ανάθεσης
εργασίας σε τρίτους και την µετανάστευση. Η σηµασία αυτών
των διασκέψεων για την ισορροπηµένη ανάπτυξη τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της ινδικής κοινωνίας δεν µπορεί να παραγνωρισθεί.
(8) Απόδειξη αυτού αποτελεί η απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών
Σχέσεων στο Νέο ∆ελχί, να διαθέσει τους πόρους που χρειάζονται για
την αντιµετώπιση του κόστους λειτουργίας στην Ινδία, του Internet
Forum ΕΕ-Ινδίας που έχει συγκροτηθεί από τη Στρογγυλή Τράπεζα.
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6.9 Η Στρογγυλή Τράπεζα θα χρειαστεί να εξετάσει τα
πολιτιστικά ζητήµατα µε πιο επικεντρωµένο τρόπο. Θα
µπορούσε να συµβάλει στην εφαρµογή της Κοινής ∆ήλωσης
Ινδίας-ΕΕ για τις πολιτιστικές σχέσεις. Η Στρογγυλή Τράπεζα
µπορεί επίσης να εξετάσει επωφελώς την υπόδειξη «διάλογου πολιτισµών και πίστεων» που υποβλήθηκε από τους εκπροσώπους της
ασιατικής κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωασιατική συνάντηση
(ευρύτερα γνωστής ως συνάντηση κορυφής ASEM) στη Βαρκελώνη
τον Ιούνιο του 2004 (9). Οι ηγέτες ASEM έχουν ήδη αρχίσει πολιτιστικό διάλογο τον οποίο παρακολούθησαν οι αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων της ΕΕ, αλλά όχι η Ινδία δεδοµένου ότι δεν είναι
µέλος του ASEM. Στην απάντησή της στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου η Ινδία αναφέρει ότι είναι πρόθυµη να
αρχίσει διάλογο µε την ΕΕ για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται
από τον θρησκευτικό φανατισµό.
6.10 Η επιτυχία των εγχειρηµάτων αυτών θα απαιτήσει από
τη Στρογγυλή Τράπεζα να επιδιώξει να ασκήσει επίδραση σε
περισσότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από ό,τι
µπορεί συγκεκριµένα να συµπεριλάβει στις συνεδριάσεις της.
Ωστόσο, διαθέτει τα τέλειο µέσο για το σκοπό αυτό — το
Internet Forum που έχει συγκροτήσει. Με το άνοιγµα του
Φόρουµ αυτού σε άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών, στην ΕΕ και στην Ινδία, η Στρογγυλή Τράπεζα
µπορεί να τις συµπεριλάβει στις συζητήσεις της. ∆εδοµένου ότι
ο αριθµός των οργανώσεων αυτών είναι πολύ µεγάλος, η πρόσβαση
µπορεί αρχικά να περιορισθεί στις οργανώσεις που είναι γνωστές
στα µέλη της Στρογγυλής Τραπέζης. Ως συµπλήρωµα στις ανταλλαγές αυτές µέσω του κυβερνοχώρου, η Στρογγυλή Τράπεζα
µπορεί να συνεχίσει να καλεί τις οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας
των πολιτών στις τακτικές συναντήσεις της.
6.11 Το Internet Forum προσφέρει επίσης έτοιµο δίαυλο
επικοινωνίας για τα µέλη της Στρογγυλής Τραπέζης στο
ενδιάµεσο διάστηµα µεταξύ των διετών συνεδριάσεων,
δεδοµένου ότι τα µέλη από την Ινδία είναι διασκορπισµένα σε
όλο το µήκος και το πλάτος της χώρας τους. Τα σχέδια
εκθέσεων µπορούν να αποστέλλονται στο Φόρουµ, για τις ενδεχόµενες παρατηρήσεις των µελών πριν από κάθε συνεδρίαση. Ως
αποτέλεσµα οι συναντήσεις κατά τη διάρκεια της ίδιας της συνεδρίασης µπορούν να είναι πολύ πιο πλούσιες, και οι συστάσεις προς
τις συναντήσεις κορυφής ΕΕ-Ινδίας πολύ πιο επικεντρωµένες. Τα
µέλη µπορούν να ενηµερώνουν το ένα το άλλο για τις δραστηριότητές τους, καθιστώντας έτσι δυνατή την καλύτερη γνωριµία
τους, σε επαγγελµατικό επίπεδο βεβαίως. Καθώς ο αριθµός ευρωπαϊκών και ινδικών οργανώσεων που έχουν πρόσβαρη στο Φόρουµ
θα αυξάνει, όσες έχουν κοινά ενδιαφέροντα µπορούν να το χρησιµοποιήσουν για να αρχίσουν να δουλεύουν πιο στενά η µία µε την
άλλη, ανταλλάσσοντας τις εµπειρίες τους και στη συνέχεια
αναπτύσσοντας κοινά σχέδια.
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6.12 ∆ύο άλλα ζητήµατα τα οποία η Στρογγυλή Τράπεζα
συζήτησε εκτεταµένα είναι ο ρόλος των µαζικών µέσων επικοινωνίας
στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και στην πολιτιστική
συνεργασία. Μπορεί συνεπώς να συµβάλει εποικοδοµητικά, (1) στις
προσπάθειες των κρατών µελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του κύρους της ΕΕ
στην Ινδία, ειδικότερα µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών και (2) στην κατάρτιση ειδικού κεφαλαίου για την πολιτιστική συνεργασία στο πρόγραµµα δράσης στρατηγικής εταιρικής
σχέσης, βάσει της κοινής δήλωσης Ινδίας–ΕΕ για την πολιτιστική
συνεργασία, στις 8 Νοεµβρίου 2004.
7. Συµπεράσµατα
7.1 Η ΕΕ και η Ινδία είναι αποφασισµένες όσο ποτέ άλλοτε
να διευρύνουν και εµβαθύνουν τη συνεργασία τους. Η πιο
πρόσφατη µαρτυρία του γεγονότος αυτού είναι η ταχύτητα µε την
οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η διπλωµατική αποστολή της
Ινδίας στην ΕΕ έχουν αρχίσει να εργάζονται για το πρόγραµµα
δράσης σχετικά µε στρατηγική εταιρική σχέση Ινδίας- ΕΕ. Και οι
δύο επιθυµούν να συµβάλλει η κοινωνία των πολιτών κάθε πλευράς
στη διαδικασία αυτή. Η ΕΟΚΕ βοηθά ήδη την προσέγγιση της
κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης µε την αντίστοιχη της Ινδίας
µέσω της ενεργού συµµετοχής της στη Στρογγυλή Τράπεζα Ινδίας ΕΕ, τη χρηµατοδοτική υποστήριξή της στο Φόρουµ ∆ιαδικτύου
Ινδίας–ΕΕ και µε τις προσκλήσεις της προς τον Ινδό συµπρόεδρο
της Στρογγυλής Τράπεζας, κ. Vohra, να συµµετάσχει στις δραστηριότητες που αφορούν τις σχέσεις Ινδίας-ΕΕ.
7.2 Η ΕΟΚΕ αφού επικρότησε την ανακοίνωση της Επιτροπής
για την στρατηγική εταιρική σχέση Ινδίας-ΕΕ πρέπει τώρα να
συµβάλει ενεργώς στην κατάρτιση του σχετικού προγράµµατος
δράσης. Η συνεδρίαση της Στρογγυλής Τράπεζας στο Λονδίνο
ανέλαβε «να υποβάλει πρόταση στα ευρωπαϊκά όργανα και την
ινδική κυβέρνηση σε τοµείς όπου η κοινωνία των πολιτών µπορεί να
προσφέρει πραγµατική προστιθέµενη αξία, ειδικά σε ό,τι αφορά
τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας, την προώθηση της
βιώσιµης ανάπτυξης και τη διαχείριση της παγκοσµιοποίησης».
7.3 Η ινδική κυβέρνηση έχει εκφράσει την ικανοποίηση της για
τη διεύρυνση της ΕΕ. Στο κοινό Ανακοινωθέν Τύπου µετά τη
συνάντηση κορυφής της Χάγης, η Ινδία επανέλαβε την άποψη της
ότι «η εµβάθυνση και η διεύρυνση της ΕΕ θα συµβάλει στην
περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων µας». Η ΕΟΚΕ ως το συµβουλευτικό όργανο που αντιπροσωπεύει την ευρωπαϊκή κοινωνία των
πολιτών, θα πρέπει συνεπώς να διασφαλίσει ότι η ΕΕ των 25 κρατών
εκπροσωπείται ικανοποιητικώς στην Στρογγυλή Τράπεζα, και
ταυτόχρονα να ενισχύσει την εικόνα των σχέσεων Ινδίας-ΕΕ στις
δικές της δραστηριότητες. Η Στρογγυλή Τράπεζα µπορεί έτσι να
καταστεί πρότυπο για τις σχέσεις µε άλλες αναπτυσσόµενες χώρες
και περιοχές του κόσµου.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(9) Έκθεση Βαρκελώνης. Συστάσεις της κοινωνίας των πολιτών για τις
σχέσεις Ασίας Ευρώπης, που απευθύνεται στους ηγέτες ASEM. Σύνδεση
κοινωνίας των πολιτών από την Ασία και την Ευρώπη: άτυπη διαβούλευση. 16-18 Ιουνίου 2004, Βαρκελώνη, Ισπανία
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση οδηγίας του
Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 77/388/EOK µε σκοπό την απλούστευση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τον φόρο προστιθεµένης αξίας και την Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798 /2003 όσον αφορά τη θέσπιση ρυθµίσεων για τη διοικητική συνεργασία στο πλαίσιο του συστήµατος «της µίας και µόνης θυρίδας» και της διαδικασίας επιστροφής ποσού
για τον φόρο προστιθέµενης αξίας
COM(2004) 728 τελικό — 2004/0261 (CNS) — 2004/0262 (CNS)
(2005/C 267/07)
Στις 24 Ιανουαρίου 2005, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 262 της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή» στο οποίο
ανατέθηκαν οι σχετικές εργασίες της ΕΟΚΕ επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 15 Απριλίου 2005, µε βάση
την εισηγητική έκθεση του κ. BURANI.
Κατά την 417η σύνοδο ολοµέλειας της 11ης και 12ης Μαΐου 2005 (συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2005), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 90 ψήφους υπέρ και µία αποχή, την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή: το έγγραφο της Επιτροπής
1.1 Τον Οκτώβριο 2003, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση (1)
για τον απολογισµό της στρατηγικής για τον ΦΠΑ που άρχισε να
εφαρµόζεται τον Ιούνιο 2000 και για τον καθορισµό νέων πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν στο µέλλον στο πλαίσιο της εν
λόγω στρατηγικής. Η στρατηγική αυτή προέβλεπε ένα πρόγραµµα
δράσης, επικεντρωµένο σε τέσσερις βασικούς στόχους: την απλούστευση, τον εκσυγχρονισµό, την περισσότερο οµοιόµορφη
εφαρµογή των υφιστάµενων κανόνων και τη στενότερη διοικητική
συνεργασία.
1.2 Το έγγραφο που εξετάζει η ΕΟΚΕ (2) αποτελείται από τρία
µέρη:
α) µία πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου που τροποποιεί την
οδηγία 77/388/EOK µε σκοπό την απλούστευση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το φόρο προστιθεµένης αξίας·
β) µία πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τον καθορισµό
λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε την επιστροφή του φόρου
προστιθεµένης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία
77/388/ΕΟΚ, σε υποκειµένους στο φόρο µη εγκατεστηµένους
στο έδαφος της χώρας αλλά εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος
µέλος·
γ) µία πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 όσον αφορά τη θέσπιση
ρυθµίσεων για τη διοικητική συνεργασία στο πλαίσιο του
συστήµατος «της µίας και µόνης θυρίδας» και της διαδικασίας επιστροφής ποσού για το φόρο προστιθέµενης αξίας.
1.2.1
Μόνο τα έγγραφα α) και γ) χρήζουν παρατηρήσεων εκ
µέρους της ΕΟΚΕ. Οι παρατηρήσεις γενικού χαρακτήρα αφορούν
ωστόσο και τις δύο προτάσεις ως τµήµα της ενιαίας στρατηγικής.
1.3 Η απλούστευση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, που
από καιρό εξετάζεται, υπήρξε αντικείµενο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 26ης Μαρτίου 2004, µε την οποία ζητείτο
(1) COM(2003) 614 τελικό
(2) COM(2004) 728 τελικό της 29.10.2004.

από το Συµβούλιο Ανταγωνισµού να καθορίσει τους τοµείς απλούστευσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη τον Ιούνιο του 2004 και η
Επιτροπή υπέβαλε το υπό εξέταση έγγραφο τον Οκτώβριο του
2004. Εν τω µεταξύ, κατά την έκτακτη συνεδρίαση του ECOFIN
τον Σεπτέµβριο 2004, η ολλανδική προεδρία έθεσε επίσης θέµα
σχετικά µε την «Ώθηση της ανάπτυξης µε µείωση των διοικητικών
δαπανών». Η Επιτροπή εκτιµά ότι η πρόταση που έχει υποβάλει
εξυπηρετεί απόλυτα το συγκεκριµένο στόχο.
1.4 Οι µελέτες που πραγµατοποίησε η Επιτροπή (3), και δηµοσιεύτηκαν το δεύτερο εξάµηνο του 2003, κατέδειξαν ότι ένας από
τους κυριότερους στόχους πρέπει να είναι η απλούστευση του
καθεστώτος για τους «υποκείµενους στο φόρο που υπόκεινται
σε υποχρεώσεις σχετικά µε τον ΦΠΑ σε κράτος µέλος στο
οποίο δεν είναι εγκατεστηµένοι» (στην πράξη: οι εξαγωγείς
αγαθών και υπηρεσιών- επισηµαίνει η ΕΟΚΕ). Πράγµατι γι αυτούς
τους φορολογούµενους το διοικητικό κόστος είναι τόσο βαρύ και
πολύπλοκο που πολλοί εξαγωγείς αποφεύγουν να ασκήσουν
οποιαδήποτε δραστηριότητα που υπόκειται σε ΦΠΑ σε άλλο
κράτος µέλος. Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία επιστροφής του
φόρου είναι τόσο πολύπλοκη και δαπανηρή, σε οποιαδήποτε φάση
της διαδικασίας, ώστε το 54 % σχεδόν των µεγάλων επιχειρήσεων
αρνούνται να ακολουθήσουν αυτή την πρακτική.
1.5 Οι προτάσεις που αναφέρονται στο σηµείο 1.2 αποσκοπούν
ακριβώς στη µείωση των προαναφερθέντων εµποδίων µε την
υιοθέτηση έξι συγκεκριµένων µέτρων:
1) την καθιέρωση µηχανισµού µίας και µόνης θυρίδας για µη
εγκατεστηµένους υποκειµένους στο φόρο·
2) την καθιέρωση µηχανισµού µίας και µόνης θυρίδας για τον
εκσυγχρονισµό της διαδικασίας επιστροφής·
3) την εναρµόνιση του φάσµατος αγαθών και υπηρεσιών για
τα οποία τα κράτη µέλη δύνανται να εφαρµόζουν περιορισµούς στο δικαίωµα έκπτωσης·
(3) SEC(2004) 1128 τελικό
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4) την επέκταση του µηχανισµού αντιστροφής του υπόχρεου·
5) την επανεξέταση του ειδικού καθεστώτος για τις µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις·
6) την απλούστευση του καθεστώτος πωλήσεων εξ αποστάσεως.
1.6 Για την επίτευξη αυτών των στόχων η Επιτροπή έχει ήδη
προτείνει τρεις νοµοθετικές πρωτοβουλίες:
— την τροποποίηση της έκτης οδηγίας ΦΠΑ (4),
— την αντικατάσταση της όγδοης οδηγίας ΦΠΑ,
— και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003
για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα του ΦΠΑ (5).
1.6.1
Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ήδη συζητηθεί εκτενώς µε
τα κράτη µέλη και αποτελούν το αντικείµενο ευρείας διαδικασίας
διαβουλεύσεων µέσω ∆ιαδικτύου µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.

Α. ΜΕΡΟΣ I: Η ΠΡΟΤΑΣΗ Ο∆ΗΓΙΑΣ
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2.2.1 Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι ο µηχανισµός της µίας
και µόνης θυρίδας θα ήταν δυνατό να απλουστεύσει τις φορολογικές υποχρεώσεις για σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων
σε σχέση µε σήµερα: πέρα από τις δραστηριότητες πώλησης εξ
αποστάσεως που ήδη προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις, θα
συµπεριληφθούν και όλες οι άµεσες πωλήσεις σε καταναλωτές
άλλων κρατών µελών. Η σηµαντικότερη πλευρά όµως συνίσταται
στην ενσωµάτωση σε αυτόν τον µηχανισµό των πράξεων µεταξύ
υποκείµενων σε φόρο στις οποίες δεν εφαρµόζεται ο µηχανισµός αντιστροφής της επιβάρυνσης (αυτόµατη εκκαθάριση).

2.2.1.1 Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, ο µηχανισµός της ΜΜΘ θα
µπορούσε να υιοθετηθεί από 200.000 περίπου επιχειρήσεις.
Προβλέπεται εξάλλου ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις — ιδίως οι
µεγάλων διαστάσεων — που είναι ήδη εγγεγραµµένες στα µητρώα
ΦΠΑ µιας χώρας διαφορετικής από τη δική τους θα συνεχίσουν το
υφιστάµενο σύστηµα. Η ΜΜΘ αποτελεί πράγµατι µία δυνατότητα
και όχι µία υποχρέωση.

2.3 Η µία και µόνη θυρίδα δεν αποτελεί ωστόσο την λύση όλων
των προβληµάτων. Κατά πρώτο λόγο, εξακολουθούν να ισχύουν
όλοι οι εθνικοί κανόνες σε ό,τι αφορά την περίοδο υποβολής της
δήλωσης, οι κανόνες πληρωµής και επιστροφών, οι όροι εκτέλεσης·
η Επιτροπή αποδέχεται ρητά ότι το νέο καθεστώς δεν προορίζεται
να οδηγήσει σε πλήρη εναρµόνιση των εθνικών υποχρεώσεων,
πράγµα το οποίο θεωρεί ότι «ούτε ρεαλιστικό ούτε αναγκαίο είναι
σε αυτό το στάδιο».

2. Το σχέδιο µηχανισµού της µίας και µόνης θυρίδας
2.1 Η έννοια της «µίας και µόνης θυρίδας» δεν είναι καινούργια:
για πρώτη φορά προτάθηκε µε την οδηγία του Συµβουλίου
2002/38/ΕΚ, η οποία εξάλλου περιοριζόταν στους φορείς του
ηλεκτρονικού εµπορίου (6) για την παροχή διασυνοριακών
υπηρεσιών σε µη υποκείµενους σε φόρο. Στην ουσία, και µε απλά
λόγια, η προτεινόµενη τώρα µία και µόνη θυρίδα (ΜΜΘ) επεκτείνει σε όλους τους εξαγωγείς αγαθών και υπηρεσιών τη
δυνατότητα εγγραφής σε ένα ηλεκτρονικό µητρώο στην χώρα
εγκατάστασης, που ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ, εξαλείφοντας συνεπώς την υποχρέωση εγγραφής στα µητρώα ΦΠΑ κάθε
κράτους µέλους αποδέκτη των εξαγωγών και διατηρώντας τον
εθνικό αριθµό εγγραφής.
2.2 Με τη θέσπιση της ΜΜΘ η κατάσταση διαµορφώνεται ως
εξής:
— εάν ο αγοραστής υπόκειται στον ΦΠΑ, θα πρέπει να
υποβάλει τη δήλωσή του στο κράτος µέλος όπου είναι εγκατεστηµένος, οπότε ο εξαγωγέας δεν έχει καµιά υποχρέωση
δήλωσης,
— εάν αντιθέτως ο υπόχρεος καταβολής φόρου (πωλητής/
εξαγωγέας) είναι µη εγκατεστηµένη επιχείρηση, µπορεί να
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του µέσω της ΜΜΘ ή ακόµη
— όπως συµβαίνει σήµερα — να υποβάλει δήλωση στο κράτος
µέλος προορισµού. Βέβαια, ο συντελεστής θα είναι εκείνος που
ισχύει στη χώρα προορισµού.
(4) Πρβλ. Οδηγία 2004/66/ΕΚ του Συµβουλίου της 26.04.2004
(5) Πρβλ. κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 885/2004, της 26.04.2004
(6) Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ, ΕΕ C 116 της 20.04.2001, σελ. 59

2.3.1 Παραµένει εξάλλου ανοικτό το πρόβληµα των µεταφορών χρηµάτων, που θα πρέπει να πραγµατοποιούνται απευθείας
µεταξύ του υποκειµένου στο φόρο και του κράτους µέλους
πιστωτή. Η Επιτροπή αναφέρει ότι η εµπειρία από την εφαρµογή
του υφισταµένου ειδικού συστήµατος ηλεκτρονικού εµπορίου
(καθεστώς µε εγγεγραµµένες λιγότερες από 1 000 επιχειρήσεις
τρίτων χωρών) κατέδειξε ότι η διαχείριση της ανακατανοµής
µετρητών που εισπράττονται από υποκείµενο στο φόρο είναι εξαιρετικά επαχθής για το κράτος µέλος εγγραφής. ∆εν θα ήταν ρεαλιστική — πάντα κατά την άποψη της Επιτροπής — η επέκταση
του συστήµατος σε µεγαλύτερο αριθµό φορέων και δραστηριοτήτων: σε αυτή την περίπτωση θα ήταν πράγµατι απαραίτητο να
δηµιουργηθούν εκτενή συστήµατα διάθεσης µετρητών για τη διαχείριση των οικονοµικών ροών, έργο που θα µπορούσαν να αναλάβουν
χρηµατοοικονοµικοί ενδιάµεσοι φορείς, οι οποίοι θα µπορούσαν
να προτείνουν στους φορείς παροχής υπηρεσιών τη διευθέτηση και
την πληρωµή των πράξεων. Παρόµοιες υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει
να παρέχονται µόνο σε εθελούσια βάση και µπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, για τις µικρότερες επιχειρήσεις, «θα πρέπει να
βασίζονται στην οικονοµική πραγµατικότητα ή, µε άλλα λόγια, να
παρέχονται µε αποδεκτούς όρους».

2.3.2 Συµπερασµατικά, η ΜΜΘ αφήνει αναλλοίωτους όλους
τους υφιστάµενους τρόπους πληρωµών και επιστροφών. Εξακολουθεί να ισχύει το ειδικό καθεστώς για την παροχή σε ιδιώτες
υπηρεσιών δια της ηλεκτρονικής οδού, το οποίο προβλέπει µία
και µόνη πληρωµή στο κράτος µέλος εξαγωγέα, το οποίο µε τη
σειρά του αναλαµβάνει την ανακατανοµή της οφειλής στα κράτη
παραλήπτες της υπηρεσίας. Οι τρόποι αυτοί θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου πριν τις 30 Ιουνίου 2006, και µε την ευκαιρία αυτής
της επανεξέτασης να µελετηθεί και η δυνατότητα ένταξης στο
σύστηµα της ΜΜΘ όλων των πράξεων παροχής υπηρεσιών µε
ηλεκτρονικά µέσα.
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3. Άλλες πτυχές της πρότασης

3.1 Μία πρόταση της Επιτροπής του 1998 — που είχε ως
κύριο στόχο τη µεταρρύθµιση του συστήµατος των επιστροφών —
περιελάµβανε και κάποιες µεταρρυθµίσεις για τις µη εκπιπτόµενες
δαπάνες, ή εν µέρει εκπιπτόµενες, για την επιβολή του ΦΠΑ.
Στόχος ήταν η «προσέγγιση», εάν όχι η εναρµόνιση, των εθνικών
κανόνων που ήταν — και είναι ακόµη- πολύ διαφορετικοί. Η
πρόταση δεν ευοδώθηκε λόγω, κυρίως, των ανησυχιών ορισµένων
κρατών µελών για τα έσοδά τους.

3.1.1
Η σηµερινή πρόταση επαναλαµβάνει το επιχείρηµα,
προτείνοντας την εναρµόνιση κατηγοριών δαπανών στις οποίες δεν
εφαρµόζεται η εξαίρεση του δικαιώµατος έκπτωσης (µη εκπιπτόµενες δαπάνες). Κατά γενικό κανόνα (µε ορισµένες αποκλίσεις και
περιορισµούς) η εξαίρεση αυτή θα εφαρµόζεται σε:
— οδικά οχήµατα µε κινητήρα, σκάφη και αεροσκάφη·
— έξοδα ταξιδίου, διαµονής, διατροφής και ποτά·
— είδη πολυτελείας, σε ό,τι αφορά την αναψυχή και τα έξοδα
παραστάσεως.
Όλες οι άλλες υποδιαιρέσεις δαπανών, που δεν περιλαµβάνονται
στις ανωτέρω κατηγορίες, θα υπάγονται στους συνήθεις κανόνες
έκπτωσης.

3.2 Για τις συναλλαγές τύπου B2B (µεταξύ επιχειρήσεων) ο
ΦΠΑ επιβαρύνει τον αγοραστή του κράτους µέλους προορισµού,
και µπορεί να επιστραφεί µέσω του µηχανισµού αντιστροφής της
επιβάρυνσης (reverse charge mechanism), που είναι υποχρεωτικός
για ορισµένες συναλλαγές, ενώ για άλλες αφήνεται στη διακριτική
ευχέρεια των κρατών µελών. Η Επιτροπή προτείνει τώρα την
επέκταση της υποχρεωτικής εφαρµογής του µηχανισµού
αντιστροφής της επιβάρυνσης, σε παραδόσεις αγαθών, τα οποία
τοποθετούνται ή συναρµολογούνται από τον προµηθευτή ή για
λογαριασµό του, σε παροχές υπηρεσιών που έχουν σχέση µε
ακίνητη περιουσία και υπηρεσιών που καλύπτονται από το άρθρο 9
παράγραφος 2 στοιχείο γ) της έκτης οδηγίας.

3.3 Σχετικά µε την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, οι υφιστάµενοι
κανόνες, είναι, κατά την άποψη της Επιτροπής, «αυστηροί και χωρίς
συνοχή», αποτέλεσµα των απαλλαγών που χορηγήθηκαν στα επιµέρους κράτη µέλη κατά την ένταξή τους στην ΕΕ ή µε άλλες
ευκαιρίες. Υπάρχει εν προκειµένω µεγάλη διαφορά µεταξύ των
κρατών µελών: αντί να µειωθούν οι ανισότητες αυτές αυξήθηκαν
λόγω παράτασης των προσωρινών αδειών ή ακόµη επέκτασης της
ισχύος τους. Η πρόταση προβλέπει µεγαλύτερη ευελιξία για τον
καθορισµό του κατώτατου ορίου κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται να παρέχεται απαλλαγή: το προτεινόµενο όριο είναι της
τάξεως των € 100 000, αλλά κάθε κράτος µέλος είναι ελεύθερο να
καθορίσει χαµηλότερα όρια, ώστε να γίνεται διάκριση µεταξύ όσων
πραγµατοποιούν παραδόσεις αγαθών και όσων παρέχουν υπηρεσίες.
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3.4 Όσον αφορά τις πωλήσεις εξ αποστάσεως, οι υφιστάµενες
διατάξεις προβλέπουν δύο διαφορετικά ανώτατα ετήσια συνολικά
όρια των € 35 000 ή των € 100 000, κατ' επιλογήν του κάθε
κράτους µέλους προορισµού: πέρα από τα όρια αυτά η προµηθεύτρια επιχείρηση οφείλει να καταβάλει τον ΦΠΑ στον αγοραστή
σύµφωνα µε το συντελεστή που ισχύει στο κράτος µέλος προορισµού. Προκειµένου να διευκολύνει την ζωή των επιχειρήσεων, η
Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση ενός ενιαίου ανώτατου ορίου
ύψους € 150 000, που θα αντιπροσωπεύει το σύνολο των
πωλήσεων προς όλες τις χώρες της ΕΕ.

4. Η µία και µόνη θυρίδα: παρατηρήσεις

4.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη θέσπιση του µηχανισµού της
ΜΜΘ, αλλά δεν µπορεί να µην προβεί σε κάποιες παρατηρήσεις
προκειµένου να συµβάλει στην µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα
του διασυνοριακού µηχανισµού ΦΠΑ. Οι παρατηρήσεις και οι
προτάσεις πρέπει εξάλλου να ερµηνευτούν ως υπόµνηση για
µελλοντικές εξελίξεις και παρεµβάσεις: πράγµατι, όπως έχει
σήµερα η κατάσταση, αναγνωρίζεται ότι η Επιτροπή έχει καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για να προτείνει ένα ρεαλιστικό αλλά
µινιµαλιστικό πρόγραµµα, και για αυτό, ελπίζει, εφαρµόσιµο.

4.2 Όσον αφορά τη φορολογική εναρµόνιση γενικά, και ειδικότερα στο πεδίο του ΦΠΑ, το όλο σκηνικό δεν αφήνει περιθώριο για
αισιοδοξία: η πρόοδος είναι αργή και γεµάτη εµπόδια, οι µηχανισµοί συγκεχυµένοι και συχνά αναποτελεσµατικοί, οι κανόνες
πολύπλοκοι και ενίοτε δυσερµήνευτοι. Τις συνέπειες αυτής της
κατάστασης υφίστανται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, και γενικά η
οικονοµία· παραδόξως όµως τα πρώτα θύµατα είναι τα ίδια τα
κράτη µέλη, τα οποία συχνά δίνουν την εντύπωση — που αποδεικνύεται στην πράξη — ότι θέλουν πάση θυσία να διατηρήσουν ένα
status quo για λιγότερο ή περισσότερο φανερούς λόγους, συνεχίζοντας µε πολύπλοκα και δαπανηρά συστήµατα επειδή φοβούνται
την αλλαγή: η γραφειοκρατία γίνεται θύµα του εαυτού της.

4.3 Τα πρώτα αποτελέσµατα της ΜΜΘ, που έχει ήδη θεσπιστεί
και τεθεί σε λειτουργία για την παροχή ηλεκτρονικών διασυνοριακών υπηρεσιών, δείχνουν ότι δεν υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον
από τις επιχειρήσεις: υπάρχουν πράγµατι λιγότερες από 1 000
επιχειρήσεις (µη εγκατεστηµένες) που έχουν υιοθετήσει την ΜΜΘ,
και κυρίως µεγάλες επιχειρήσεις, αν και είναι πολύ νωρίς για να
θεωρηθεί το στοιχείο αυτό σηµαντικό. Η νέα ΜΜΘ θα πρέπει
αντιθέτως, σύµφωνα µε την άποψη της Επιτροπής, να τύχει
ευρύτερης συναίνεσης: επί σχεδόν 250 000 δυνάµει διασυνοριακών
εγκατεστηµένων επιχειρήσεων, οι 200 000 θα έπρεπε να την υιοθετήσουν. Εάν αυτή η υπόθεση επαληθευτεί, ο µηχανισµός της ΜΜΘ
θα ξεπεράσει τις δυσκολίες: Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το
καθεστώς που εφαρµόζεται στο ηλεκτρονικό εµπόριο δηµιουργεί
ήδη διοικητικά προβλήµατα και επαχθείς δαπάνες διαχείρισης. Η
ενδεικνυόµενη λύση συνίσταται στην αφαίρεση από την ΜΜΘ
των λειτουργιών είσπραξης και ανακατανοµής των πιστώσεων
(«επαχθές έργο», σύµφωνα µε την Επιτροπή) και της διαχείρισης
των επιστροφών, για να ανατεθούν στον χρηµατοοικονοµικό
τοµέα: λύση ίσως αναγκαία αλλά σαφώς µη ικανοποιητική.
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4.4 Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι εάν το έργο διαχείρισης των
χρηµάτων είναι «επαχθές» για τις φορολογικές διοικήσεις, το ίδιο
επαχθές θα είναι και για τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα, που είναι
βέβαια εξοπλισµένος για την παροχή της υπηρεσίας αυτής: η διαχείριση όµως αυτή θα έχει κόστος, το οποίο θα επιβαρύνει τους
φορολογούµενους ή τις φορολογικές διοικήσεις. ∆εν είναι
πράγµατι σαφής η διατύπωση για το ποιος θα χρεωθεί το κόστος
του συστήµατος που πρέπει να εφαρµοστεί, αν και από την πλευρά
των αρχών θεωρείται δεδοµένο ότι θα είναι οι επιχειρήσεις.
Σύµφωνα µε τις µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί, η Επιτροπή
εκτιµά ότι το νέο σύστηµα — που θα βασίζεται στην ΜΜΘ και σε
έναν µηχανισµό επιστροφής/ ρύθµισης των οφειλόµενων ποσών- θα
είναι λιγότερο δαπανηρό από το υφιστάµενο.

4.5 Η ΕΟΚΕ δεν διαθέτει τους πόρους για να ελέγξει, σε ποιο
βαθµό ολόκληρο το σχέδιο της ΜΜΘ µε την ανάθεση της
υπηρεσίας στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα θα προκαλέσει πρόσθετο κόστος ή, αντιθέτως, σηµαντικά οφέλη. Έναντι των
δαπανών θα πρέπει να υπολογιστούν, σε νοµισµατικούς όρους, τα
οφέλη, και κατά συνέπεια η εξυγίανση και η επιτάχυνση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις και τις εθνικές διοικήσεις. ∆ιαισθητικά,
τα οφέλη για τις επιχειρήσεις µπορεί να είναι αξιόλογα αλλά περιορισµένα: η ΜΜΘ θα εξαλείψει την αναγκαιότητα εγγραφής στις
διάφορες χώρες προορισµού και την ανταλλαγή έντυπων εγγράφων,
αλλά θα εξακολουθούν να ισχύουν ωστόσο οι εθνικοί κανόνες
(περίοδοι δηλώσεων και κανόνες πληρωµών και επιστροφών) και
κυρίως θα παραµείνει αναλλοίωτη, λόγω έλλειψης εναρµόνισης, η
πληθώρα των εθνικών συντελεστών φορολόγησης.

4.6 Τέλος, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µεν µε την πρόταση της Επιτροπής
αλλά εφιστά την προσοχή των υπεύθυνων λήψεως αποφάσεων σε
ένα σηµείο που θεωρεί θεµελιώδες: εάν η ΜΜΘ παρεµβληθεί ως
µόνος συνοµιλητής µεταξύ των επιχειρήσεων και των διαφόρων
εθνικών διοικήσεων, θα πρέπει πραγµατικά να είναι µία και µόνη
στις διαδικασίες και στη διαχείριση των οφειλόµενων και
εισπρακτέων ποσών. Η διαδικασία δεν θα είναι ποτέ πλήρης εάν
δεν πραγµατοποιηθεί η εναρµόνιση των χαµηλών φορολογικών
συντελεστών και των εθνικών κανόνων, που είναι θεµελιώδεις
ακόµη και για την υλοποίηση µιας πραγµατικά ενιαίας αγοράς. Ένα
άλλο θέµα που πρέπει να εξεταστεί είναι το θέµα των γλωσσών:
ακόµη και αν η ανταλλαγή πληροφοριών µε την ΜΜΘ πραγµατοποιείται βάσει κωδικών, ενδέχεται να καταστεί αναγκαίος ένας πραγµατικός διάλογος, µε τη χρήση όχι πάντα τυποποιηµένων διατυπώσεων.

5. Άλλες πτυχές της πρότασης οδηγίας: παρατηρήσεις

5.1 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στην πρόταση
της Επιτροπής (σηµείο 3.1.1) για την εναρµόνιση κατηγοριών
δαπανών στις οποίες δεν εφαρµόζεται η εξαίρεση του δικαιώµατος έκπτωσης του ΦΠΑ. Εάν η πρόταση γίνει αποδεκτή, θα
ξεκινήσει πράγµατι µία διαδικασία προσέγγισης των φορολογιών,
έστω και εάν φαίνεται ότι θα πάρει χρόνο η υλοποίησή της.
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5.2 Επίσης επικροτεί την πρόταση να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής του µηχανισµού αντιστροφής της επιβάρυνσης (σηµείο
3.2), αλλά αποφασιστικότερο θα ήταν το βήµα να γενικευθεί η
εφαρµογή του σε όλες τις πράξεις B2B στο εσωτερικό της Ένωσης.

5.3 Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ (σηµείο 3.3) αξίζει διαφορετικού τύπου παρατηρήσεων. Η Επιτροπή έχει ήδη ασχοληθεί µε το
θέµα στα πλαίσια της γνωµοδότησής της, στην οποία αποδοκίµαζε
τη συνήθεια διακριτικής και ευνοϊκότερης µεταχείρισης έναντι
συγκεκριµένων κατηγοριών επιχειρήσεων, όχι µόνο µε την ευκαιρία
της εισόδου των νέων κρατών µελών κατά τις διάφορες φάσεις της
διεύρυνσης, αλλά και ως κληρονοµιά προηγούµενων θέσεων στα
παλιότερα κράτη µέλη. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει — και τώρα επιβεβαιώνει — ότι η απαλλαγή από τον ΦΠΑ ορισµένων κατηγοριών
επιχειρήσεων προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισµού όχι µόνο
στις διακρατικές συναλλαγές, αλλά — και ίσως µε µεγαλύτερο
αντίκτυπο- στο εσωτερικό των ίδιων των κρατών µελών.

5.3.1 Επισηµαίνεται, µεταξύ άλλων, ότι στις παρατηρήσεις της
Επιτροπής γίνεται λόγος για «µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις»,
ενώ στα επίσηµα έγγραφα, και ειδικότερα στα πρωτόκολλα
προσχώρησης, γίνεται λόγος µόνο για «µικρές» επιχειρήσεις:
εµφανές δείγµα ελαχιστοποίησης της σηµασίας της παραχώρησης
και της επέκτασής της, στην πράξη, σε επιχειρήσεις διαφορετικού
µεγέθους. Η πρόταση οδηγίας αποφεύγει να ασχοληθεί µε την ταξινόµηση: περιορίζεται στην αναφορά «υποκείµενων στο φόρο» µε
ενδοκοινοτικό κύκλο εργασιών όχι µεγαλύτερο από € 100 000:
είναι σαφής συνεπώς η θέληση να επεκταθεί το όφελος της απαλλαγής σε όλες τις επιχειρήσεις, οιουδήποτε µεγέθους.

5.3.2 Ο λόγος της απαλλαγής δεν είναι συνεπώς να απαλλαγεί
από τον ΦΠΑ συγκεκριµένη κατηγορία επιχειρήσεων, αλλά κατηγορία συναλλαγών µη σηµαντικής αξίας, και από αυτή την άποψη
η ΕΟΚΕ συµφωνεί. Αποµένει να διευκρινιστεί εάν οι επιχειρήσεις
που απαλλάσσονται από τον εθνικό ΦΠΑ στη βάση γενικών διατάξεων θα υπαχθούν στο όριο των € 100 000 για τις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές. Εάν συµβεί αυτό, θα σηµειωθεί το παράδοξο επιχειρήσεις απαλλαγµένες του «δικαιώµατος» να πρέπει να καταβάλλουν
τον φόρο εάν υπερβούν το προαναφερθέν όριο.

5.3.3 Λιγότερο ευνοϊκά υποδέχεται η ΕΟΚΕ — κατ'αρχήν —
την πρόταση να δοθεί σε κάθε κράτος µέλος η δυνατότητα να
επιλέγει ένα ανώτατο όριο µικρότερο από € 100 000, ή ακόµη
να καθορίζει διαφορετικά ανώτατα όρια για τα αγαθά και τις
υπηρεσίες: διαιωνίζεται η προς αποφυγήν πολυµορφία των υφιστάµενων κανόνων, που δυσχεραίνουν το έργο των επιχειρήσεων,
αυξάνουν τις διοικητικές δαπάνες και τέλος, για µια ακόµη φορά,
αντιβαίνουν στις αρχές που διέπουν την εσωτερική αγορά. Από την
άλλη πλευρά, αποτελεί συνείδηση ότι ιδιαίτερες εθνικές καταστάσεις
απαιτούν παρεκκλίσεις από τον γενικό κανόνα, ούτως ώστε η εναρµόνιση του «κατωφλίου» των απαλλαγών να µην έχει αξιόπιστα
αποτελέσµατα, όταν υπάρχουν άλλες και σοβαρότερες
ανοµοιότητες.
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5.4 Όσον αφορά τις πωλήσεις εξ αποστάσεως (σηµείο 3.4) η
ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για κάθε προσπάθεια — όπως
η περίπτωση της παρούσας πρότασης- που καταβάλλει η Επιτροπή
για να εξαλείψει το βάρος των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις
επιχειρήσεις λόγω των διαφορετικών εθνικών φορολογικών κανόνων.
Σε συνδυασµό µε τη θέσπιση του µηχανισµού της ΜΜΘ, ο καθορισµός ενός ενιαίου και σφαιρικού ανώτατου ορίου θα αποτελούσε
πραγµατική πρόοδο.
B. ΜΕΡΟΣ II: Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6. Το έγγραφο της Επιτροπής
6.1 H πρόταση αποτελεί τροποποίηση — που θα καταστεί
αναγκαία κατά την υιοθέτηση της οδηγίας- του κανονισµού ΕΚ
1798/2003. Περιλαµβάνει δε διατάξεις εφαρµογής που δεν
εγείρουν ιδιαίτερες παρατηρήσεις, εφόσον πρόκειται σε µεγάλο
βαθµό για διατάξεις που αφορούν την επικοινωνία µεταξύ κρατών
µελών, τη δηµοσιοποίηση των κανόνων και τη συνεργασία µε την
Επιτροπή. Το σηµαντικότερο τµήµα βρίσκεται στο άρθρο 34 ζ) που
αφορά τους ελέγχους των υποκείµενων στον ΦΠΑ και των
δηλώσεών τους.
6.2 Η αρχή που διέπει τους ελέγχους βασίζεται στη συνεργασία των κρατών µελών: οι έλεγχοι µέσω της ΜΜΘ µπορούν να
διενεργηθούν είτε από το κράτος µέλος της ΜΜΘ είτε από οιοδήποτε άλλο κράτος µέλος παραλήπτη, και κάθε πλευρά έχει την
υποχρέωση να ενηµερώνει προληπτικά τα άλλα ενδιαφερόµενα
µέρη· τα τελευταία έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στους ελέγχους
εάν το επιθυµούν. Οι διαδικασίες που πρέπει να υιοθετηθούν για να
εδραιωθεί η συνεργασία ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 του
βασικού κανονισµού.
6.3 Επειδή πρόκειται για καθαρά διαδικαστικά θέµατα η ΕΟΚΕ
δεν έχει να κάνει συγκεκριµένες παρατηρήσεις· διερωτάται εξάλλου
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εάν στους όρους συνεργασίας έχουν προβλεφθεί όλες οι δυνατότητες σε έναν τοµέα που, αν και δεν υπάρχουν νέες πτυχές (η
MMΘ για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως υπάρχει ήδη), παρουσιάζει
στοιχεία ιδιαίτερα πολύπλοκα. Κατά πρώτο λόγο, η θυρίδα είναι
ηλεκτρονική, και συνεπώς δεν προβλέπει προσωπικές επαφές
µεταξύ των αντιπροσώπων των εθνικών διοικήσεων· εξάλλου το
προαναφερθέν πρόβληµα της γλωσσικής πολυµορφίας δεν θα
διευκολύνει βέβαια την επικοινωνία ούτε την αποτελεσµατική
συνεργασία.
6.3.1 Πρέπει πράγµατι να επισηµανθεί ότι οι έλεγχοι δεν
µπορούν πάντα και σε κάθε περίπτωση να πραγµατοποιηθούν µε
την αποκλειστική χρήση κωδικών ή τυποποιηµένων φράσεων. Ακόµη
και εάν για τους γνωστούς λόγους οι επαφές µεταξύ διοικήσεων
και χρηστών θεωρούνται δευτερεύουσας σηµασίας ή ανύπαρκτες, οι
φορείς του τοµέα δεν κρύβουν τις σηµερινές δυσκολίες και τις
ανησυχίες τους για το µέλλον.
6.4 Τέλος, αλλά όχι ήσσονος σηµασίας, η πρόταση οδηγίας δεν
ασχολείται µε µία πτυχή µέγιστης σηµασίας για τις επιχειρήσεις:
την προστασία των δεδοµένων. Θεωρείται δεδοµένο ότι οι
ανακοινώσεις που κάνουν οι επιχειρήσεις προς τις αρχές προστατεύονται από τον κίνδυνο ανακοίνωσης σε τρίτους µέσα από τη
νοµοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής· εξάλλου δεν αντιµετωπίζεται ο πραγµατικός κίνδυνος: ο κίνδυνος διείσδυσης
τρίτων στις τράπεζες δεδοµένων της δηµόσιας διοίκησης. Στην
προκειµένη περίπτωση, τα στοιχεία που αφορούν ποσοστά της
αγοράς και ονόµατα πελατών ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο
βιοµηχανικής κατασκοπίας, µε ιδιαίτερα επιζήµιες συνέπειες.
Πριν τη διάθεση πληροφοριών στην όποια δηµόσια διοίκηση οι
πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωµα να γνωρίζουν τα
τεχνικά και οργανωτικά µέσα που εφαρµόζονται για την προστασία
από τους πειρατές της πληροφορικής («hackers»).

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου: Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο»
COM(2004) 497 τελικό — 2004/0169 (CNS)
(2005/C 267/08)
Την 1η ∆εκεµβρίου 2004 και σύµφωνα µε το άρθρο 37 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 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 18 Απριλίου 2005 µε βάση εισηγητική έκθεση του
κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE.
Κατά την 417η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 11ης και 12ης Μαΐου 2005 (συνεδρίαση της 11ης Μαΐου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 84 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 5 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1 Την 1η Ιανουαρίου 2003 ετέθη σε εφαρµογή η µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Στόχος της
µεταρρύθµισης αυτής είναι η βιώσιµη εκµετάλλευση των ζώντων
υδάτινων πόρων και της υδατοκαλλιέργειας, στα πλαίσια µιας
βιώσιµης ανάπτυξης που να λαµβάνει υπόψη τις οικονοµικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές κατά τρόπο ισορροπηµένο.
1.1.1
Προηγουµένως, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είχε υιοθετήσει τον κανονισµό (ΕΚ) 2371/2002 του Συµβουλίου,
της 20ής ∆εκεµβρίου 2002, για τη διατήρηση και τη βιώσιµη
εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1).
1.2 Για τη δράση της Κοινότητας στο πεδίο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, υπάρχει νοµική βάση, που περιλαµβάνεται στον
Τίτλο ΙΙ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ειδικότερα
στο άρθρο 37. Η δράση αυτή, από τις απαρχές της, είχε σηµαντική
διαρθρωτική διάσταση, που συνέβαλε την τελευταία εικοσαετία στον
εκσυγχρονισµό του συνόλου του αλιευτικού κλάδου.
1.3 Προκειµένου να επιτευχθούν οι ειδικοί στόχοι της κοινής
αλιευτικής πολιτικής, η Κοινότητα οφείλει να διασφαλίζει το
µακροπρόθεσµο µέλλον των αλιευτικών δραστηριοτήτων και την
ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο µιας
βιώσιµης εκµετάλλευσης των πόρων, µε περιορισµένη επίπτωση επί
του περιβάλλοντος, µέσω των αναγκαίων διαρθρωτικών προσαρµογών που θα εξασφαλίζουν µια λογική ισορροπία µεταξύ των
πόρων και της αλιευτικής ικανότητας.
1.4 Οι διαρθρωτικές προσαρµογές επιφέρουν σηµαντικές
αλλαγές στον αλιευτικό κλάδο, οι οποίες απαιτούν την υιοθέτηση
µέτρων µε στόχο να διατηρηθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο της αλιευτικής βιοµηχανίας, να του παρασχεθούν οι νέες τεχνικές γνώσεις
που απαιτούνται ώστε να συµβάλει στη βιώσιµη εκµετάλλευση των
αλιευτικών πόρων και στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και να
προστατευτεί ο κοινωνικο-οικονοµικός ιστός των παράκτιων ζωνών
µέσω της υιοθέτησης συνοδευτικών µέτρων για την επαγγελµατική
αναπροσαρµογή των ζωνών που πλήττονται από την αναδιάρθρωση
του αλιευτικού κλάδου.
(1) ΕΕ L 358 της 31.12.2002.

1.5 Η κοινή αλιευτική πολιτική και η χρηµατοδοτική υποστήριξη των διαρθρωτικών της µεταρρυθµίσεων καλύπτονταν έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2002 από τα Πολυετή Προγράµµατα Προσανατολισµού (ΠΠΠ), ενώ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 καλύπτονται από
το Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ).
1.5.1 Το ρυθµιστικό πλαίσιο όλων των προαναφερόµενων
απλουστεύεται σηµαντικά, δεδοµένου ότι η υπό εξέταση πρόταση
κανονισµού αντικαθιστά ή τροποποιεί τις διατάξεις των υφιστάµενων κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (2), (ΕΚ) αριθ.
1263/1999 (3), (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 (4) και (ΕΚ) αριθ.
366/2001 (5).
2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, η ΕΟΚΕ κρίνει αναγκαία
την υπό εξέταση πρόταση κανονισµού για το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό
Ταµείο (ΕΑΤ), στο µέτρο που το Ταµείο αυτό θα αποτελέσει, από
1ης Ιανουαρίου 2007, τη συνέχεια του Χρηµατοδοτικού Μέσου
Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) — του οποίου η εφαρµογή
λήγει, βάσει του τελευταίου σχετικού κανονισµού (ΕΚ), στις
31.12.2006 — µε τη δηµιουργία ενός νέου χρηµατοδοτικού
στηρίγµατος για την περίοδο από 01.01.2007 έως 31.12.2013.
2.2 Συνοψίζοντας, µπορεί να λεχθεί ότι η πρόταση κανονισµού
ορίζει διττό στόχο για το ΕΑΤ. Αφενός, ως χρηµατοδοτικό µέσο
ενσωµατωµένο στην ΚΑΠ, να συνοδεύει τα µέτρα διαχείρισης των
πόρων και να συµβάλλει στην προσαρµογή των παραγωγικών
δοµών του κλάδου, ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιµη εκµετάλλευση
των αλιευτικών πόρων, καθώς και να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες
προϋποθέσεις βιωσιµότητας, από άποψη τόσο οικονοµική όσο και
περιβαλλοντική και κοινωνική. Αφετέρου, θα πρέπει να εξασφαλίζει
πνεύµα συνοχής έναντι των πληθυσµών και των περιοχών που επιδίδονται σε αλιευτικές δραστηριότητες.
2.3 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το ΕΑΤ οφείλει να δώσει ιδιαίτερη
έµφαση στην επιδίωξη του στόχου της οικονοµικής συνοχής,
δηλαδή να προωθήσει την ανάπτυξη και τη διαρθρωτική
προσαρµογή των λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών, πάντοτε µε
βάση την αρµονική, ισορροπηµένη και βιώσιµη ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων, της απασχόλησης και των ανθρώπινων
πόρων, καθώς και την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

161 της 26.6.1999.
161 της 26.6.1999.
337 της 31.12.1999.
55 της 24.2.2001.
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2.4 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να διατυπωθούν ορισµένες
παρατηρήσεις και συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε το περιεχόµενο των άρθρων της πρότασης κανονισµού.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Το ΕΑΤ στηρίζεται σε απλουστευµένη πράξη, µε έναν ενιαίο
κανονισµό και ένα ενιαίο Ταµείο που θα καλύπτει την κοινοτική
συνδροµή. Η ΕΟΚΕ θεωρεί την τοποθέτηση αυτή ιδιαίτερα αρµόζουσα, δεδοµένου ότι αναµένεται, αναµφισβήτητα, να αυξήσει την
αποτελεσµατικότητα του Ταµείου.
3.2 Με στόχο την αποτελεσµατικότητα αυτή, η πρόταση κανονισµού οµαδοποιεί τα επιχειρησιακά προγράµµατα σε πέντε άξονες
προτεραιότητας και παραλείπει όλες τις τεχνικές λεπτοµέρειες που
θα µπορούσαν να παρεµποδίσουν την παρακολούθηση και την
εκτέλεση των προγραµµάτων. Περιορίζεται η διαδικασία προγραµµατισµού, καταργούνται τα συµπληρώµατα προγραµµατισµού όπου
απαριθµούνταν λεπτοµερή µέτρα, απλουστεύεται το σύστηµα
πληρωµών, παρέχεται η δυνατότητα στο κράτος µέλος να αναλάβει
τις ευθύνες του για την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισµού
και ορίζεται ότι οι κανόνες επιλεξιµότητας, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων, θα καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο.
3.2.1
Το γεγονός και µόνον ότι, όπως προαναφέρεται, η υπό
εξέταση πρόταση κανονισµού αντικαθιστά ή τροποποιεί τις διατάξεις τεσσάρων κανονισµών που ισχύουν επί του παρόντος, παρέχει
µια ιδέα της απλούστευσης που εξασφαλίζει το ρυθµιστικό αυτό
πλαίσιο.
3.2.2
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις ρυθµιστικές αυτές διατάξεις, καθώς
κρίνει θετική την απλούστευση των δράσεων, υπό τον όρο να εφαρµόζεται ορθά η αρχή της επικουρικότητας, µε το να παρέχεται στα
κράτη µέλη η δυνατότητα να αποφασίζουν σε ποια συγκεκριµένα
µέτρα πρέπει να επικεντρώσουν τη χρηµατοδοτική προσπάθεια.
3.2.3
Οι πέντε άξονες προτεραιότητας που προβλέπει η
πρόταση κανονισµού είναι οι εξής:
α) Μέτρα για την προσαρµογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου
β) Υδατοκαλλιέργεια, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας
γ) Μέτρα συλλογικού ενδιαφέροντος
δ) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών παράκτιων ζωνών
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3.3.3 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις αρχές της επικουρικότητας, της
επιµερισµένης διαχείρισης και της ισότητας µεταξύ ανδρών και
γυναικών, οι οποίες εκτίθενται στην πρόταση κανονισµού, και
τονίζει ότι οι αρχές αυτές πρέπει να εφαρµόζονται ορθά, ώστε να
παρέχουν στο κράτος µέλος την ικανότητα απόφασης µε εύλογα
και συγκεκριµένα µέτρα.

3.3.4 Όσον αφορά τους χρηµατοδοτικούς πόρους, η Επιτροπή
προτείνει να δεσµευτούν 4.963 εκατοµµύρια ευρώ σε τιµές 2004
για την περίοδο 2007-2013. Το 0,8 % του προϋπολογισµού
αυτού θα εκχωρηθεί στην τεχνική συνδροµή, η οποία θα εφαρµόζεται άµεσα από την Επιτροπή, για ένα σύνολο δράσεων που
προβλέπονται στην πρόταση κανονισµού.

3.3.4.1 Το 75 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που
διατίθενται στο ΕΑΤ θα προορίζεται για τις περιφέρειες που περιλαµβάνονται στον στόχο της σύγκλισης και το 25 % για τις λοιπές
περιφέρειες. Όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα 1 της πρότασης
κανονισµού, από το 75 %, 1 702 εκατοµµύρια ευρώ θα
διανεµηθούν µεταξύ των περιφερειών των κρατών µελών που
προσχώρησαν πρόσφατα στην ΕΕ και περιλαµβάνονται στον στόχο
της σύγκλισης, ενώ 2 015 εκατοµµύρια ευρώ θα διανεµηθούν
µεταξύ των λοιπών περιφερειών που περιλαµβάνονται στον στόχο
της σύγκλισης. Τα υπόλοιπα 1 246 εκατοµµύρια ευρώ θα
διανεµηθούν µεταξύ των λοιπών περιφερειών της ΕΕ.

3.3.4.2 Την ΕΟΚΕ την ανησυχεί το ενδεχόµενο µήπως το ύψος
των προβλεπόµενων κονδυλίων δεν επαρκεί για να τηρηθούν όλες
οι δεσµεύσεις που περιλαµβάνονται στην πρόταση κανονισµού.

3.3.5 Η ΕΟΚΕ κρίνει ενδεδειγµένα τα κριτήρια κατανοµής
µεταξύ των κρατών µελών που περιλαµβάνονται στο άρθρο 13 της
πρότασης κανονισµού, εφόσον προτείνεται να κατανεµηθούν οι
διαθέσιµες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε συνάρτηση µε το
µέγεθος του κλάδου της αλιείας στο κράτος µέλος, την κλίµακα
προσαρµογής που απαιτείται για την αλιευτική προσπάθεια, το
επίπεδο απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας και τη συνέχιση των
εφαρµοζόµενων µέτρων. Εντούτοις, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι
η «συνέχιση των εφαρµοζόµενων µέτρων» πρέπει να λαµβάνει υπόψη
την κατάσταση των κρατών µελών που τηρούν την κοινοτική νοµοθεσία, ειδικότερα δε εκείνη που αφορά τα πολυετή προγράµµατα
προσανατολισµού (ΠΠΠ).

ε) Τεχνική συνδροµή.
3.3 Ο Τίτλος Ι εξετάζει τους «Στόχους και γενικούς κανόνες
σχετικά µε τη συνδροµή» της πρότασης κανονισµού. Η ΕΟΚΕ
συµφωνεί, σε γενικές γραµµές, µε την ανάπτυξη του εν λόγω Τίτλου
Ι στην οποία προβαίνει η Επιτροπή, επιθυµεί όµως να διατυπώσει
τις εξής παρατηρήσεις:
3.3.1
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να διευκρινιστεί στο άρθρο 3 η
διάκριση µεταξύ «πλοιοκτήτη- αλιέα-ιδιοκτήτη» και «αλιέα-εργαζοµένου».
3.3.2
Η ΕΟΚΕ προτείνει, µεταξύ των στόχων που προβλέπονται
για τις παρεµβάσεις του Ταµείου, να συµπεριληφθεί ένας ακόµη
που να αφορά «τη διασφάλιση καλής ποιότητας στούς τόπους
εργασίας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, ασφάλειας και
υγιεινής στον χώρο εργασίας».

3.4 Ο Τίτλος ΙΙ «Στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές» και ο
Τίτλος ΙΙΙ «Προγραµµατισµός» περιλαµβάνουν τον εκ των προτέρων
καθορισµό κοινοτικών στρατηγικών κατευθύνσεων, την κατάρτιση
εκ µέρους κάθε επηρεαζόµενου κράτους µέλους ενός εθνικού
στρατηγικού σχεδίου για τον κλάδο της αλιείας σύµφωνα µε τις
κοινοτικές στρατηγικές και, σε συνάρτηση µε το εν λόγω εθνικό
στρατηγικό σχέδιο, την κατάρτιση εκ µέρους του εκάστοτε κράτους
µέλους ενός επιχειρησιακού προγράµµατος για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου 2007 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2013. Τα επιχειρησιακά αυτά προγράµµατα, που θα πρέπει να συµβαδίζουν µε την
κοινοτική στρατηγική, µε τους ειδικούς στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής και µε άλλες κοινές πολιτικές, θα καταρτίζονται
σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που αναλύονται στην
πρόταση κανονισµού και θα υποβάλλονται προς έγκριση στην
Επιτροπή.
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3.4.1
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα, αφού εγκρίνονται από
την Επιτροπή, θα τίθενται σε λειτουργία, ενώ θα µπορούν να
αναθεωρούνται σε περίπτωση που εµφανιστούν δυσχέρειες
εκτέλεσης, εάν υπάρξουν σηµαντικές στρατηγικές αλλαγές ή για
λόγους ορθής διαχείρισης.
3.4.2
Οπωσδήποτε, ο κανονισµός προβλέπει ότι, πριν από τις
30 Απριλίου 2011, κάθε κράτος µέλος θα υποβάλει στην Επιτροπή
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του εθνικού στρατηγικού σχεδίου
και, πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2011, η Επιτροπή θα υποβάλει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των εθνικών στρατηγικών σχεδίων
και των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών.
3.4.3
Η ΕΟΚΕ κρίνει συνεκτικό το τµήµα της πρότασης που
αφορά τις στρατηγικές κατευθύνσεις, και το οποίο ξεκινά από τις
κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές, συνεχίζει µε τα
εθνικά στρατηγικά σχέδια και καταλήγει στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει τις αµφιβολίες της ως προς το κατά πόσον θα επαρκούν τρεις µήνες για
την κατάρτιση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου, εάν ληφθούν
υπόψη η εµβέλειά του, η δυσκολία σύνταξης που συνεπάγεται η
συµµετοχή της εταιρικής σχέσης στην κατάρτισή του, καθώς και το
πλήθος των περιφερειών που περιλαµβάνουν ορισµένες παράκτιες
χώρες.
3.5 Ο Τίτλος IV αναπτύσσει τη συγχρηµατοδότηση από το ΕΑΤ,
µε βάση τους πέντε άξονες προτεραιότητας που αναφέρονται
ανωτέρω, στο σηµείο 3.2.
3.5.1
Για τον άξονα προτεραιότητας 1, «Μέτρα για την
προσαρµογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου», η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2371/
2002, προτείνει τρεις κύριες γραµµές δράσης, οι οποίες
στηρίζονται στη συνεισφορά στη χρηµατοδότηση:
α) δηµόσιας ενίσχυσης σε πλοιοκτήτες και πληρώµατα που επηρεάζονται από εθνικά σχέδια για την προσαρµογή της αλιευτικής
προσπάθειας, στις περιπτώσεις που αναφέρονται·
β) επενδύσεων επί σκαφών ηλικίας άνω των πέντε ετών, αποκλειστικά για τον εκσυγχρονισµό του κυρίου καταστρώµατος µε
στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας επί του πλοίου, των
συνθηκών εργασίας και της ποιότητας του προϊόντος, υπό τον
όρο ότι ο εκσυγχρονισµός αυτός δεν θα αυξάνει την αλιευτική
ικανότητα του σκάφους·
γ) κοινωνικοοικονοµικής αντιστάθµισης για τη στήριξη της διαχείρισης του στόλου, δηλαδή προώθηση της πολλαπλής απασχόλησης των αλιέων, κατάρτιση για την άσκηση άλλων δραστηριοτήτων εκτός της αλιείας και πρόωρη συνταξιοδότηση.
Αυτή η γραµµή δράσης προβλέπει επίσης τη συµβολή στη
χρηµατοδότηση µέτρων και κινήτρων κατάρτισης για νέους
αλιείς που επιθυµούν να γίνουν για πρώτη φορά ιδιοκτήτες
αλιευτικού σκάφους.
3.5.1.1
Η πρώτη γραµµή δράσης που αναφέρεται στο σηµείο
3.5.1, για την οποία η Επιτροπή προτείνει τη χρηµατοδοτική της
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συµβολή, αφορά τις δηµόσιες ενισχύσεις σε πλοιοκτήτες και
πληρώµατα που επηρεάζονται από εθνικά σχέδια για την
προσαρµογή της αλιευτικής προσπάθειας στις εξής περιπτώσεις:
— σχέδια αποκατάστασης·
— επείγοντα µέτρα·
— µη ανανέωση αλιευτικής συµφωνίας µε τρίτες χώρες·
— θέσπιση σχεδίων διαχείρισης·
— εθνικά σχέδια εξόδου από τον στόλο µέγιστης διάρκειας δύο
ετών.
3.5.1.1.1 Η πρόταση κανονισµού, στο άρθρο 24, ορίζει ότι η
διάρκεια των εθνικών σχεδίων προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας θα περιορίζεται σε δύο χρόνια.
3.5.1.1.1.1 Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 αναφέρει ότι
τα σχέδια αποκατάστασης και τα σχέδια διαχείρισης θα είναι
πολυετή.
3.5.1.1.1.2 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η απαίτηση να περιορίζονται σε
δύο χρόνια τα σχέδια προσαρµογής του στόλου ενδέχεται να
προξενήσει σοβαρά προβλήµατα στα κράτη µέλη, καθώς θα απαιτείται σηµαντική προσπάθεια σε περιορισµένο χρόνο, εφόσον τα
σχέδια αποκατάστασης θα είναι πολυετή. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι
ενισχύσεις για τα εθνικά σχέδια προσαρµογής της αλιευτικής
προσπάθειας που προβλέπονται στο στοιχείο α) του άρθρου 23 της
πρότασης κανονισµού θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τετραετή
διάρκεια.
3.5.1.1.2 Η Επιτροπή προτείνει τα εθνικά σχέδια προσαρµογής
της αλιευτικής προσπάθειας, στο πλαίσιο αυτού του άξονα προτεραιότητας 1, να περιλαµβάνουν µέτρα για την προσωρινή διακοπή
και την οριστική παύση των δραστηριοτήτων των αλιευτικών
σκαφών.
3.5.1.1.2.1 Η πρόταση κανονισµού αναφέρει ότι η οριστική
παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ενός σκάφους µπορεί να
επιτευχθεί µόνο µε τη διάλυση του σκάφους ή την αλλαγή της
χρήσης του για µη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η
αλλαγή χρήσης του σκάφους θα πρέπει να γίνεται για σκοπούς
διαφορετικούς της αλιείας, χωρίς να εξετάζεται εάν θα είναι κερδοσκοπικοί ή όχι, δεδοµένου ότι η ίδια η Επιτροπή προωθεί ορισµένες
κερδοσκοπικές χρήσεις (αλιεία-τουρισµός). Επίσης, η ΕΟΚΕ φρονεί
ότι η έννοια της αλλαγής χρήσης θα µπορούσε να περιλαµβάνει
επίσης την οριστική εξαγωγή του σκάφους σε τρίτες χώρες και σε
µικτές εταιρείες, υπό τον όρο ότι οι επιστηµονικές εκθέσεις θα
εγγυώνται την ύπαρξη πλεονασµατικών δυνατοτήτων αλιείας, οι
οποίες θα επιτρέπουν την ανάπτυξη βιώσιµης αλιείας στα ύδατα της
τρίτης χώρας.
3.5.1.1.2.2 Υπό την έννοια αυτή, η ΕΟΚΕ εξακολουθεί να
πιστεύει, όπως αναφέρεται και στη γνωµοδότησή της για τη
µεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (6), ότι «οι κοινές
επιχειρήσεις αποτελούν ένα βασικό µέσο επαναπροσανατολισµού
του αλιευτικού στόλου και συνεργασίας µε τρίτες χώρες στο
πλαίσιο της Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας».
(6) ΕΕ C 85 της 8.4.2003
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3.5.1.1.2.3
Τέλος, η ΕΟΚΕ εκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά
µε τα κριτήρια που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο άρθρο 25
για τον καθορισµό του επιπέδου δηµόσιας ενίσχυσης που θα
λαµβάνουν οι πλοιοκτήτες όταν αποφασίζουν τη διάλυση των
σκαφών τους, επειδή εισάγονται κυµαινόµενα επίπεδα αποζηµιώσεων, ανάλογα µε την αξία του σκάφους στην εθνική αγορά, την
ασφαλιστική του αξία, τον κύκλο εργασιών του σκάφους, την
ηλικία του σκάφους και τη χωρητικότητά του. Κατά τη γνώµη της
ΕΟΚΕ, τα κριτήρια αυτά ενδέχεται να προξενήσουν προβλήµατα
στον αλιευτικό κλάδο, ή ακόµη και διακρίσεις ανάλογα µε την αξία
που αποδίδεται στα σκάφη σε κάθε χώρα. Ζητά, εποµένως, από την
Επιτροπή να εξεύρει κάποια εναλλακτικά κριτήρια, περισσότερο
ισότιµα για όλα τα κράτη µέλη.
3.5.1.1.3
Πέρα από τη χρηµατοδοτική συνεισφορά του Ταµείου
για την προσωρινή διακοπή δραστηριοτήτων των σκαφών ως
συνέπεια των σχεδίων προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας, η
πρόταση κανονισµού της Επιτροπής προβλέπει ότι το ΕΑΤ θα
µπορεί να συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση αποζηµιώσεων για
προσωρινή διακοπή δραστηριοτήτων, οι οποίες θα χορηγούνται
στους αλιείς και τους ιδιοκτήτες σκαφών για µέγιστη περίοδο έξι
µηνών σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων
συµβάντων τα οποία δεν έχουν σχέση µε µέτρα διατήρησης των
πόρων.
3.5.1.1.3.1
Η ΕΟΚΕ θεωρεί πολύ σηµαντική την πρόβλεψη
αυτή της Επιτροπής για φυσικές καταστροφές ή έκτακτα συµβάντα.
3.5.1.2
Οι επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών περιορίζονται
στα σκάφη ηλικίας άνω των πέντε ετών, για εκσυγχρονισµό του
κυρίου καταστρώµατος µε στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας επί
του σκάφους.
3.5.1.2.1
Κατ' αυτόν τον τρόπο, η πρόταση κανονισµού εξαιρεί
από τις διατάξεις της τη συγχρηµατοδότηση για αλλαγές του
κύριου κινητήρα του αλιευτικού σκάφους.
3.5.1.2.2
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, µε την εξαίρεση των συστηµάτων
διάσωσης και επικοινωνίας, τα οποία κανονικά βρίσκονται επί του
κυρίου καταστρώµατος, η ασφάλεια των σκαφών επικεντρώνεται
κάτω από το κύριο κατάστρωµα.
3.5.1.2.3
∆εδοµένου ότι η ανάγκη αλλαγής του κύριου
κινητήρα επηρεάζει σαφώς την ασφάλεια του σκάφους, ενώ η
αλλαγή αυτή δεν υπάρχει λόγος να αυξάνει τα kW ισχύος του
ούτε, εποµένως, και να αυξάνει και την αλιευτική του ικανότητα, η
ΕΟΚΕ προτείνει στην Επιτροπή, παρότι οι διατάξεις του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002 περιορίζουν τις δυνατότητες εκσυγχρονισµού στους εξοπλισµούς που βρίσκονται στο κύριο κατάστρωµα,
να εξετάσει το ενδεχόµενο να συµπεριλάβει την αλλαγή του κύριου
κινητήρα στις περιπτώσεις επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών,
µε στόχο αποκλειστικά την ασφάλεια.
3.5.1.2.4
Η ΕΟΚΕ, διατυπώνοντας το αίτηµα αυτό προς την
Επιτροπή, µεριµνά επίσης για τη µακροπρόθεσµη διατήρηση του
αλιευτικού στόλου που προκύπτει από την εφαρµογή της
µεταρρύθµισης της ΚΑΠ.
3.5.1.2.5
Πέρα από τις προαναφερόµενες επενδύσεις για την
ασφάλεια επί των σκαφών, η πρόταση κανονισµού προβλέπει επίσης
τη χρηµατοδότηση εξοπλισµού που καθιστά δυνατή τη διατήρηση
επί του σκάφους των απορρίψεων, εξοπλισµού για συγκεκριµένα
πειραµατικά έργα και εξοπλισµού για τον περιορισµό της επίπτωσης
της αλιείας επί των ενδιαιτηµάτων ή του θαλάσσιου βυθού. Η ΕΟΚΕ
είναι σύµφωνη µε τις προτάσεις αυτές.
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3.5.1.3 Η πρόταση κανονισµού προβλέπει — και η ΕΟΚΕ
συµφωνεί µ' αυτό — ότι οι ενισχύσεις για την προαναφερόµενη
συγχρηµατοδότηση εξοπλισµού θα αυξάνονται σε 20 % όταν χορηγούνται στα σκάφη που διεξάγουν «παράκτια αλιεία µικρής
κλίµακας».
3.5.1.4 Τέλος, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τα
κοινωνικο-οικονοµικά µέτρα που προβλέπονται στην πρόταση κανονισµού και τα οποία επηρεάζουν κυρίως τους αλιείς που, λόγω της
µεταρρύθµισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, θα αναγκαστούν
να εγκαταλείψουν το επάγγελµα του αλιέως. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ
φρονεί ότι τα κοινωνικο-οικονοµικά αυτά µέτρα θα πρέπει να
συµπεριλάβουν ενισχύσεις για τη συνεχή κατάρτιση και την αλλαγή
επαγγελµατικής ειδίκευσης των αλιέων που συνεχίζουν να επιδίδονται στη θαλάσσια αλιεία.
3.5.1.4.1 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, πέρα από τους αλιείς, θα πρέπει
να µπορούν να είναι δικαιούχοι των προαναφερόµενων κοινωνικοοικονοµικών αντισταθµίσεων και οι ενώσεις αλιέων.
3.5.1.4.2 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι
νέοι αλιείς που επιθυµούν να γίνουν ιδιοκτήτες αλιευτικού σκάφους
για πρώτη φορά µπορούν να λάβουν χρηµατοδοτική συµβολή
αποκλειστικά για την αλιευτική/ναυτική κατάρτισή τους, όχι όµως
και συγχρηµατοδότηση για τη ναυπήγηση του αλιευτικού τους
σκάφους, η οποία θα µπορούσε να υπόκειται σε διάφορους περιορισµούς, όπως για παράδειγµα το µήκος του σκάφους. Η ΕΟΚΕ καλεί
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο αυτό.
3.5.1.5 Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του γεγονότος ότι αυτές οι
γραµµές δράσης ανταποκρίνονται επακριβώς στις διατάξεις του
κανονισµού (ΕΚ) 2371/2002. Εντούτοις, η ΕΟΚΕ έχει επίσης
επίγνωση της υποχρέωσής της να εγγυάται, ενώπιον των κρατών
µελών και, συνεπώς, ενώπιον των ευρωπαίων πολιτών, την κοινωνικο-οικονοµική ποιότητα των προτάσεων της Επιτροπής. Ως εκ
τούτου, έχει καθήκον να επισηµάνει ότι, µε τα µέτρα αυτά που
προτείνει η Επιτροπή, επιταχύνεται η αλλαγή δραστηριότητας των
ευρωπαίων αλιέων και η στροφή τους προς άλλα επαγγέλµατα
εκτός της αλιείας, αποδυναµώνεται ο κοινοτικός αλιευτικός στόλος
και, κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτάται όλο και
περισσότερο από τις εισαγωγές ψαριών από τρίτες χώρες.
3.5.1.6 Για το λόγο αυτό, και λαµβάνοντας υπόψη ότι στην
αλιεία — µια από τις πλέον επικίνδυνες ενασχολήσεις στην Ευρώπη
και σε ολόκληρο τον κόσµο — καταγράφεται το µεγαλύτερο
ποσοστό εργατικών ατυχηµάτων, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τα όσα
έχει ήδη δηλώσει στις προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της (7) σχετικά
µε την «Πράσινη Βίβλο για το µέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής» και µε την «Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη µεταρρύθµιση
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής», στις οποίες αναφερόταν επί λέξει
ότι δεν θα πρέπει, βάσει των προσπαθειών για τη µείωση του κοινοτικού στόλου, να λησµονείται ότι «για τη βελτίωση της ποιότητας
του εφοδιασµού και της πρώτης ύλης και των συνθηκών διαβίωσης
επί του σκάφους καθώς και για τη µεγαλύτερη ασφάλεια των
πληρωµάτων, απαιτείται τόσο η ανανέωση όσο και ο εκσυγχρονισµός του κοινοτικού στόλου». Ζητά, λοιπόν, από την Επιτροπή να
επανεξετάσει το αίτηµα που υπέβαλε η ΕΟΚΕ στα συµπεράσµατα
της γνωµοδότησής της για τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, όπου τόνιζε
πως «πρέπει να συνεχιστεί η κρατική ενίσχυση για την ανανέωση και
τον εκσυγχρονισµό του αλιευτικού στόλου», αρκεί η κατάσταση
των αλιευτικών πόρων να επιτρέπει κάτι τέτοιο.
(7) CESE 1369/2002 (ΕΕ C 85 της 8.4.2003) και CESE 1315/2001
(ΕΕ C 36 της 8.2.2002)
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3.5.2
Ο άξονας προτεραιότητας 2 εξετάζει τις δυνατότητες
στήριξης, εκ µέρους του Ταµείου, για τις επενδύσεις σε «υδατοκαλλιέργεια, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας». Η πρόταση κανονισµού, αφού αναλύει σαφώς τις
επενδύσεις για την υδατοκαλλιέργεια και για τον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας που µπορούν ή δεν µπορούν να επιδοτούνται,
καθώς και ποια µέτρα, στα πλαίσια των εν λόγω επενδύσεων,
µπορούν να χρηµατοδοτούνται, καταλήγει στον περιορισµό ή τη
διαφύλαξη των ενισχύσεων για τέτοιου είδους επενδύσεις αποκλειστικά σε εκείνες για τις οποίες υποβάλλεται αίτηµα από µικρές ή
πολύ µικρές επιχειρήσεις.

3.5.2.1
Η µόνη δικαιολογία που προβάλλει η Επιτροπή για τον
περιορισµό αυτό είναι ότι οι µικρές και οι πολύ µικρές επιχειρήσεις
αντιπροσωπεύουν το 90 % του παραγωγικού ιστού της υδατοκαλλιέργειας. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, στον άξονα αυτόν, θα πρέπει να
εφαρµόζεται σαφώς η αρχή της επικουρικότητας. Το κράτος µέλος,
κατά την κατάρτιση του εθνικού στρατηγικού του σχεδίου και τον
καθορισµό των ειδικών του στόχων, θα πρέπει να θέτει ως µοναδικό
περιορισµό για τη χρηµατοδότηση των υποβαλλόµενων σχεδίων το
να είναι οικονοµικά και εµπορικά βιώσιµα, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Από την άποψη αυτή, η ΕΟΚΕ
πιστεύει ότι η συγχρηµατοδότηση από το ΕΑΤ θα πρέπει να
απευθύνεται σε αποδοτικές επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα µικρές
ή πολύ µικρές, που ακολουθούν ένα αυστηρό πρότυπο εκµετάλλευσης. Μόνον αυτές οι επιχειρήσεις θα καταστήσουν δυνατή τη
διατήρηση του οικονοµικού και κοινωνικού ιστού που είναι
απαραίτητη για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Εποµένως, η ΕΟΚΕ ζητά να προορίζεται
µεν η συγχρηµατοδότηση κατά προτεραιότητα για τις µικρές και τις
πολύ µικρές επιχειρήσεις, να µην αποκλείονται όµως από τη συγχρηµατοδότηση αυτή και άλλης µορφής επιχειρήσεις µε αποδοτική
εκµετάλλευση.

3.5.2.2
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η δραστηριότητα των επικουρικών σκαφών που χρησιµοποιούνται για υποστήριξη της υδατοκαλλιέργειας δεν αυξάνει την αλιευτική προσπάθεια που αφορά την
κατάσταση των πόρων, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η πρόταση κανονισµού
θα έπρεπε να προβλέπει τη συγχρηµατοδότηση από το ΕΑΤ για τη
ναυπήγηση καινούριων σκαφών τέτοιου τύπου.

3.5.2.3
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η πρόταση κανονισµού, µεταξύ των
επιλέξιµων για χρηµατοδότηση µέτρων, θα έπρεπε να εξετάζει το
ενδεχόµενο χορήγησης ενισχύσεων για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων µε στόχο την αύξηση της βιολογικής και οικονοµικής αποδοτικότητας των υφισταµένων παραγωγικών συστηµάτων, ούτως ώστε
να καταστεί δυνατή η χρήση νέων τεχνολογιών που θα σέβονται το
περιβάλλον και θα αυξάνουν παράλληλα την αποδοτικότητα της
παραγωγής.

3.5.2.4
Σε σχέση µε την υδατοκαλλιέργεια, η πρόταση κανονισµού παρουσιάζει µια καινοτοµία την οποία η ΕΟΚΕ θεωρεί πολύ
σηµαντική. Πρόκειται για τη χορήγηση αντισταθµιστικής οικονοµικής ενίσχυσης, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, για τη χρήση
παραγωγικών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας που να συµβάλλουν στην
προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και στη διαφύλαξη
της φύσης, ούτως ώστε να εκπληρώνονται οι κοινοτικοί στόχοι
στους τοµείς της αλιείας και του περιβάλλοντος.
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3.5.2.5 Η ΕΟΚΕ κρίνει, ωστόσο, ότι είναι πρακτικά αδύνατον να
εφαρµοστούν τα όσα απαιτούνται στην παράγραφο 4 του άρθρου
31 της πρότασης κανονισµού. Πράγµατι, το κράτος µέλος, όταν
καταρτίζει το επιχειρησιακό του πρόγραµµα για το έτος 2006, δεν
µπορεί να προβλέψει εκ των προτέρων ούτε την σηµειωθείσα
απώλεια εσόδων, ούτε το πρόσθετο κόστος, ούτε τη χρηµατοδοτική
στήριξη που θα είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση των έργων
κατά τη διάρκεια του καθενός από τα επόµενα επτά έτη. Για όλους
αυτούς τους λόγους, η ΕΟΚΕ ζητά να διαγραφεί η παράγραφος 4
του άρθρου 31.

3.5.2.6 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η συνεισφορά του Ταµείου για τα
µέτρα δηµόσιας υγείας και υγείας των ζώων είναι η ενδεδειγµένη,
τόσο όσον αφορά τις αποζηµιώσεις προς τους οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή της συλλογής εκτρεφόµενων µαλακίων λόγω µόλυνσης όσο και όσον αφορά τη χρηµατοδότηση για την εξάλειψη των παθολογικών κινδύνων στην υδατοκαλλιέργεια.

3.5.2.7 Η ΕΟΚΕ κρίνει επίσης κατάλληλα τα επιλέξιµα για
επιδότηση µέτρα στον τοµέα της µεταποίησης και της εµπορίας, τα
οποία προβλέπει η πρόταση κανονισµού, υπό τον όρο, όπως αναφέρεται παραπάνω, ότι δεν θα περιορίζονται αποκλειστικά στις µικρές
και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις.

3.5.2.8 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι ο άξονας προτεραιότητας αυτός θα
έπρεπε επίσης να περιλαµβάνει σαφώς τις ενισχύσεις για τη χρηµατοδότηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε εσωτερικά ύδατα, µια
µορφή αλιείας ιδιαίτερα σηµαντική σε ορισµένα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.5.3 Στον άξονα προτεραιότητας 3, η πρόταση κανονισµού
καλύπτει τα «µέτρα συλλογικού ενδιαφέροντος». Προβλέπει ότι το
Ταµείο θα µπορεί να χρηµατοδοτεί συλλογικές δράσεις περιορισµένης διάρκειας, οι οποίες θα µπορούν να διεξάγονται µε την
ενεργό υποστήριξη των ίδιων των οικονοµικών φορέων ή από
οργανώσεις που ενεργούν για λογαριασµό παραγωγών ή άλλες
οργανώσεις αναγνωρισµένες από την διαχειριστική αρχή και οι
οποίες συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Εντούτοις, και παρότι µεταξύ των αρχών της
παρέµβασης αναφέρεται ότι οι δράσεις θα µπορούν να πραγµατοποιούνται από τους «ίδιους τους οικονοµικούς φορείς», στις ίδιες
αρχές της παρέµβασης δηλώνεται επίσης ότι το Ταµείο θα µπορεί
να στηρίζει συλλογικές δράσεις περιορισµένης διάρκειας, «οι οποίες
υπό κανονικές περιστάσεις δεν θα ελάµβαναν στήριξη από ιδιωτικές
επιχειρήσεις». Επιπλέον, στο παράρτηµα ΙΙ της πρότασης κανονισµού
δεν προβλέπεται η οικονοµική συµµετοχή των ιδιωτικών δικαιούχων
φορέων στις µη παραγωγικές επενδύσεις που περιλαµβάνονται στην
«Οµάδα 1», µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται όλες οι επενδύσεις
που προτείνονται στον άξονα 3. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ ζητά να
µπορεί το Ταµείο να χρηµατοδοτεί συλλογικές δράσεις περιορισµένης διάρκειας τις οποίες θα ζητούν ιδιωτικές επιχειρήσεις.

3.5.3.1 Η ΕΟΚΕ κρίνει ενδεδειγµένη την υποστήριξη του
Ταµείου για «συλλογικές δράσεις», έτσι όπως προτείνεται στο άρθρο
36. Η παρουσίαση σε τέσσερις γραµµές δράσης πολύ ευρείες
καθιστά δυνατή την επιλογή σηµαντικών στόχων για τον αλιευτικό
κλάδο και για την υδατοκαλλιέργεια.
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3.5.3.2
Όσον αφορά τα «µέτρα που έχουν ως στόχο την
προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας» του άρθρου 37, η
ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι τα µέτρα αυτά
έχουν αποκλειστικά µηχανιστικό χαρακτήρα — όπως η τοποθέτηση
στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και την
ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας ή η αποκατάσταση εσωτερικών
υδάτινων οδών προς τους τόπους ωοτοκίας και των οδών µετανάστευσης για τα µεταναστευτικά είδη — χωρίς να υπάρχει καµία
αναφορά στην αναγκαία παρέµβαση της επιστηµονικής παρακολούθησης και µε εξαίρεση του άµεσου εµπλουτισµού του αποθέµατος. Η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή η συµµετοχή του Ταµείου
σε δράσεις αυτού του είδους να προϋποθέτει ρητά την επιστηµονική παρακολούθηση, καθώς επίσης να εξεταστεί η ενδεχόµενη
ανάγκη ενισχύσεων για τον εµπλουτισµό των αποθεµάτων, για
συγκεκριµένα µεταναστευτικά είδη. Ακόµη, ζητά, µεταξύ των οργανισµών που µπορούν να υλοποιούν τέτοιου είδους δράσεις, να
περιληφθούν και οι ιδιωτικοί φορείς που ενδέχεται να έχουν
συµφέρον και που µπορούν να επιτύχουν τους προβλεπόµενους
στόχους.
3.5.3.3
Εκτίθεται µε σαφήνεια η συγχρηµατοδότηση των επενδύσεων σε αλιευτικούς λιµένες. Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι, στις πέντε προβλεπόµενες γραµµές δράσης, πρέπει να προστεθεί ακόµη µία που να
προβλέπει την οικοδόµηση και συντήρηση εγκαταστάσεων
υποδοχής για τους κοινοτικούς αλιείς που επιστρέφουν από τη
θάλασσα και δεν διαµένουν στο λιµένα αγκυροβολίου.
3.5.3.4
Η συγκεκριµένη προσέγγιση όσον αφορά την
«προώθηση και ανάπτυξη νέων αγορών» υποστηρίζεται πλήρως από
την ΕΟΚΕ, δεδοµένου ότι η στήριξη του ΕΑΤ απευθύνεται κυρίως
στις δράσεις συλλογικού χαρακτήρα που έχουν στόχο, µεταξύ
άλλων, την αξιοποίηση πλεοναζόντων ή υποεκµεταλευόµενων ειδών,
τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την προώθηση
προϊόντων που παράγονται µε τη χρήση µεθόδων που σέβονται το
περιβάλλον, την υλοποίηση εκστρατειών για τη βελτίωση της
εικόνας του αλιευτικού κλάδου.
3.5.3.5
Όσον αφορά τα «πιλοτικά έργα» του άρθρου 40, η
ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα έπρεπε να περιληφθεί παράγραφος που να
προβλέπει τη δυνατότητα επιδότησης των δράσεων πειραµατικής
αλιείας, ως πιλοτικών έργων, υπό τον όρο ότι θα συνδέονται µε
στόχους διατήρησης των πόρων και θα προβλέπουν την εφαρµογή
πιο επιλεκτικών αλιευτικών µεθόδων, όπως προβλέπεται και στο
υφιστάµενο ΧΜΠΑ.
3.5.3.6
Ακόµη, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
έπρεπε να προσθέσει στον άξονα αυτόν τα αναγκαία µέτρα για τη
βελτίωση των επιστηµονικών συµβουλών, όπως προτείνει στην
ανακοίνωσή της σχετικά µε τη «Βελτίωση των επιστηµονικών και
τεχνικών συµβουλών για τη διαχείριση της κοινοτικής αλιείας» (8).
Προς τούτο, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα έπρεπε να χρηµατοδοτούνται
οι εκστρατείες θαλάσσιων ερευνών, οι κοινωνικο-οικονοµικές
µελέτες σχετικά µε την επίδραση των δραστικών µέτρων ανάκτησης
των αποθεµάτων, η παροχή επιστηµονικών συµβουλών προς τον
κλάδο, καθώς και η λειτουργία των Περιφερειακών Συµβουλευτικών
Συµβουλίων, µε τη χρηµατοδότηση των επιστηµόνων σαν να ήταν
µέλη των Συµβουλίων αυτών.
3.5.3.7
Οµοίως, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα έπρεπε να διατηρηθούν
οι ενισχύσεις για τη σύσταση και λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών, όπως ακριβώς προβλέπει το υφιστάµενο ΧΜΠΑ.
(8) ΕΕ C 47 της 27.2.2003
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3.5.4 Στο πεδίο παρέµβασης του άξονα προτεραιότητας 4,
«Αειφόρος ανάπτυξη παράκτιων αλιευτικών περιοχών», αναφέρεται
ότι το Ταµείο θα παρεµβαίνει, παράλληλα µε άλλα κοινοτικά µέσα,
για τη στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης και της βελτίωσης της
ποιότητας ζωής των παράκτιων αλιευτικών ζωνών που είναι
επιλέξιµες για επιδότηση. Στη συνέχεια, διευκρινίζει ότι η συνδροµή
αυτή εντάσσεται στα πλαίσια µιας συνολικής στρατηγικής µε την
οποία επιδιώκεται η στήριξη της υλοποίησης των στόχων της κοινής
αλιευτικής πολιτικής, λαµβανοµένων κυρίως υπόψη των κοινωνικοοικονοµικών συνεπειών της.

3.5.4.1 Η πλειονότητα των µέτρων του εν λόγω άξονα προτεραιότητας αποβλέπει στην αλλαγή δραστηριοτήτων στις παράκτιες
περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία, µε το σκεπτικό ότι η
ανάπτυξή τους δεν µπορεί να συνεχίσει να συνδέεται µε τις αλιευτικές δραστηριότητες. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πριν από τα µέτρα αυτά
για τη βιώσιµη ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών προς άλλες
δραστηριότητες εκτός της αλιείας, θα έπρεπε να προηγηθεί επαρκώς
τεκµηριωµένη επιστηµονική µελέτη της αλιευτικής δραστηριότητας
στην περιοχή, στην οποία να συµµετάσχουν και επιστήµονες, αλλά
και ο αλιευτικός κλάδος της ενδιαφερόµενης περιοχής.

3.5.4.2 Η πρόταση κανονισµού ορίζει ότι το κάθε κράτος µέλος
θα περιλαµβάνει στο επιχειρησιακό του πρόγραµµα κατάλογο των
περιοχών που είναι επιλέξιµες για επιδότηση από το Ταµείο στα
πλαίσια της βιώσιµης ανάπτυξης παράκτιων περιοχών.

3.5.4.3 Η τοποθέτηση αυτή συµφωνεί, κατ' αρχήν, µε την έννοια
της επικουρικότητας, την οποία η Επιτροπή προτείνει συνεχώς ως
καθοριστικό στοιχείο για την ορθή εφαρµογή της πρότασης κανονισµού. Ωστόσο, η ίδια η Επιτροπή την αλλοιώνει, καθώς υποχρεώνει τα κράτη µέλη να ορίζουν τις επιλέξιµες για επιδότηση
περιοχές σύµφωνα µε ορισµένες παραµέτρους, µερικές από τις
οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, ειδικότερα δε η
απαίτηση να απαρτίζονται από δήµους µε πληθυσµό κάτω των
100 000 κατοίκων. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ ζητά να καταργηθεί
η απαίτηση αυτή σε ό,τι αφορά τον ορισµό των επιλέξιµων για
επιδότηση περιοχών.

3.5.4.4 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, ως προς το ζήτηµα αυτό, αφού η
Επιτροπή ορίσει τα µέτρα που δύνανται να επιδοτούνται, η
εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας είναι καθοριστική. Η
ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή το κείµενο της πρότασης κανονισµού
να εκχωρεί στο εκάστοτε κράτος µέλος το δικαίωµα να καταρτίζει
τον κατάλογο των επιλέξιµων για επιδότηση παράκτιων περιοχών
του µε βάση δικά του κριτήρια.

3.5.4.5 Τέλος, σε αυτόν τον άξονα προτεραιότητας προβλέπεται
ότι οι δράσεις που αποβλέπουν στη στήριξη της βιώσιµης
ανάπτυξης παράκτιων αλιευτικών περιοχών θα διεξάγονται σε κάθε
συγκεκριµένη περιοχή εκ µέρους µιας οµάδας τοπικών εταίρων,
δηµόσιων ή ιδιωτικών, καλούµενης «Παράκτια Οµάδα ∆ράσης»
(ΠΟ∆).

3.5.4.6 Οι ΠΟ∆ συγκροτούνται ως διαχειριστές των ενισχύσεων
και απαιτείται να τηρούν πρότυπα λειτουργίας που να τους εξασφαλίζουν την αναγκαία διοικητική και χρηµατοοικονοµική
ικανότητα για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων, µε πλήρη
διαφάνεια.
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3.5.4.7
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η σύνθεση των ΠΟ∆ θα ήταν
ευκταίο να επωφελείται από πρότερη αναγνώριση των κοινωνικών
εταίρων.
3.5.5
Οι παρεµβάσεις του ΕΑΤ ολοκληρώνονται µε τον άξονα
προτεραιότητας 5, ο οποίος αναφέρεται στην τεχνική συνδροµή.
Στόχος αυτού του άξονα προτεραιότητας είναι, µε πρωτοβουλία ή
και µε ίδια δράση της Επιτροπής, να χρηµατοδοτούνται τα µέτρα
που οφείλει να λαµβάνει η ίδια η Επιτροπή για την προετοιµασία,
την παρακολούθηση, την τεχνική και διοικητική συνδροµή, την
αξιολόγηση, την επιθεώρηση και τον έλεγχο του ΕΑΤ, καθώς και τα
µέτρα που ενδέχεται να προτείνουν για τον ίδιο σκοπό τα κράτη
µέλη, για τα επιχειρησιακά τους προγράµµατα.
3.5.5.1
Η πρόταση κανονισµού ορίζει ως ανώτατο όριο για τον
προϋπολογισµό για την τεχνική συνδροµή το 0,80 % της ετήσιας
χρηµατοδότησης του Ταµείου και για την υποστήριξη των κρατών
µελών, το 5 % του συνολικού ποσού του κάθε επιχειρησιακού
προγράµµατος.
3.5.5.2
Η ΕΟΚΕ κρίνει ορθές τις προτεινόµενες ως επιλέξιµες
για χρηµατοδότηση δράσεις, καθώς και τα όρια χρηµατοδότησης
που καθορίζονται.
4. Γενικά
4.1 Η πρόταση κανονισµού περιλαµβάνει σειρά γενικών διατάξεων σχετικά µε την «αποτελεσµατικότητα και προβολή» των
παρεµβάσεων, τη «χρηµατοδοτική συνεισφορά του Ταµείου», τη
«διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο», τη «δηµοσιονοµική διαχείριση» και την «Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταµείου».
4.1.1
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε όλες αυτές τις διατάξεις, δεδοµένου
ότι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία, διαχείριση και διαφάνεια
του κανονισµού.
5. Συµπεράσµατα
5.1 Σύµφωνα µε την πρόταση κανονισµού, το ΕΑΤ θα έχει ρόλο
χρηµατοδοτικού µέσου για τη συνοδεία των µέτρων διαχείρισης των
πόρων και για την προσαρµογή των παραγωγικών δοµών του
κλάδου σύµφωνα µε την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Για τους
λόγους αυτούς, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
υποστηρίζει, στις γενικές της γραµµές, την πρόταση που υποβάλλει
η Επιτροπή.
5.2 Η περίοδος εφαρµογής του κανονισµού, από 1ης Ιανουαρίου
2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013, καθώς και η ρήτρα αναθεώρησής
του από το Συµβούλιο πριν από την τελευταία αυτή ηµεροµηνία,
είναι ορθές, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ.
5.3 Η ΕΟΚΕ φρονεί, επίσης, ότι οι στόχοι και οι γενικοί κανόνες
παρέµβασης που προβλέπονται είναι κατάλληλοι, παρότι καλεί την
Επιτροπή να διευρύνει κατά το δυνατόν την αρχή της επικουρικότητας, αφήνοντας στα κράτη µέλη τη δυνατότητα απόφασης
σχετικά µε τα συγκεκριµένα µέτρα στα οποία πρέπει να επικεντρώσουν την οικονοµική προσπάθεια. Επίσης, η ΕΟΚΕ προτείνει, µεταξύ
των στόχων που προβλέπονται για τις παρεµβάσεις του Ταµείου, να
συµπεριληφθεί ένας ακόµη που να αφορά «τη διασφάλιση καλής
ποιότητας στους τόπους εργασίας και τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης, ασφάλειας και υγιεινής στον χώρο εργασίας».
5.4 Η ΕΟΚΕ κρίνει υπερβολικά περιορισµένη την προθεσµία των
τριών µηνών που προβλέπεται για την κατάρτιση του εθνικού
στρατηγικού σχεδίου, λαµβάνοντας υπόψη την εµβέλειά του, τη
δυσχέρεια σύνταξης που συνεπάγεται η συµµετοχή της εταιρικής
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σχέσης στην κατάρτισή του, καθώς και το πλήθος των περιφερειών
που διαθέτουν ορισµένες παράκτιες χώρες.
5.5 Όσον αφορά τον άξονα προτεραιότητας 1, «Μέτρα για την
προσαρµογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου», τα µέτρα που
υιοθετεί το Ταµείο απορρέουν από το κείµενο που υιοθέτησε το
Συµβούλιο κατά τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ. Εντούτοις, η ΕΟΚΕ
πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρεί µόνιµα έναν
λειτουργικό και ανταγωνιστικό αλιευτικό στόλο, τόσο εντός όσο
και εκτός της Αποκλειστικής Οικονοµικής της Ζώνης (ΑΟΖ) και ότι
η διατήρηση του στόλου αυτού αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής. Ως
εκ τούτου, η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει τις
ακόλουθες βελτιώσεις για τον άξονα προτεραιότητας 1:
— Οι ενισχύσεις για τα εθνικά σχέδια προσαρµογής της αλιευτικής
προσπάθειας θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τετραετή
διάρκεια.
— Οι ενισχύσεις για οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να προβλέπουν όχι µόνο την διάλυση των
σκαφών, αλλά και την αλλαγή της χρήσης τους για σκοπούς
εκτός της αλιείας, την εξαγωγή τους σε τρίτες χώρες και σε
µικτές εταιρείες.
— Χρήση πιο ισότιµων κριτηρίων για τον υπολογισµό του
επιπέδου δηµόσιας ενίσχυσης για τη διάλυση των σκαφών.
— Για λόγους ασφάλειας, να προβλέπεται η αλλαγή του κύριου
κινητήρα ως επένδυση επί των αλιευτικών σκαφών επιλέξιµη για
χρηµατοδότηση.
— Τα κοινωνικοοικονοµικά µέτρα θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν
ενισχύσεις για τη συνεχή κατάρτιση και την αλλαγή επαγγελµατικής ειδίκευσης των αλιέων που συνεχίζουν να αναπτύσσουν
δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή.
— ∆ιατήρηση ενός λειτουργικού αλιευτικού στόλου µέσω της
ανανέωσης και εκσυγχρονισµού των αλιευτικών σκαφών, υπό
τον όρο ότι η κατάσταση των αλιευτικών πόρων επιτρέπει κάτι
τέτοιο.
5.6 Σχετικά µε τον άξονα προτεραιότητας 2, «Υδατοκαλλιέργεια,
µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»,
η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, κατά την εφαρµογή του, θα πρέπει να προέχει
το κριτήριο της επικουρικότητας και, εποµένως, να επιτρέπεται στο
κράτος µέλος να αποφασίζει ποια είναι η ορθότερη εφαρµογή της
οικονοµικής προσπάθειας του Ταµείου, δίνοντας προτεραιότητα
στις επενδύσεις για τις οποίες υποβάλλεται σχετικό αίτηµα από
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις και εφαρµόζοντας ως µοναδικό
περιορισµό την προϋπόθεση να είναι τα υποβληθέντα σχέδια οικονοµικά και εµπορικά βιώσιµα, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων.
5.7 Ως προς τον άξονα προτεραιότητας 3, «Μέτρα συλλογικού
ενδιαφέροντος», η ΕΟΚΕ ζητά να δύναται το Ταµείο να χρηµατοδοτεί συλλογικές δράσεις περιορισµένης διάρκειας τις οποίες θα
ζητούν ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση των επιστηµονικών και τεχνικών
συµβουλών για τη διαχείριση της κοινοτικής αλιείας.
5.8 Ο άξονας προτεραιότητας 4, «Αειφόρος ανάπτυξη παράκτιων αλιευτικών περιοχών», περιορίζει τις επιλέξιµες για χρηµατοδότηση περιοχές σε εκείνες που απαρτίζονται από δήµους µε
πληθυσµό κάτω των 100 000 κατοίκων. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα
πρέπει να καταργηθεί η απαίτηση αυτή και ότι θα πρέπει να εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας και να επαφίεται στο εκάστοτε
κράτος µέλος το δικαίωµα να καταρτίζει τον κατάλογο των
επιλέξιµων για χρηµατοδότηση παράκτιων περιοχών του στηριζόµενο στα δικά του κριτήρια.
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5.9 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τον άξονα προτεραιότητας 5, «Τεχνική
συνδροµή», καθώς κρίνει ότι είναι ορθές οι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση δράσεις που προτείνονται, καθώς και τα όρια χρηµατοδότησης που ορίζονται.

5.11 Σχετικά µε τα συστήµατα διαχείρισης, παρακολούθησης
και ελέγχου του Ταµείου, η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι τα υποστηρίζει
πλήρως και ότι φρονεί πως είναι άκρως κατάλληλα και αναγκαία
για την αποτελεσµατικότητα που επιδιώκει το ΕΑΤ.

5.10 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το ΕΑΤ θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει σαφώς τις ενισχύσεις για τη χρηµατοδότηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε εσωτερικά ύδατα, µια µορφή αλιείας ιδιαίτερα σηµαντική σε ορισµένα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΕΟΚΕ συνιστά, επίσης, να αντικατασταθεί η φράση «παραλίµνιες
περιοχές» µε τη φράση «εσωτερικά ύδατα»στον Τίτλο Ι, κεφάλαιο ΙΙ,
άρθρο 4, στοιχείο ε) της πρότασης κανονισµού του Συµβουλίου
και σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο περιέχεται.

5.12 Για όλους τους λόγους που αναλύονται παραπάνω, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υποστηρίζει την
πρόταση κανονισµού που υποβάλλει η Επιτροπή για το ΕΑΤ, ζητά
όµως παράλληλα από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις
παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα γνωµοδότηση.

Βρυξέλλες, 11 Mαΐου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την πρόταση για
απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε το σύστηµα των ιδίων πόρων των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων
(COM(2004) 501 τελικό — 2004/0170 (CNS))
(2005/C 267/09)
Στις 22 Οκτωβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή» στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, εξέδωσε τη γνωµοδότησή του στις 15 Απριλίου 2005, µε
βάση εισηγητική έκθεση του κ. BURANI.
Κατά την 417η σύνοδο ολοµέλειάς της, που πραγµατοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2005, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 118 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 15 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή

1.1 Το άρθρο 9 της απόφασης του Συµβουλίου για το σύστηµα
των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), ορίζει ότι «η
Επιτροπή θα πραγµατοποιήσει, µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006, µία
γενική επανεξέταση του συστήµατος ιδίων πόρων» — το οποίο
προβλέπεται για την περίοδο 2007-2013 — «που θα συνοδεύεται,
ενδεχοµένως, από κατάλληλες προτάσεις». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την πλευρά του, προώθησε ρητή αίτηση
αναθεώρησης των κριτηρίων δηµοσιονοµικής συνεισφοράς.
Κατ' εκτέλεση της εντολής, η Επιτροπή υπέβαλε, σε συµφωνία µε το
Συµβούλιο, την υπό εξέταση πρόταση. Η εντολή που έχει δοθεί
στην Επιτροπή είναι δύσκολη και περίπλοκη λόγω της τεχνικής
φύσεως της, αλλά κυρίως απαιτεί λεπτούς πολιτικούς χειρισµούς
δεδοµένου ότι αφορά τις σχέσεις µεταξύ των διαφόρων κρατών
µελών αλλά και τις σχέσεις καθενός εξ αυτών µε τους πολίτες του.
(1) ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σελ. 42.

1.2 Το τεχνικό τµήµα του εγγράφου δεν είναι άµεσα κατανοητό
ακόµη και για όσους γνωρίζουν τις αρχές των δηµόσιων οικονοµικών. Χρειάζεται για το λόγο αυτό να γίνει µνεία της προσπάθειας
που κατέβαλε η Επιτροπή προκειµένου το περιεχόµενό του να είναι,
τουλάχιστον, πρόσφορο για συζήτηση εκ µέρους των ειδικών και να
µπορέσει να γίνει κατανοητό από όλους εκείνους που είναι αρµόδιοι για τη λήψη αποφάσεων: η πρόταση πράγµατι συνοδεύεται από
έκθεση (2), που απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση καθώς και τα
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των διάφορων πιθανών εναλλακτικών λύσεων, καθώς και από τεχνικό παράρτηµα (3), που εξετάζει
τις οικονοµετρικές πτυχές καθώς και τις σχετικές λεπτοµέρειες λογιστικού, µαθηµατικού και οικονοµικού χαρακτήρα.

1.3 Η ΕΟΚΕ προτίθεται συνεπώς να επικεντρώσει την προσοχή
της στις πτυχές που συνδέονται άµεσα µε την ισότητα των συνεισφορών και µε τους µηχανισµούς συνεισφοράς και κατανοµής
των επιβαρύνσεων και των κερδών µεταξύ των κρατών
(2) COM(2004) 505 τελ.
(3) COM(2004) 505 τελ. vol. II.
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µελών, έχοντας εξάλλου γνώση του γεγονότος ότι διάφορες
δυσνόητες τεχνικές λεπτοµέρειες µπορούν συχνά να επικαλύψουν
την οικονοµική ή πολιτική σηµασία των επιπτώσεών τους. Η έννοια
της «ισότητας» που διαπνέει τον µηχανισµό των ίδιων πόρων είναι
εξάλλου δύσκολο να προσδιοριστεί µε τρόπο που να µην είναι
ασαφής δεδοµένου ότι συνδυάζει αντικειµενικά και υποκειµενικά
στοιχεία. Ενώ για παράδειγµα είναι µετρήσιµο το επίπεδο της
ευηµερίας, παραµένει πιο δύσκολη η αξιολόγηση των έµµεσων
κερδών που προκύπτουν από την ένταξη στην Ένωση. Το τελικό
αποτέλεσµα θα εξαρτηθεί εν πάση περιπτώσει από τις ισορροπίες
που θα επιτευχθούν στο τέλος των διαπραγµατεύσεων, στο πλαίσιο
του Συµβουλίου, οι οποίες από τώρα δε φαίνεται να είναι εύκολες.
1.3.1
Η ποιότητα των λύσεων θα είναι αυτή που θα αποδεικνύει
ότι επιτεύχθηκε ή κατάλληλη ισορροπία µεταξύ δύο αρχών:
µεταξύ, από τη µία πλευρά, της αρχής της δίκαιης επιστροφής,
δεδοµένου ότι κάθε κράτος µέλος προσδοκά η συµβολή του να
είναι ανάλογη του αθροίσµατος των οφελών — τα οποία δεν είναι
όλα υπολογίσιµα — που προκύπτουν από την ένταξή του στην
Ένωση, και, από την άλλη, της αρχής της αλληλεγγύης, η οποία
απαιτεί την δέουσα ευελιξία ώστε να µπορούν να πραγµατοποιούνται περισσότερες ή λιγότερες παραχωρήσεις ανάλογα µε τις
ανάγκες ολόκληρης της κοινότητας. Πρέπει εξάλλου να ληφθεί
υπόψη ότι οι αρχές αυτές έχουν, σε γενικές γραµµές, γίνει δεκτές,
αλλά ερµηνεύονται από τον καθένα ανάλογα µε τις προσωπικές του
εκτιµήσεις. Κάθε κυβέρνηση έχει ως βασική επιδίωξη την
προστασία των ίδιων οικονοµικών και γνωρίζει ότι η εθνική
κοινή γνώµη διαδραµατίζει συχνά καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις της. Η επίτευξη ικανοποιητικών συµφωνιών για όλους και για
τον καθένα θα εξαρτηθεί από την υιοθέτηση λύσεων που θα διαπνέονται από γνήσιο «οικονοµικό οµοσπονδιακό πνεύµα».
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— πόροι που βασίζονται στο ΦΠΑ: πρόκειται για εισφορά —
που αρχικώς καθορίστηκε στο 1 % και στη συνέχεια τροποποιήθηκε — επί των εθνικών εσόδων που προέρχονται από το
ΦΠΑ, τα οποία υπολογίζονται σύµφωνα µε µία εναρµονισµένη
«θεωρητική» στατιστική βάση· η βάση αυτή δεν µπορεί ωστόσο
να υπερβαίνει το 50 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος
(ΑΕΕ),
— πόροι που βασίζονται στο ΑΕΕ: πρόκειται για εισφορά που
λειτουργεί αναλογικά µε το ΑΕΠ κάθε κράτους µέλους. Όσον
αφορά την εισφορά αυτή δεν υφίσταται όριο ανά χώρα,
υφίσταται ωστόσο ανώτατο όριο που περιορίζει το συνολικό
ποσό όλων των ίδιων πόρων της Κοινότητας στο 1,24 % του
ΑΕΕ της Ένωσης στο σύνολό της.
2.3.1 Το 1996 το σύνολο των ΠΙΠ και των πόρων ΦΠΑ
αντιπροσώπευε πάνω από το 70 % των εσόδων, το 2003 το
ποσοστό αυτό µειώθηκε στο 38 % και οι υπολογισµοί της Επιτροπής περιλαµβάνουν την πρόβλεψη ότι θα µειωθεί περαιτέρω
για να κυµανθεί περίπου στο 26 % τόσο κατά το 2004 όσο και
κατά το 2005: µία τάση προς προοδευτική µείωση, που υποδηλώνει την αντίστοιχη αύξηση της σχετικής σηµασίας των πόρων που
βασίζονται στο ΑΕΕ (τη λεγόµενη τέταρτη πηγή).
2.4 Ο µηχανισµός της τέταρτης πηγής τροποποιήθηκε µε
απόφαση του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 1985: καθώς αναγνωρίστηκε ότι το Ηνωµένο Βασίλειο θα υποχρεωνόταν να
καταβάλει υπερβολικά υψηλό ποσοστό σε σχέση µε την ικανότητα
εισφοράς του, αποφασίστηκε ότι στη χώρα αυτή θα επιστραφούν τα
2/3 της καθαρής εισφοράς της. Η απόφαση αυτή έχει υποστεί συν
τω χρόνω διάφορες τροποποιήσεις· η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι
διαδοχικές αλλαγές κατέστησαν το µηχανισµό αυτό ολοένα πιο
σύνθετο και λιγότερο διαφανή.

2. Η τρέχουσα κατάσταση
2.1 Η ύπαρξη ίδιων πόρων είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί ένα από τα στοιχεία που
επιβεβαιώνουν την αυτόνοµη οντότητα της Κοινότητας, πράγµα το
οποίο συνεπάγεται ότι η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει ίδια µέσα
χρηµατοδότησης που να µην εξαρτώνται από τα κράτη µέλη.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ίδιοι πόροι της Κοινότητας µπορούν να
προσδιοριστούν ως εισόδηµα που παρέχεται στην Κοινότητα για να
χρηµατοδοτήσει τον προϋπολογισµό της, στο οποίο δε έχει
δικαίωµα χωρίς περαιτέρω αποφάσεις των εθνικών αρχών.
2.2 Σύµφωνα µε τα κριτήρια που το διέπουν και τα οποία
εξαγγέλθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Βερολίνο στις 24 και
25 Μαρτίου 1999, το σύστηµα των ίδιων πόρων της Κοινότητας
θα πρέπει να είναι δίκαιο, διαφανές, οικονοµικώς αποτελεσµατικό
και να βασίζεται σε κριτήρια που αντανακλούν µε βέλτιστο τρόπο
τη δυνατότητα εισφοράς κάθε κράτους µέλους. Η δήλωση αυτή,
µολονότι αυτονόητη, δεν έχει γίνει σεβαστή σε διάφορες περιπτώσεις και από διάφορες απόψεις.
2.3 Η απόφαση του Συµβουλίου να θεσπιστούν ίδιοι πόροι
ανάγεται στην 21η Απριλίου 1970. Η απόφαση ολοκληρώθηκε στη
συνέχεια και τροποποιήθηκε µε απόφαση της 24ης Ιουνίου 1988,
τροποποιήθηκε δε εκ νέου από το Συµβούλιο του Βερολίνου το
1999. Συνοπτικά, αυτή τη στιγµή οι ίδιοι πόροι είναι τριών τύπων:
— παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ): συγκροτούνται κυρίως από
τους τελωνειακούς δασµούς και από τις γεωργικές
εισφορές,

2.4.1 Η απόφαση «προσαρµογής» του µηχανισµού είχε ήδη
εξάλλου ληφθεί στο παρελθόν, συγκεκριµένα από το Συµβούλιο
του Fontainebleau το 1984, µε γενικούς ωστόσο όρους που
έµοιαζαν να συνεπάγονται προσανατολισµό γενικού χαρακτήρα
σύµφωνα µε τον οποίο: «οποιοδήποτε κράτος µέλος µε δηµοσιονοµικό βάρος το οποίο είναι υπερβολικό σε σχέση µε τη σχετική του
ευηµερία µπορεί να τύχει διόρθωσης σε κατάλληλο χρόνο». Το
Ηνωµένο Βασίλειο υπήρξε το µόνο κράτος µέλος που δικαιούτο
«διόρθωση» από το επόµενο έτος (απόφαση του Fontainebleau) και
εξακολουθεί να είναι: το ετήσιο ποσό που του έχει αναγνωριστεί
(µέση τιµή για την περίοδο 1997-2003) είναι περίπου 4,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η ΕΟΚΕ διερωτάται για τη σηµασία της έκφρασης
«σε κατάλληλο χρόνο», που φαίνεται να υπονοεί ότι πρόκειται για
µέτρο προσωρινού χαρακτήρα το οποίο θα πρέπει να επαληθεύεται
κάθε φορά (πράγµα που δεν έγινε)· διερωτάται επίσης κατά πόσον
εκείνη την περίοδο άλλα κράτη µέλη, εκτός από το Ηνωµένο
Βασίλειο, ήταν σε θέση να ωφεληθούν από ανάλογη διόρθωση.
2.4.2 Η έννοια της υπερβολικής επιβάρυνσης οφείλεται εν
µέρει στην αντίληψη ότι την εποχή εκείνη το Ηνωµένο Βασίλειο
ήταν τελευταίο στην ταξινόµηση (4) του κατά κεφαλήν ακαθάριστου
εθνικού εισοδήµατος (ΑΕΕ), σε σχέση µε τη µέση ευρωπαϊκή τιµή
(100): 90,6, έναντι 92,6 της Ιταλίας, 104 της Γαλλίας και 109,6
της Γερµανίας. Σήµερα η ταξινόµηση έχει αντιστραφεί (στοιχεία
2003): το Ηνωµένο Βασίλειο βρίσκεται όντως επικεφαλής µε ΑΕΕ
111,2, ίσο µε αυτό της ∆ανίας, ενώ η Γαλλία παρουσιάζει τιµή
104,2, η Γερµανία 98,6 και η Ιταλία 97,3. Άλλη θεώρηση που
(4) Βλ. πίνακα 1 στη σελίδα 4 του εγγράφου της Επιτροπής (COM(2004)
501 τελικό).
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ελήφθη υπόψη ήταν ότι το Ηνωµένο Βασίλειο υποχρεωνόταν να
καταβάλει πολύ υψηλή εισφορά βάσει του ΦΠΑ, ενώ ωφελείτο
σχετικά λίγο από τις εισφορές της γεωργικής και της περιφερειακής
πολιτικής. Ως αποτέλεσµα, το Ηνωµένο Βασίλειο φαινόταν να είναι
ο πρώτος καθαρός χρηµατοδότης του κοινοτικού προϋπολογισµού: µία άνιση κατάσταση που απαιτούσε διόρθωση, όπως
πράγµατι έγινε.
2.4.3
Η επιστροφή υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου έχει
αναληφθεί και συνεχίζει να αναλαµβάνεται από τα κράτη µέλη,
ανάλογα µε το ΑΕΠ καθενός· από τον υπολογισµό αυτό έχει,
προφανώς, αποκλειστεί το Ηνωµένο Βασίλειο. Ο κανόνας της
συσχέτισης µε το ΑΕΠ έχει ωστόσο υποστεί σηµαντική
αναθεώρηση το 1999, όταν στους τέσσερις από τους µεγαλύτερους χρηµατοδότες (από σχετική άποψη) του προϋπολογισµού
(Γερµανία, Ολλανδία, Αυστρία και Σουηδία) παραχωρήθηκε µείωση
75 % επί των οφειλόµενων ποσών λόγω της διόρθωσης. Το αποτέλεσµα αυτού του νέου συστήµατος συνεισφοράς είναι ότι η Γαλλία
και η Ιταλία χρηµατοδοτούν από κοινού το 52 % της διόρθωσης
υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου.
2.4.4
Εάν το σηµερινό σύστηµα διατηρηθεί, οι εξελίξεις που
εκτιµάται ότι θα προκύψουν κατά την περίοδο 2007-2013 θα
οδηγήσουν σε µία παράδοξη κατάσταση, δηλαδή σε αύξηση της
διόρθωσης υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου της τάξεως, κατά µέσο
όρο, του 50 %· αποτέλεσµα θα είναι να καταστεί το Ηνωµένο
Βασίλειο ο µικρότερος καθαρός χρηµατοδότης, γεγονός που θα
αυξήσει σηµαντικά την επιβάρυνση που θα αναλάβουν τα άλλα
κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων των νέων (5). ∆ίχως να λαµβάνεται υπόψη ότι η προβλεπόµενη επέκταση του µηχανισµού σε
άλλες χώρες (βλ. σηµείο 3.6) καθιστά απαραίτητη — κατά την
ΕΟΚΕ — την προσαρµογή των σχετικών κανόνων. Καθίσταται
συνεπώς προφανές ότι ο µηχανισµός της διόρθωσης — εάν
πράγµατι κριθεί αναγκαίος (βλ. σηµείο 3.6.4) — πρέπει
οπωσδήποτε να µεταρρυθµιστεί, πράγµα που εξάλλου προτίθεται
να κάνει η Επιτροπή, και να αντικατασταθεί µε άλλον, ο οποίος,
σεβόµενος τα κριτήρια του Fontainebleau, θα οδηγήσει σε πιο
δίκαιες και διαφανείς λύσεις.

3. Η πρόταση της Επιτροπής: παρατηρήσεις στα κύρια άρθρα
3.1 Άρθρο 2: οι ίδιοι πόροι. Η παράγραφος 1, εδάφιο α,
επαναλαµβάνει, µε ορισµένες τροποποιήσεις, τη σηµερινή διατύπωση. Τα έσοδα πρώτου τύπου (ΠΙΠ) — βλ. σηµείο 2.3 — είναι
κυρίως εισφορές, επιδοτήσεις, συµπληρωµατικά ή αντισταθµιστικά
ποσά, από τελωνειακούς δασµούς µε τρίτες χώρες και από εισφορές
και δασµούς του τοµέα της ζάχαρης. Στο πλαίσιο των εξόδων
είσπραξης τα κράτη µέλη παρακρατούν το 25 % των οφειλόµενων
ποσών. Μία παρακράτηση από τα εν λόγω ποσά απαιτεί διευκρινίσεις. Αρχικά, το ποσοστό µείωσης ήταν 10 % και ανήλθε σε 25 %
το 1999, τότε δε ορίστηκε για πρώτη φορά ως «έξοδα είσπραξης».
Επρόκειτο προφανώς για άτυπη διόρθωση από την οποία
επωφελήθηκαν κυρίως οι Κάτω Χώρες και το Ηνωµένο Βασίλειο·
πρόκειται για ένα παράδειγµα έλλειψης διαφάνειας των διαδικασιών.

C 267/59

την έκθεση της Επιτροπής Η χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (6)) και, πράγµατι, από 19 % το 1996 έχουν κατέλθει στο
11,4 % το 2003. Οι υπολογισµοί και οι στατιστικές που απαιτούνται για τον προσδιορισµό των οφειλόµενων ποσών συνεπάγονται τη χρήση σηµαντικών πόρων καθώς και δαπάνες, οι οποίες
παραµένουν σηµαντικές ακόµη και µετά την µείωση των δασµών.
3.1.1.1 Η ΕΟΚΕ διερωτάται αν πραγµατικά αξίζει τον κόπο να
διατηρηθεί αυτό το σύστηµα εισφορών ή αν δεν θα ήταν καλύτερα
να περιοριστεί δραστικά η σηµασία του και να αντικατασταθεί µε
ένα ικανοποιητικό ποσοστό επί του ΑΕΕ. Η ΕΟΚΕ λαµβάνει υπό
σηµείωση, εξάλλου, το γεγονός ότι η Επιτροπή υιοθέτησε τον
ακριβώς αντίθετο προσανατολισµό, βασιζόµενη στη θεώρηση ότι οι
φορολογικοί πόροι ανήκουν κατά φυσικό τρόπο στην Ένωση, και
ότι δεν προτίθεται να τροποποιήσει αυτήν την προσέγγιση, ιδίως
µάλιστα εφόσον φαίνεται να την συµµερίζονται τα περισσότερα
κράτη µέλη.
3.2 Η παράγραφος 1, εδάφιο β) προβλέπει την εφαρµογή
ενιαίου συντελεστή όσον αφορά την εναρµονισµένη βάση
ΦΠΑ, για όλα τα κράτη µέλη. Η βάση που πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη προς τούτο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % του ΑΕΕ
κάθε κράτους µέλους. Ο ενιαίος συντελεστής καθορίζεται, στην
παράγραφο 4, σε 0,30 %. Η µείωση της σχετικής σηµασίας
αυτού του εσόδου για τον κοινοτικό προϋπολογισµό είναι
ενδεικτική: από 51,3 % το 1996 κατήλθε περίπου στο 14 % (προβλεπόµενο) για το 2004 και 2005.
3.2.1 Η ΕΟΚΕ επανειληµµένα επέκρινε το σύστηµα του ΦΠΑ το
οποίο — ακόµη περισσότερο απ' ό,τι συµβαίνει µε τους ΠΙΠ —
επιβάλει υψηλό κόστος είσπραξης, διοίκησης και ελέγχου.
Σύµφωνα µε την OLAF, ο ΦΠΑ είναι άλλωστε ο «φόρος µε τη
µεγαλύτερη φοροδιαφυγή», µε επακόλουθη ζηµία για το κοινοτικό
προϋπολογισµό (ζηµία που για το λόγο αυτό αντισταθµίζεται µε
µεγαλύτερη εισφορά εις βάρος του ΑΕΕ).
3.2.2 Και στην περίπτωση αυτή επίσης, η ΕΟΚΕ διερωτάται
κατά πόσον είναι λογικό να διατηρηθεί η εισφορά αυτή, ως
προς την οποία αντιθέτως η Επιτροπή φαίνεται να εκφράζει την
προτίµησή της, µολονότι σκέπτεται να την µετατρέψει σε πραγµατικό φορολογικό έσοδο, όπως είχε προβλεφθεί στην αρχή. Πρέπει
να είναι δυνατό το ποσοστό της εισφοράς που βασίζεται στο ΑΕΕ
να προσαρµοστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει το ποσοστό
των ίδιων πόρων που σήµερα διασφαλίζεται µέσω του ΦΠΑ.
∆εδοµένης της στενής σχέσης που υφίσταται µεταξύ του µεγέθους
του ΑΕΕ και των εσόδων του ΦΠΑ, αυτό δεν πρέπει να συνεπάγεται
ουσιαστικές ανακατανοµές των εισφορών των διάφορων χωρών, θα
καταργούσε ωστόσο τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων και
τα έξοδα είσπραξης του ΦΠΑ. Στην έκθεση για τη χρηµατοδότηση
της Ένωσης που προαναφέρθηκε (βλ. σηµείο 3.1.2) η Επιτροπή
πράγµατι έλαβε υπόψη της την υπόθεση κατάργησης της εισφοράς
ΦΠΑ, καταλήγοντας εντούτοις σε αρνητικά συµπεράσµατα.

3.1.1
Οι εισπράξεις που προέρχονται από τους ΠΙΠ
βρίσκονται, από ποσοστιαία άποψη σε σύγκριση µε το σύνολο των
κοινοτικών εσόδων, σε συνεχή µείωση (τα στοιχεία σχετικά µε το
σηµείο αυτό, καθώς και αυτά που ακολουθούν, προέρχονται από

3.2.2.1 Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση της πολυπλοκότητας του προβλήµατος, κρίνει όµως ότι πριν ληφθεί µια απόφαση αξίζει τον
κόπο να µελετηθούν διεξοδικά η φύση και οι πολυάριθµες αρνητικές πτυχές του φόρου αυτού, τον οποίο η ΕΟΚΕ έχει αναλύσει
επανειληµµένα. Μεταξύ άλλων, εκτός απ' όσα αναφέρθηκαν στην
προηγούµενη παράγραφο, υπενθυµίζεται ότι ο ΦΠΑ τελεί εδώ και
δεκαετίες υπό «προσωρινό καθεστώς».

(5) Βλ. πίνακα 4 στη σελίδα 7 του προαναφερθέντος εγγράφου.

(6) COM(2004) 505 τελικό.
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3.3 Η παράγραφος 1, εδάφιο γ), αποτελεί το πιο σηµαντικό
στοιχείο της πρότασης: προβλέπει µία εισφορά, η οποία θα
αντλείται από το σύνολο των ΑΕΕ όλων των κρατών µελών, µέσω
της εφαρµογής ενός συντελεστή «που πρόκειται να καθορισθεί
βάσει της διαδικασίας του προϋπολογισµού». Η διαδικασία αποτελεί
πολύ ειδικό θέµα για το οποίο δεν πρόκειται να αποφανθεί η ΕΟΚΕ.
Υπογραµµίζει ωστόσο ότι η εισφορά αυτή καθίσταται, αναλογικά,
όλο και πιο σηµαντική έναντι των άλλων τύπων εσόδων και, µεταξύ
άλλων, παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι είναι κατά πολύ η λιγότερο
δαπανηρή ως προς τη διαχείρισή της µεταξύ των άλλων πηγών
χρηµατοδότησης. Η Επιτροπή στο παράρτηµα της έκθεσής της
υπενθυµίζει ότι το διοικητικό κόστος είναι ένα από τα κριτήρια που
λαµβάνονται υπόψη, αλλά όχι το µόνο, και όχι αναγκαστικά το
κυριότερο: η ΕΟΚΕ το λαµβάνει υπό σηµείωση, παρατηρώντας
ωστόσο ότι, στα θέµατα της εισφοράς στον προϋπολογισµό, ο
σεβασµός των αρχών πρέπει να δίνει το προβάδισµα σε θεωρήσεις
οικονοµικού χαρακτήρα.
3.4 Οι τρεις προαναφερθείσες πηγές (παράγραφος 1, εδάφια α),
β) και γ)) αποτελούν ένα «µείγµα» (που συµπληρώνεται «από άλλες
επιβαρύνσεις οι οποίες θα θεσπισθούν ενδεχοµένως» και προβλέπονται στην παράγραφο 2) το οποίο µπορεί να ποικίλλει σε σηµαντικό βαθµό από έτος σε έτος. Εδώ και πολύ καιρό το Συµβούλιο
και η Επιτροπή διερωτώνται ως προς το κατά πόσον θα πρέπει το
σύστηµα αυτό να διατηρηθεί ή όχι. Στην ήδη προαναφερθείσα
έκθεση για τη χρηµατοδότηση της Ένωσης (7), η Επιτροπή µελετά
τον τρόπο εξεύρεσης της βέλτιστης διάρθρωσης, εξετάζοντας
τρεις επιλογές: διατήρηση του σηµερινού συστήµατος, υιοθέτηση
ενός συστήµατος χρηµατοδότησης που να βασίζεται αποκλειστικά
στο ΑΕΕ και υιοθέτηση ενός συστήµατος που να βασίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό στα φορολογικά έσοδα. Είναι πιθανό στη διάρκεια
του εποµένου έτους το θέµα να συζητηθεί προκειµένου να ληφθεί
οριστική απόφαση. Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ελπίδα ότι θα τηρηθεί
ενήµερη για τις εξελίξεις, αλλά κυρίως προειδοποιεί για την τάση
που φαίνεται να διαφαίνεται από τις µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί έως σήµερα, να υιοθετηθεί µία καθαρά τεχνικολογιστική
προσέγγιση που θα παραγνωρίσει τις πολιτικές πτυχές των
επιλογών.
3.4.1
Ανάµεσα στις «άλλες επιβαρύνσεις οι οποίες θα
θεσπισθούν ενδεχοµένως», για τις οποίες έγινε λόγος στην πιο πάνω
παράγραφο, ή ακριβώς ως υποκατάσταση της εισφοράς του ΦΠΑ,
προτάθηκε η ιδέα ενός φόρου επί της ρυπαίνουσας ενέργειας, ο
οποίος θα προορίζεται µεν για τον κοινοτικό προϋπολογισµό, θα
επενδύεται όµως συγκεκριµένα υπέρ της βελτίωσης του περιβάλλοντος. Η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι είναι αντίθετη µε µία τέτοια λύση
δεδοµένου ότι ουδείς κανόνας επιτρέπει την διάθεση µέρους των
εισφορών υπέρ ειδικών σκοπών. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι η διεθνής πολιτική κατάσταση δεν επιτρέπει να λαµβάνονται
αποφάσεις που ενδεχοµένως θα επηρέαζαν τις δυναµικές του
µέλλοντος.
3.5 Άρθρο 3: πόροι και αναλήψεις υποχρεώσεων. Το άρθρο
αυτό θεσπίζει«ανώτατο όριο» για τα έσοδα και τα έξοδα: για
τους ίδιους πόρους το ανώτατο όριο έχει καθοριστεί στο
1,24 % του συνόλου των ΑΕΕ των κρατών µελών και για τις
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων στο 1,31 %. Ο ισοσκελισµός θα πρέπει να διασφαλιστεί από άλλα έσοδα διαφορετικού
τύπου. Στον τοµέα των εξόδων, οι συζητήσεις µεταξύ κρατών µελών
εµφανίζουν την ύπαρξη διαφορετικών τάσεων όσον αφορά τον
προσδιορισµό του µέγιστου προβλεπόµενου ορίου για τις λεγόµενες δηµοσιονοµικές προοπτικές. Το αποτέλεσµα θα εξαρτηθεί από
τις ισορροπίες που θα επιτευχθούν µεταξύ της θέσης εκείνων που
(7) COM(2004) 505 τελικό.
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επιθυµούν µια πιο ισχυρή λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και
φιλόδοξα προγράµµατα οικονοµικοκοινωνικής προόδου — τα
οποία θα απαιτήσουν νέα και ευρύτερα έσοδα –, και της θέσης
εκείνων που, αντίθετα, τάσσονται υπέρ µιας µεγαλύτερης αυτονοµίας των κρατών µελών και υπέρ πολιτικών σταθεροποίησης που
συνεπάγονται τη διατήρηση του status quo ή ακόµη και µείωση,
πράγµα απίθανο, των υφιστάµενων πόρων. Ειδικής ωστόσο
θεώρησης θα τύχουν τα προβλήµατα των νέων κρατών µελών. Οι
µελλοντικοί προσανατολισµοί θα εξαρτηθούν κατά πολύ από την
αποδοχή δύο εννοιών που µπορούν να οριστούν ως συνολική
αλληλεγγύη και συνολική ανάπτυξη: έννοιες οι οποίες είναι
εύκολο να επιβεβαιωθούν αλλά διόλου απλό να αποδοθούν σε
δηµοσιονοµικούς όρους.

3.6 Άρθρο 4.1: ο «γενικευµένος µηχανισµός διορθώσεων»
(ΓΜ∆). Η απόφαση του Fontainebleau σχετικά µε το Ηνωµένο
Βασίλειο µεταφράζεται σε έναν γενικό κανόνα ο οποίος θεσπίζει ότι
ο ΓΜ∆ πρέπει να εφαρµόζεται σε κάθε κράτος µέλος που παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο προϋπολογισµού υψηλότερο από ένα
ποσοστό του ΑΕΕ του: η οριακή τιµή δεν έχει διευκρινιστεί στο
κείµενο της πρότασης, αλλά αναφέρεται ως –0,35 % του ΑΕΕ στην
αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση. Εξάλλου, το
σύνολο των διορθώσεων δεν µπορεί να υπερβεί «ένα µέγιστο
ποσό διαθέσιµο για επιστροφές». Ο υπολογισµός των διορθώσεων και το διαθέσιµο ποσό γίνεται από το Συµβούλιο σύµφωνα µε
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 279, παράγραφος 2, της
Συνθήκης ΕΚ. Η διόρθωση, για το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος,
προσδιορίζεται µε υπολογισµό της διαφοράς µεταξύ του αθροίσµατος των καταβολών και του συνόλου των ποσών που έχουν
εισπραχθεί και µε πολλαπλασιασµό της εν λόγω διαφοράς επί το
σύνολο των κατανεµηµένων δαπανών. Το αποτέλεσµα (εάν είναι
θετικό) πολλαπλασιάζεται επί έναν συντελεστή επιστροφής ίσο,
κατ'ανώτατο όριο, µε το 0,66 % του συνόλου των πληρωµών,
αλλά, «εφόσον συντρέχει περίπτωση», µειωµένο αναλογικά, µε
σκοπό να τηρηθεί το µέγιστο διαθέσιµο προς επιστροφή ποσό.
Με λίγα λόγια, ο τρόπος υπολογισµού της διόρθωσης δύσκολα
γίνεται κατανοητός και το αποτέλεσµά του ελέγχεται ακόµη δυσκολότερα: και στην περίπτωση αυτή πρόκειται για µία περίπτωση, εάν
όχι έλλειψης διαφάνειας, σαφώς τουλάχιστον ανάγκης απλοποίησης.

3.6.1 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι τα ερωτήµατα που έθεσε στην
παράγραφο 2.4.1 και οι προτάσεις που είχε διατυπώσει στην
παράγραφο 2.4.4 έλαβαν όντως απάντηση, στο βαθµό που
επεκτάθηκε σε όλα τα κράτη ένα µέτρο το οποίο, µολονότι ήταν
δικαιολογηµένο, περιοριζόταν σε ένα κράτος µέλος και δεν είχε
συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξεως. Επισηµαίνει ωστόσο ότι ο ΓΜ∆
έχει µετατρέψει την έννοια «υπερβολική επιβάρυνση» σε µια προσέγγιση µαθηµατικολογιστικού χαρακτήρα η οποία, εάν από τη µία
πλευρά έχει το προτέρηµα ότι εξαλείφει τις υποκειµενικές αξιολογήσεις, από την άλλη δεν λαµβάνει υπόψη πτυχές που θα µπορούσαν
να αποκαλεστούν «σχεδόν ποιοτικού χαρακτήρα»: εκτός από το
κατά κεφαλήν εισόδηµα, την ανταγωνιστικότητα, το επίπεδο κοινωνικής προστασίας, την παραοικονοµία. Εξάλλου, µολονότι είναι
αληθές ότι οι αριθµητικές τιµές από µόνες τους δεν εκφράζουν την
πραγµατική κατάσταση µιας χώρας, ένας γενικευµένος κανόνας που
συνυπολογίζει εξωτερικά στοιχεία αξιολόγησης ενέχει τον κίνδυνο
να λαµβάνονται υπόψη υποκειµενικές πτυχές που δεν συµβιβάζονται µε τις απαιτήσεις διαφάνειας. Το µόνο που αποµένει συνεπώς
είναι να γίνει αποδεκτός ο ΓΜ∆ όπως έχει σήµερα, µε την επίγνωση
ότι η εφαρµογή του δεν οδηγεί πάντοτε στα βέλτιστα αποτελέσµατα.
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3.6.2
Το άρθρο 4, παράγραφος 1, έχει το προτέρηµα ότι
εξαλείφει την άµεση συνεισφορά των κρατών µελών για την κάλυψη
του ποσού της «διόρθωσης», υποχρεώνοντάς τα να περάσουν από
τον κοινοτικό προϋπολογισµό· τίθεται έτσι τέλος σε ένα σύστηµα
που δεν είχε καµία λογική και που εν πάση περιπτώσει δεν ήταν
διόλου διαφανές. Η έκθεση της Επιτροπής είναι γεµάτη υπολογισµούς — που δεν πάντα ευκολονόητοι — και θεωρήσεις η
ανάγνωση των οποίων βοηθά στην κατανόηση της σηµασίας που
έχει η πρόταση απόφασης. Μεταξύ των πληροφοριών που ενισχύουν
την εκτίµηση της σηµασίας του ΓΜ∆ είναι η πληροφορία ότι η
εφαρµογή κατώτατου ορίου ύψους 0,35 % του ΑΕΕ θα
δηµιουργήσει µέσο όγκο που υπολογίζεται σε ακαθάριστες
διορθώσεις ισοδύναµες µε 7 περίπου δισεκατοµµύρια ευρώ. Η
εφαρµογή του ΓΜ∆ συνδυαζόµενη µε την τροποποίηση των
κανόνων χρηµατοδότησης, ισχυρίζεται η Επιτροπή, σηµαίνει ότι το
επίπεδο διόρθωσης στο πλαίσιο του σηµερινού συστήµατος«δεν
είναι απόλυτα σαφές». Με την υιοθέτηση του συστήµατος και των
προτεινόµενων παραµέτρων, οι υπολογισµοί της Επιτροπής θα
έχουν ποσοτικά αποτελέσµατα, τα οποία εκτίθενται σε πίνακες
σύγκρισης των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων, για την αξιολόγηση
των οποίων θα κληθούν να αποφασίσουν τα κράτη µέλη. Η ΕΟΚΕ
δεν διαθέτει τα αναγκαία στοιχεία για να εισέλθει στην ουσία αυτού
του πολύπλοκου θέµατος.
3.6.3
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί επίσης να επιστήσει την προσοχή σε δύο
θεωρήσεις που ενδεχοµένως θα θέσουν σε αµφισβήτηση τον ίδιο το
µηχανισµό του ΓΜ∆. Κατ' αρχάς, ο µηχανισµός αποδεικνύεται
άκαµπτος και χωρίς χρονικές προθεσµίες. Παρατηρείται σχετικά
ότι είναι επικίνδυνο να θεσπίζονται κανόνες που βασίζονται σε µια
πραγµατικότητα του σήµερα η οποία ενδέχεται να αλλάξει ριζικά
στο µέλλον: το παράδειγµα του Συµφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης το αποδεικνύει περίτρανα. Κατά δεύτερο λόγο, µπορεί
να µην είναι ορθολογικό να επιβληθούν εισφορές που στη συνέχεια
θα τροποποιηθούν µε «διορθώσεις»· θα ήταν καλύτερο οι εν λόγω
διορθώσεις να ονοµαστούν «επιστροφές» για να υπάρξει διαφάνεια.
3.6.4
Τέλος, η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι σε µία πρόσφατη γνωµοδότησή της (8) είχε διατυπώσει έντονες επιφυλάξεις σχετικά µε την
θεσµοθέτηση του ΓΜ∆, διερωτάται ωστόσο εάν δεν χρειάζεται να
αλλάξει ριζικά η έννοια της «διόρθωσης», µε το να καταστεί ο ΓΜ∆
αναπόσπαστο µέρος των κριτηρίων συνεισφοράς: µε λίγα λόγια,
οι ίδιες παράµετροι που προτείνονται για τον ΓM∆ µπορούν να
αποτελέσουν τµήµα του υπολογισµού της συνεισφοράς, µε µία
σαφή ρήτρα περιοδικής αναθεώρησης, για παράδειγµα, κάθε πέντε
χρόνια. Κανείς δεν µπορεί να διασφαλίσει ότι στο µέλλον οι
µεταβληθείσες πολιτικές και οικονοµικές καταστάσεις δεν θα είναι
τέτοιες που να απαιτούν λύσεις καταλληλότερες για εκείνη την
εποχή.
3.7 Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο α): η διόρθωση του
Ηνωµένου Βασιλείου. Η παράγραφος αυτή περιλαµβάνει έναν
µεταβατικό κανόνα, σύµφωνα µε τον οποίο το Ηνωµένο Βασίλειο,
πέρα από το ότι έχει δικαίωµα στις διορθώσεις που αναφέρθηκαν
στην προηγούµενη παράγραφο, διατηρεί τα δικαιώµατα που της
αναγνωρίζει η απόφαση που έλαβε το Συµβούλιο του Fontainebleau έως το 2011 και σύµφωνα µε φθίνουσα κλίµακα: 2 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2008, 1,5 το 2009, 1 το 2010 και 0,5 το
2011. Οι πληρωµές αυτές θα απελευθερώνονταν από τον ΓΜ∆
και, στην πράξη, θα εξακολουθούσαν να χρηµατοδοτούνται
σύµφωνα µε τους υφιστάµενους κανόνες, µε βάση τους οποίους
(8) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «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»· ΕΕ C 74 της 23.03.2005, σελ. 32,
σηµείο 5.5.1.
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το Ηνωµένο Βασίλειο δεν συµµετέχει στην χρηµατοδότηση και το
µερίδιο της Γερµανίας, Ολλανδίας, Αυστρίας και Σουηδίας περιορίζεται στο 25 % του κανονικού ποσοστού τους (βλ. σηµείο 2.4.3
και 2.4.4). Σύµφωνα µε την Επιτροπή οι νέες αυτές διατάξεις θα
πρέπει να µειώσουν τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο του ΓΜ∆
για το Ηνωµένο Βασίλειο σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις. Τα
τελευταία χρόνια, το Ηνωµένο Βασίλειο έλαβε µέση καθαρή διόρθωση 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο, ενώ µε τον ΓΜ∆ θα είχε
λάβει κατά µέσο όρο 2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Με τα
προτεινόµενα µεταβατικά µέτρα το µέσο ετήσιο συνολικό ποσό
(Fontainebleau και ΓΜ∆) ανέρχεται σε 3,1 δισεκατοµµύρια ευρώ.

3.7.1 Η διάταξη που υποδεικνύεται είναι προφανώς αποτέλεσµα
συνδυασµού διαφόρων στοιχείων: έχουν ληφθεί υπόψη οι καταστάσεις έως σήµερα, οι αναγκαιότητες διαφάνειας και οι πολιτικές
σκοπιµότητες. ∆εν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που καθιερώνονται
εξαιρέσεις σε κοινοτικούς κανόνες: οι Συνθήκες ένταξης, παλαιές
και νέες, αποτελούν απόδειξη. Για τους ξένους παρατηρητές που
δεν είναι άµεσα ενδιαφερόµενοι ίσως είναι δύσκολη η αποδοχή των
κανόνων για τους οποίους γίνεται λόγος, αλλά η πραγµατικότητα
µε την οποία πρέπει να συνυπάρξουµε µπορεί ενδεχοµένως να
προτρέψει τους υπευθύνους να υποβάλλουν λύσεις ισορροπηµένες,
που να χαρακτηρίζονται κυρίως από διαφάνεια και να είναι
κατάλληλα αιτιολογηµένες. Στην περίπτωση αυτή, πέρα από το
συµβιβασµό µεταξύ της «δίκαιης επιστροφής» και της
αλληλεγγύης, για τον οποίο γίνεται λόγος στο σηµείο 1.4, θα
χρειαστεί οι διαπραγµατευτές να έχουν ιδιαίτερη πολιτική
ευαισθησία ώστε να λαµβάνεται υπόψη η κοινή γνώµη της
Ευρώπης και ειδικότερα το µέρος εκείνο της κοινής γνώµης που
µόλις πρόσφατα έχει ενταχθεί στην Ευρώπη.

3.8 Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β): σταδιακή θέση
σε εφαρµογή του ΓM∆. Ο κανόνας που θεσπίζει τον ΓM∆ θα
πρέπει να εφαρµοστεί βαθµιαία: ο µέγιστος συντελεστής επιστροφής του 66 %, για τον οποίο γίνεται λόγος στην παράγραφο
4.1 (βλ. σηµείο 3.6), θα εφαρµοστεί µόνο από το 2011 και µετά·
τη στιγµή της καθιέρωσής του το 2008 θα είναι 33 % και θα
αυξηθεί στο 50 % το 2009 και 2010, και τέλος θα φθάσει στο
τελικό ύψος του το επόµενο έτος. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι το
µέτρο αυτό είναι αναγκαίο «για να αντισταθµισθεί το αυξηµένο
κόστος που συνεπάγονται οι προτεινόµενες συµπληρωµατικές
πληρωµές προς όφελος του Ηνωµένου Βασιλείου, ούτως ώστε να
περιορισθεί το συνολικό κόστος χρηµατοδότησης κατά τη µεταβατική περίοδο»· σαφής ένδειξη των δυσκολιών στις οποίες
βρίσκεται η Ευρώπη και που δεν θα πρέπει να αποκρυφτεί από τους
πολίτες. Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει, ενισχύοντάς τις, τις παρατηρήσεις
που διατύπωσε στο προηγούµενο σηµείο 3.7.1.

3.9 Άρθρο 5: λογιστικές διαδικασίες σχετικά µε τις
διορθώσεις. Την επιβάρυνση των διορθώσεων αναλαµβάνει κάθε
κράτος µέλος σε συνάρτηση µε το µερίδιο του στο συνολικό ΑΕΕ
της ΕΕ. Η διόρθωση παρέχεται στο κράτος µέλος που έχει αυτό
το δικαίωµα µε µείωση των καταβολών του, ενώ η οικονοµική
επιβάρυνση στην οποία υποβάλλονται όλα τα κράτη µέλη
προστίθεται στις καταβολές τους που προκύπτουν από την
εφαρµογή του ποσοστού στο άθροισµα των ΑΕΕ όλων των κρατών.
Η ΕΟΚΕ δεν διατυπώνει ιδιαίτερη παρατήρηση: από τη στιγµή που
γίνεται δεκτός ο µηχανισµός, η εφαρµογή του δεν µπορεί να είναι
διαφορετική.
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3.10 Άρθρα 6, 7 και 8: µη λογιστικές διαδικασίες σχετικά
µε τους ίδιους πόρους. Επίσης οι κανόνες αυτοί δεν επιδέχονται
ιδιαίτερες παρατηρήσεις στο βαθµό που συµφωνούν µε τις γενικές
αρχές της δηµόσιας λογιστικής: απαγόρευση διάθεσης των εσόδων
σε ειδικά κεφάλαια δαπανών, µεταφορά των πλεονασµάτων στα
επόµενα χρόνια, διαδικασία είσπραξης των ίδιων πόρων.
3.11 Άρθρο 9: τροποποίηση της διάρθρωσης των ίδιων
πόρων. Με το άρθρο αυτό, εάν εγκριθεί, η Επιτροπή δεσµεύεται να
παρουσιάσει έναν ίδιο πόρο σε πραγµατικά φορολογική βάση,
που θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.
3.11.1 Η προαναφερθείσα έκθεση για τη χρηµατοδότηση της
Ένωσης (9), εξετάζει λεπτοµερώς το πρόβληµα αυτό: µε λίγα λόγια,
η Επιτροπή προσανατολίζεται να προτείνει τη ριζική µείωση της
συµβολής του ΑΕΕ, αντικαθιστώντας την µε ανάλογη αύξηση της
συνεισφοράς που βασίζεται στην φορολογία. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις µπορούν χοντρικά — και αναγκαστικά απλοϊκά —
να συνοψιστούν ως εξής: φορολογία που βασίζεται στην κατανάλωση ενέργειας, πραγµατική και όχι στατιστική εισφορά επί του
ΦΠΑ, φορολόγηση των επιχειρήσεων. Η µερική αντικατάσταση του
τέταρτου πόρου µε «φορολογικό» καθεστώς θα έχει, σύµφωνα µε
την Επιτροπή, (σηµείο 4.1.1.1 της έκθεσης), το πλεονέκτηµα ότι θα
καταστήσει ευκρινέστερη τη δράση της Ευρώπης στους
πολίτες και θα συµβάλει στην ανάπτυξη µιας πιο άµεσης
σχέσης µαζί τους. Σήµερα, αντιθέτως, µε το υπερβολικό βάρος
του τέταρτου πόρου, τα κράτη µέλη, και ειδικότερα τα κράτη που
είναι καθαροί εισφορείς, τείνουν να κρίνουν τις πολιτικές και τις
πρωτοβουλίες της Ευρώπης αποκλειστικά από την άποψη των
εθνικών καταβολών και δίνουν περιορισµένη προσοχή στο περιεχόµενο των κοινοτικών πολιτικών, µε κίνδυνο να υποτιµηθεί η
«προστιθέµενη αξία τους».
3.11.2 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τις σκέψεις που διατύπωσε
προηγουµένως για την έκθεση, η οποία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή,
αλλά και η οποία δεν έχει, κατά την ΕΟΚΕ, οριστικό χαρακτήρα
παρά αξίζει να εµβαθυνθεί περισσότερο. Αποφεύγοντας να
υπεισέλθει επί της ουσίας των τριών λύσεων φορολογίας για τις
οποίες έγινε λόγος πιο πάνω (η πρώτη από τις οποίες φαίνεται να
πρέπει να αποκλειστεί εκ πρώτης όψεως) (10), η ΕΟΚΕ εφιστά την
προσοχή στο σχόλιο της Επιτροπής που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο και απεικονίζει ορθά την αιτιολόγηση του άρθρου
9. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η καθιέρωση «ευρωπαϊκού»
φόρου του πολίτη µε βάση το σκεπτικό ότι θα του παρέχει
την πεποίθηση ότι µε τον τρόπο αυτό προσεγγίζει την Ευρώπη
και γίνεται περισσότερο «ορατός», µπορεί να φέρει το
ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα. Η κριτική που ασκεί η Επιτροπή
έναντι της συµπεριφοράς των κρατών µελών — µε την οποία
συµφωνεί η ΕΟΚΕ — θα µπορούσε, κατ' αναλογία, να επεκταθεί
και στους πολίτες.
3.11.3 Η ΕΟΚΕ λαµβάνει υπό σηµείωση ότι πρόθεση της Επιτροπής δεν είναι να προτείνει αύξηση των πόρων αλλά να υποδείξει
(9) COM(2004) 505 τελικό της 14.07. 2004
(10) Ένας φόρος επί της ενέργειας είναι αναχρονιστικός µε βάση τις
τρέχουσες αλλά και τις µελλοντικές συνθήκες (βλ. τη γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ µε θέµα «Φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση – προτεραιότητες για τα προσεχή έτη», ΕΕ C αρ. 48 της 21.02.2002, σηµείο
3.1.2.1.1). Όσον δε αφορά τον φόρο επί της ενέργειας τα έσοδα από
τον οποίο χρησιµοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος, η
ΕΟΚΕ έχει επανειληµµένως τονίσει ότι «η θέσπιση οικολογικών φόρων
και τελών δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ούτε και να έχει ως αποτέλεσµα την
κατάργηση θέσεων απασχόλησης ιδίως στους ενεργοβόρους κλάδους».
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σαφώς στους φορολογούµενους ποιο τµήµα των φόρων προορίζεται για την εθνική φορολογία και ποιο προορίζεται αποκλειστικά
για την χρηµατοδότηση της Ένωσης. Μολονότι λαµβάνει υπόψη
της αυτή τη διευκρίνιση, η ΕΟΚΕ εξακολουθεί να νοιώθει αµήχανα:
αν από τη µια πλευρά µία σαφής ένδειξη ενός «ευρωπαϊκού φόρου»
µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη διαφάνεια, δίχως να αυξηθεί η
συνολική επιβάρυνση του φορολογουµένου, από την άλλη, δεν
µπορεί να αποκρυφτεί το γεγονός ότι ένα µέρος των πολιτών,
προερχόµενο από διάφορες χώρες, εξακολουθεί να είναι αντίθετο
προς το «ευρωπαϊκό» ιδεώδες ή τουλάχιστον δεν είναι πλήρως
ενηµερωµένο ως προς αυτό: ένας «ευρωπαϊκός φόρος» ενδέχεται να
τους παράσχει — αν και κατά τρόπο ακατάλληλο — νέα αρνητικά
επιχειρήµατα.

3.12 Μολονότι µε την προηγούµενη παράγραφο ολοκληρώνονται οι παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ για το έγγραφο της Επιτροπής,
στα όργανα λήψης αποφάσεων υποβάλλεται µία πρόσθετη
παρατήρηση ως συµβολή σε µία µελλοντική επανεξέταση του
θέµατος. Μία προσέγγιση η οποία θα παρείχε διαφανείς και εύκολες
στην εφαρµογή τους λύσεις θα µπορούσε κατά την ΕΟΚΕ να
συνίσταται σε:
— µία µεικτή εισφορά η οποία να καθορίζεται µε βάση το ΑΕΕ
ανά κάτοικο: η ΕΟΚΕ έχει ήδη επιστήσει την προσοχή των
αρµοδίων στο σηµείο αυτό στη γνωµοδότησή της µε θέµα
«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» (11)·
— µία καθαρή εισφορά η οποία να υπολογίζεται µε βάση την
µεικτή εισφορά και να υποβάλλεται σε διόρθωση από τον ΓΜ∆,
ο οποίος µε τον τρόπο αυτό µπορεί να αποτελέσει άµεσα µέρος
του φορολογικού µηχανισµού, δίχως να χρειάζονται εκ των
υστέρων επιστροφές ή προσαρµογές.
Μία προσέγγιση αυτού του είδους, αν και ασφαλώς θα µπορούσε
στη συνέχεια να τελειοποιηθεί και να υποβληθεί σε διορθώσεις, έχει
µεταξύ άλλων το προτέρηµα ότι αποδίδει µε σταθερό τρόπο την
τρέχουσα κατάσταση σε κάθε χώρα, δίχως να χρειάζονται
αναθεωρήσεις του φορολογικού συστήµατος.

4. Συµπερασµατικά σχόλια

4.1 Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι τελικές αποφάσεις, επί των οποίων σίγουρα θα επιδράσουν θεωρήσεις πολιτικού
χαρακτήρα, παραµένουν στα χέρια των κρατών µελών. Ωστόσο,
παρουσιάζει τις προαναφερθείσες θεωρήσεις και προτάσεις στο
πλαίσιο του ρόλου της ως εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών
— η οποία είναι εκείνη που τελικά υφίσταται την επιβάρυνση των
εισφορών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό — εκφράζοντας την
ευχή ότι θα µπορέσουν να ληφθούν υπόψη.
(11) ΕΕ C 74 της 23.03.2005, σελ. 32.
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4.2 Η κοινωνία των πολιτών, και σε τελική ανάλυση ο ευρωπαίος πολίτης, διαπιστώνει ότι ο µηχανισµός συνεισφοράς στους
ίδιους πόρους της Ένωσης, όχι απλώς δεν είναι γνωστός σε όλους,
αλλά κυρίως δεν χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Ακόµη δε λιγότερο διαφανής εµφανίζεται ο ΓΜ∆ που αποσκοπεί στην επιστροφή
συνεισφορών που έχουν ήδη καταβληθεί, όχι από τον κοινοτικό
προϋπολογισµό, αλλά από άλλα κράτη µέλη. Εάν πραγµατικά
θέλουµε να «φέρουµε την Ευρώπη κοντά στον πολίτη», τα κράτη
µέλη πρέπει να έχουν επίγνωση των ευθυνών που αναλαµβάνουν σε
σχέση µε αυτόν τον στόχο ο οποίος έχει επανειληµµένα επιβεβαιωθεί και διακηρυχθεί: η ανακοίνωση πρέπει να βασίζεται στη
σαφήνεια, η δε γλώσσα της πρέπει να είναι προσιτή. Αυτή η
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αποστολή πρέπει να αναληφθεί, όχι από την Επιτροπή, αλλά από τις
εθνικές κυβερνήσεις, δηλαδή από τους µόνους φορείς που είναι σε
θέση να επικοινωνήσουν µε τους πολίτες τους καθώς γνωρίζουν την
νοοτροπία και τις ανάγκες τους. Η αξιοπιστία της Ευρώπης είναι,
τελικώς, συγκεκριµένη ευθύνη των εθνικών αρχών.
4.3 Εάν υλοποιηθούν όσα αναφέρονται πιο πάνω, η πρόταση
δηµιουργίας ενός φορολογικού συστήµατος που θα βασίζεται σε
µία «ευρωπαϊκή» φορολογία µπορεί να έχει ορθολογική βάση. Σε
αντίθετη περίπτωση, ο προτεινόµενος µηχανισµός µοιάζει να είναι
το λιγότερο πρόωρος.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2005.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Matie SIGMUND
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