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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

421Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΚΑΙ 27ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005
Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Πράσινο βιβλίο για την
κληρονοµική διαδοχή και διαθήκη»
COM(2005) 65 τελικό
(2006/C 28/01)
Την 1η Μαρτίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε
θέµα: «Πράσινο βιβλίο για την κληρονοµική διαδοχή και διαθήκη».
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» στο οποίο ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές
εργασίες για το θέµα, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 21 Σεπτεµβρίου 2005 µε βάση εισηγητική έκθεση του
κ. RETUREAU.
Κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 118 ψήφους υπέρ και 2 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Οι προτάσεις της Επιτροπής
1.1 Σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Χάγης (2001), η Επιτροπή
υποβάλλει πράσινο βιβλίο συµβουλευτικού χαρακτήρα µε θέµα τις
διαθήκες και κληρονοµικές διαδοχές µε διεθνή διάσταση. Το
πράσινο βιβλίο καλύπτει το σύνολο της προβληµατικής, ήτοι:
— εφαρµοστέο δίκαιο,
— διεθνή δικαιοδοσία και αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών
πράξεων και αποφάσεων,
— διοικητικές διατάξεις, συµβολαιογραφικές ή διοικητικές πράξεις
και αµοιβαία αναγνώρισή τους,
— µέσα απλούστευσης σε ευρωπαϊκή κλίµακα: κληρονοµητήριο,
εγγραφή στο µητρώο διαθηκών.
Οι δικαιούχοι µιας κληρονοµικής διαδοχής µε διεθνείς δια1.2
στάσεις αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και προβλήµατα που
οφείλονται επί το πλείστον στις διαφορές µεταξύ των κανόνων
ουσιαστικού δικαίου, των δικονοµικών κανόνων, και των κανόνων
σύγκρουσης νόµων σε κάθε κράτος µέλος.
1.3 Κατά συνέπεια, το πράσινο βιβλίο προτείνει να εξεταστεί η
σκοπιµότητα να υιοθετηθούν στο εσωτερικό της Ένωσης κανόνες
ουσιαστικού δικαίου και κανόνες σχετικά µε τη δικαιοδοσία, το
εφαρµοστέο δίκαιο και την αναγνώριση όχι µόνον των δικαστικών
αποφάσεων, αλλά και των διοικητικών πράξεων και αποφάσεων
σχετικά µε τις διαθήκες και τις κληρονοµικές διαδοχές, ακόµη και
σε περίπτωση που η διεθνής διάσταση της κληρονοµιάς εκτείνεται
και σε χώρες εκτός ΕΕ.

2. Γενικές παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ

2.1 Σε διεθνή κλίµακα, το ζήτηµα ρυθµίζεται µε τρεις συµβάσεις
της Χάγης για την κληρονοµική διαδοχή και τις διαθήκες και µια
σύµβαση για τα καταπιστεύµατα:
— Σύµβαση για τις συγκρούσεις νόµων που αφορούν τον τύπο
διατάξεων διαθήκης (ηµεροµηνία σύναψης: 5 Οκτωβρίου 1961,
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 5 Ιανουαρίου 1964). Μέρη:
Γερµανία, Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Ισπανία, Εσθονία, Φινλανδία,
Γαλλία, Ελλάδα, Λουξεµβούργο. Η εν λόγω σύµβαση έχει,
επίσης, τεθεί σε ισχύ στα λοιπά κράτη µέλη, και συγκεκριµένα
(Κάτω Χώρες, Ηνωµένο Βασίλειο και Σουηδία (επικύρωση),
Ιρλανδία και Πολωνία (προσχώρηση), και Σλοβενία) διάδοχος
της πρώην Γιουγκοσλαβίας)
— Σύµβαση για τη διεθνή διαχείριση κληρονοµικών διαδοχών
(ηµεροµηνία σύναψης: 2 Οκτωβρίου 1973, ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος: 1η Ιουλίου 1993), κανένα κράτος µέλος δεν
είναι µέρος. Έχει τεθεί σε ισχύ σε ορισµένα κράτη µέλη και
συγκεκριµένα Πορτογαλία (επικύρωση), Σλοβακία και Τσεχία
(διάδοχοι της πρώην Τσεχοσλοβακίας).
— Σύµβαση για το εφαρµοστέο δίκαιο στη διαδοχή αιτία θανάτου
(ηµεροµηνία σύναψης: 1η Αυγούστου 1989). ∆εν έχει ακόµη
τεθεί σε ισχύ, αλλά έχει ήδη επικυρωθεί από ένα κράτος µέλος
(Κάτω Χώρες).
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— Σύµβαση για το εφαρµοστέο νόµο επί των καταπιστευµάτων και
για την αναγνώρισή τους (ηµεροµηνία σύναψης: 1η Ιουλίου
1985, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1η Ιανουαρίου 1992).
Μέρη: Ιταλία, Λουξεµβούργο. Η εν λόγω σύµβαση έχει, επίσης,
τεθεί σε ισχύ και σε άλλα κράτη µέλη και συγκεκριµένα τις
Κάτω Χώρες, το Ηνωµένο Βασίλειο (επικύρωση) και Μάλτα
(προσχώρηση).
2.2 Μια σύµβαση UNIDROIT «για τον ενιαίο νόµο σχετικά µε
τον τύπο διεθνούς διαθήκης» συνάφθηκε στη Ουάσινγκτον στις 26
Οκτωβρίου 1973 και τέθηκε σε ισχύ στις 9 Φεβρουαρίου 1978.
Τα κράτη µέλη που είναι µέρη της σύµβασης είναι τα εξής: Βέλγιο,
Κύπρος, (Τσεχοσλοβακία), Γαλλία, (Αγία Έδρα), Ιταλία, Ηνωµένο
Βασίλειο, Σλοβενία και πολλές τρίτες χώρες, µεταξύ των οποίων οι
Ηνωµένες Πολιτείες και η Ρωσική Οµοσπονδία. Η εν λόγω σύµβαση
προβλέπει διεθνές σύστηµα καταχώρησης και ενιαίο έντυπο για τη
σχετική διαδικασία.

2.2.1
Τα κράτη µέλη τα οποία έχουν υπογράψει τη σύµβαση
της Βασιλείας του 1972, που συνάφθηκε υπό την αιγίδα του
Συµβουλίου της Ευρώπης αλλά στην οποία µπορούν να προσχωρήσουν τρίτες χώρες, σχετικά µε ένα σύστηµα καταχώρησης των
διαθηκών είναι τα εξής: Βέλγιο, Κύπρος, Ισπανία, Εσθονία, Γαλλία,
Ιταλία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, και Πορτογαλία.

2.3 Οι συµβάσεις της Χάγης αφορούν τη δικαιοδοσία και το
εφαρµοστέο δίκαιο, ενώ οι συµβάσεις UNIDROIT αφορούν το
ουσιαστικό δίκαιο για ζητήµατα µε διεθνή διάσταση. Μόνο οι
διεθνείς διατάξεις σχετικά µε τον τύπο των διαθηκών και την µορφή
της καταχώρησής τους σε ένα διεθνές µητρώο παρουσιάζουν
σήµερα ένα αρκούντως σηµαντικό αριθµό επικυρώσεων και προσχωρήσεων.

2.4 Το ζήτηµα αφορά µια ειδική µορφή µεταβίβασης της
κυριότητας, η οποία αποτελεί θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα. Μια
κοινοτική νοµοθετική πράξη σχετικά µε την αρµοδιότητα, το εφαρµοστέο δίκαιο, και την αµοιβαία αναγνώριση των κληρονοµικών
διαδοχών οι οποίες έχουν µια διεθνή συνιστώσα θα έπρεπε να λάβει
τη µορφή κανονισµού.

2.5 Λαµβανοµένης υπόψη της πολυπλοκότητας του θέµατος, η
Επιτροπή διατυπώνει φιλόδοξους στόχους και προτάσεις οι οποίες,
όµως, είναι ιδιαιτέρως συναφείς και αναγκαίες σε συνθήκες εσωτερικής αγοράς που αφορούν πολλά πρόσωπα. Προκειµένου να
ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα του κανονισµού και να αποτραπούν τόσο οιαδήποτε αντινοµία µεταξύ των ρυθµιστικών διατάξεων όσο και ασυµφωνία µεταξύ των αποφάσεων των κρατών µελών,
θα έπρεπε να περιληφθεί ο µεγαλύτερος δυνατός αριθµός
ερωτηµάτων στο αντικείµενο των κανόνων σύγκρουσης των νοµοθεσιών συνδέοντας τους κανόνες πάντοτε, τόσο λειτουργικά όσο
και ουσιαστικά, µε το θέµα της κληρονοµικής διαδοχής (αποφεύγοντας, για παράδειγµα, θέµατα που αφορούν ουσιαστικά το
νοµικό καθεστώς των πραγµατικών δικαιωµάτων).

2.6 Η οικονοµική σηµασία της µιας κοινοτικής ρύθµισης είναι
αδιαµφισβήτητη, ιδίως σε σχέση µε τη µεταβίβαση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια
µετά το θάνατο του επιχειρηµατία η οποία αποτελεί ζήτηµα σηµαντικό για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη.
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2.7 Θα πρέπει να προβλεφθεί προσαρµογή των κανόνων οι
οποίοι, σε ορισµένες χώρες, απαγορεύουν τις συµβάσεις διαδοχής ή
τη διάθεση ενός τµήµατος της κληρονοµιάς για ένα ιδιαίτερο
σκοπό, και προώθησή τους σε κοινοτικό επίπεδο προκειµένου να
επιτευχθεί καλύτερη εναρµόνιση του ουσιαστικού δικαίου και να
διασφαλιστεί η διάρκεια των επιχειρήσεων ή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων οι οποίες, άλλως, κινδυνεύουν να διαλυθούν από τον
κατακερµατισµό τους µεταξύ πολλών κληρονόµων.

2.8 Λαµβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις διαφορές µεταξύ των
ισχυουσών εθνικών νοµικών διατάξεων, καθώς και ορισµένες πρόσφατες εξελίξεις και τον περιορισµένο αριθµό επικυρώσεων των
σχετικών διεθνών συµβάσεων, η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την άποψη της
Επιτροπής ότι είναι ανέφικτο να θεσπιστεί ένα αξιόπιστο ενιαίο
ουσιαστικό δίκαιο στον τοµέα των διαθηκών και των διεθνών
κληρονοµικών διαδοχών για όλες τις χώρες της Ένωσης. Συµφωνεί
µε τους τοµείς εργασίας και τις προτεραιότητες, διότι µια πρόόδος
στους εν λόγω τοµείς µπορεί να συνεπάγεται τη διευθέτηση πολλών
πρακτικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι δικαιούχοι, οι συµβολαιογράφοι και οι επαγγελµατίες που σχετίζονται µε το δίκαιο.

2.8.1 Μπορούν να διερευνηθούν και άλλες προσεγγίσεις λαµβανοµένου υπόψη του διεθνούς δικαίου το οποίο τα κράτη µέλη θα
κληθούν να συνεκτιµήσουν ενόψει µιας επικύρωσης ή προσχώρησης
σε ορισµένες συµβάσεις (µορφή των διαθηκών, εφαρµοστέο δίκαιο,
διεθνής 'διαθήκη, εθνική και διεθνής καταχώρηση).

2.8.2 Το δίκαιο σχετικά µε την κληρονοµική διαδοχή και την
διαθήκη επί ετών χαρακτηρίζεται, στις χώρες του ρωµαιογερµανικού
δικαίου, από µια αντίληψη όσον αφορά τις διαθήκες η οποία από
πολλές απόψεις είναι απαρχαιωµένη. Η κληρονοµιά του αποβιώσαντος (1) εθεωρείτο ως µια µορφή συνέχειας του προσώπου του
στο πρόσωπο των κληρονόµων του. Το δίκαιο της διαδοχής εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο προς µια προσέγγιση ρυθµιζόµενη
από το δίκαιο των συµβάσεων. Μετά τη Γερµανία ή την Ελβετία, η
µεταρρύθµιση του δικαίου της διαδοχής στη Γαλλία θα επιτρέψει
στη βούληση του αποβιώσαντος και των κληρονόµων του να διαδραµατίσουν σηµαντικότερο ρόλο όσον αφορά τη ρύθµιση των της
διαδοχής προκειµένου, µεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί καλύτερα η
συνέχεια των επιχειρήσεων.

2.8.3 Τα πολύ φιλελεύθερα καθεστώτα, τα οποία επιτρέπουν
στο συντάκτη της διαθήκης να αποκληρώσει αδικαιολόγητα ορισµένους απογόνους του, αποτελούν, από την πλευρά τους, ολοένα και
περισσότερο αντικείµενο αµφισβήτησης, όπως τεκµηριώνεται από τη
σηµαντική αύξηση των δικαστικών διαφορών.

2.8.4 Χωρίς να εξαλειφθούν ορισµένες ιστορικές και κοινωνιολογικές ιδιαιτερότητες των διαφόρων νοµικών καθεστώτων, τελικά
είναι δυνατόν να υπάρξει µακροπρόθεσµα µεγαλύτερη εναρµόνιση ή
τουλάχιστον ορισµένες συγκλίσεις, που θα µπορούσαν να επιταχυνθούν χάρη στη θέσπιση µιας ευρωπαϊκής διαθήκης και ενός
αρκετά ανοικτού και επιτρεπτικού µέσου σχετικά µε το εφαρµοστέο
δίκαιο, ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση διαθηκών και η ρύθµιση
διαδοχών µε διεθνείς συνιστώσες. Μπορεί, επίσης, να εξεταστεί το
ενδεχόµενο ουσιαστικών κοινοτικών διατάξεων στο πλαίσιο της
αποδοχής της αρχής της επιλογής από τον αποβιώσαντα του εφαρµοστέου δικαίου όσον αφορά την κληρονοµική διαδοχή (2) ως εναλλακτική λύση ενός ή πλειόνων εφαρµοστέων εθνικών δικαίων.
(1) «De cujus» (ο περί ού ο λόγος)
(2) «Professio juris»

3.2.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.9 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003
του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές
διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας ο οποίος καταργεί τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 αποτελεί πηγή έµπνευσης. Ιδίως
το άρθρο 21, παράγραφος 3, και το άρθρο 46 του κανονισµού
2201(2003) αποτελούν κατάλληλες πηγές ή, τουλάχιστον, προηγούµενα στον τοµέα του οικογενειακού δικαίου, ενόψει του καθορισµού του περιεχοµένου ορισµένων από τις προβλεπόµενες νοµικές
διατάξεις (3).
2.10 Εποµένως, η ΕΟΚΕ επικροτεί το πράσινο βιβλίο και θεωρεί
τα ερωτήµατα που θέτει ως θεµελιώδη και επείγοντα. Η ΕΟΚΕ θα
καταβάλει προσπάθεια να απαντήσει στα ερωτήµατα µε βάση τα
συµφέροντα και τις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών λαµβάνοντας
ταυτόχρονα υπόψη την αυξανόµενη κινητικότητά τους καθώς και
τα σηµαντικά µεταναστευτικά ρεύµατα του παρελθόντος.
2.11 Πρέπει, εν πρώτοις, να εξεταστεί το τυπικό των διαθηκών,
κατόπιν η διεθνής δικαιοδοσία και η επίλυση των συγκρούσεων
νόµων ως προς το εφαρµοστέο δίκαιο, η καταχώρηση των
διαθηκών, η αµοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων των δικαστικών
και άλλων αρµοδίων αρχών και, στη συνέχεια, να εξεταστούν τα
θέµατα για τα οποία υπάρχουν νοµικά προηγούµενα στο ευρωπαϊκό
και το διεθνές δίκαιο.
2.12 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι ένα ενιαίο σύστηµα (ενιαία νοµοθεσία
και ενιαίο κληρονοµικό δίκαιο) είναι προτιµότερο της κατάτµησης
των ρυθµίσεων περί κληρονοµικής διαδοχής. Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους, θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις σε ορισµένες
περιπτώσεις και ιδίως για τα ακίνητα ή συγκεκριµένα κινητά (πλοία,
αεροσκάφη, επωνυµία επιχειρήσεων, κλπ…) στο εξωτερικό.
2.13 Ορισµένα ζητήµατα όπως οι συµβάσεις κληρονοµικής
διαδοχής, ή τα κληρονοµικά καταπιστεύµατα, εξακολουθούν να
διέπονται από την εθνική νοµοθεσία (4). Όµως, θέµατα όπως η
αναγνώριση χωρίς διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας δικαστικών αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σε δικαστικές και µη περιπτώσεις στον τοµέα της κληρονοµικής διαδοχής, η υπολειπόµενη
διεθνής δικαιοδοσία, η αναγνώριση αποφάσεων και πράξεων δηµόσιων ή ιδιωτικών µη δικαστικών αρχών, η καταχώρηση στα αρµόδια
εθνικά υποθηκοφυλακεία βάσει του ευρωπαϊκού κληρονοµητηρίου,
πρέπει να αποτελέσουν τµήµα του προβλεπόµενης ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας.

3. Παρατηρήσεις για ειδικά ζητήµατα που θέτει το πράσινο
βιβλίο
3.1 Ένας κανονισµός παρεµφερής µεν µε τον κανονισµό αριθ.
2201(2003), αλλά εφαρµοστέος σε θέµατα διαδοχής, δεν επαρκεί
για την επίλυση των προβληµάτων που απορρέουν από µια διαδοχή
µε διεθνή διάσταση. Πράγµατι, οι περισσότερες διαδοχές ρυθµίζονται µε φιλικό διακανονισµό και πρέπει να επιλυθούν τα προβλήµατα που τίθενται λόγω απουσίας ένδικης διαφοράς. Εξάλλου,
η παρέµβαση δικαστή αποδεικνύεται απαραίτητη σε ορισµένες
χώρες ή για ορισµένα ζητήµατα, έστω και εάν πρόκειται για φιλικό
διακανονισµό.
(3) ΕΕ αριθ. L 338 της 23/12/2003.
(4) Τα κληρονοµικά καταπιστεύµατα δεν αναγνωρίζονται σε πολλές χώρες
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Εξάλλου, ορισµένες από τις χώρες αυτές
θεωρούν τη νόµιµη µοίρα και τα έσοδα εκ δωρεών ως θέµατα δηµόσιας
τάξης. Εξάλλου, αυτό ενθαρρύνει τις στρατηγικές περιγραφής της νοµοθεσίας περί κληρονοµικής διαδοχής και ειδικότερα όσον αφορά τα
ακίνητα που βρίσκονται στις εν λόγω χώρες.
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3.2 Το κοινοτικό νοµοθέτηµα πρέπει να επιλύει τα προβλήµατα
του προσδιορισµού του αρµόδιου µέσου ή των αρµόδιων µέσων
και της αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, αλλά θα πρέπει
επίσης να ρυθµίζει τα εξής:

— διαδοχές εκ διαθήκης: τους όρους κύρους της διαθήκης (τύπος
και περιεχόµενο, ικανότητα σύνταξης διαθήκης, όρια αυτονοµίας και βούλησης), νόµιµη µοίρα, διαδοχές µε ανωµαλίες,
συµβάσεις κληρονοµικής διαδοχής (περιπτώσεις που επιτρέπονται ή απαγορεύονται, νόµιµη µοίρα, κληρονοµικά καταπιστεύµατα, ιδιότητα κληρονόµου),

— εξ αδιαθέτου διαδοχή και διαδοχή εκ διαθήκης: ιδιότητα κληρονόµου και µερίσµατα της κληρονοµιάς, κανόνες για το αδιαίρετο, την εκκαθάριση και διανοµή της περιουσίας, κλπ.),

— πέραν της αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων (και των
πιθανών εξαιρέσεων δηµοσίας τάξης), αναγνώριση των µη δικαστικών πράξεων που απορρέουν από φιλικό διακανονισµό της
διαδοχής: διαθήκη, συµβολαιογραφικές και άλλες διοικητικές
πράξεις, διεθνής δικαιοδοσία των συµµετεχόντων υπαλλήλων
του δηµοσίου και των επαγγελµατιών που σχετίζονται µε το
δίκαιο,

— όσον αφορά τα κριτήρια σύνδεσης σε σχέση µε τη δικαιοδοσία
των δικαστηρίων κρίνεται απαραίτητη µια σχετική ελαστικότητα
για να συνάδουν τα εν λόγω κριτήρια µε το εφαρµοστέο δίκαιο
σύµφωνα µε την πρόθεση του συντάκτη της διαθήκης ή µε το
δίκαιο που οι κληρονόµοι ευλόγως θεωρούν ως εφαρµοστέο
(ιθαγένεια του συντάκτη της διαθήκης, συνήθης τόπος
κατοικίας του, τόπος θανάτου, τόπος σύνταξης και κατάθεσης
της διαθήκης, τόπος όπου βρίσκεται το µεγαλύτερο τµήµα της
περιουσίας...).

3.3 Η ΕΟΚΕ επικροτεί το πρόγραµµα της Χάγης διότι προβλέπει
ένα «ευρωπαϊκό κληρονοµητήριο», καθώς και τη δηµιουργία
συστήµατος καταχώρησης των διαθηκών. Τα κράτη µέλη πρέπει να
ορίσουν την αρµόδια αρχή για τη χορήγηση του εν λόγω κληρονοµητηρίου και, σε περίπτωση που η αρχή αυτή δεν υπάρχει ακόµη,
τη δηµιουργία ενός εθνικού κεντρικού τόπου κατάθεσης. Πρέπει να
συσταθεί ένα κεντρικό κοινοτικό µητρώο (ή ευρωπαϊκό υπό την
έννοια του Συµβουλίου της Ευρώπης, εάν τα κράτη µέλη τα οποία
δεν το έχουν ήδη πράξει, να κληθούν να επικυρώσουν τη σύµβαση
της Βασιλείας) οι πληροφορίες του οποίου πρέπει να είναι προσιτές
σε δικαστές, συµβολαιογράφους και άλλους αρµόδιους που
προβλέπει το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο (τουλάχιστον, βάσει του
ονόµατος του αποβιώσαντος και της ηµεροµηνίας γεννήσεώς του,
να είναι γνωστό σε ποιο κράτος µέλος και, ενδεχοµένως, σε ποια
τρίτη χώρα, ποια ηµεροµηνία, και σε ποια αρµόδια αρχή έχει κατατεθεί µια διαθήκη, ώστε να είναι δυνατή η αίτηση αντιγράφου από
αυτή).

3.3.1 Το ευρωπαϊκό σύστηµα καταχώρησης πρέπει πάντως να
είναι συµβατό µε το σύστηµα της σύµβασης της Βασιλείας και το
σύστηµα της σύµβασης της Ουάσινγκτον λαµβανοµένου υπόψη ότι
πολλά κράτη µέλη έχουν ήδη υπογράψει τις εν λόγω συµβάσεις και
ότι το σχέδιο κοινοτικής νοµοθεσίας θα αφορά, επίσης, τις διαδοχές
οι οποίες µπορεί να αφορούν µια τρίτη χώρα.
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3.4 Η διοικητική διαδικασία µετά την αναγνώριση της ιδιότητας
κληρονόµου και την εκκαθάριση και διανοµή της κληρονοµιάς
πρέπει να απλουστευτεί όσο το δυνατό περισσότερο. Η ΕΟΚΕ
συµφωνεί µε την αµοιβαία αναγνώριση των πράξεων και εγγράφων
των κατά νόµο αρµόδιων φορέων σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο,
καθώς και µε την καταχώρηση στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο (είτε
απευθείας είτε από τις αρµόδιες αρχές για την καταχώρηση των
δικαιωµάτων επί ακινήτων) της κυριότητας και των τυχόν δουλειών,
υποθηκών ή διαµελισµών ακινήτων, βάσει των διατάξεων του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου.

3.5 H ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στα φορολογικά προβλήµατα τα οποία µπορούν να προκληθούν σε κληρονόµους µιας κληρονοµιάς η οποία είναι βρίσκεται σε δυο ή περισσότερες χώρες. Πρέπει να αποτραπούν ενδεχόµενα προβλήµατα διπλής
φορολόγησης του συνόλου ή κάθε µεριδίου της κληρονοµιάς που
θα µπορούσε να αποβεί απαλλοτριωτική στην περίπτωση ορισµένων
κληρονοµιών ή που θα µπορούσε να έχει ως συνέπεια άνιση µεταχείριση των κληρονόµων ανάλογα µε τη φύση των στοιχείων που
κληρονοµά ο καθένας. Απαιτείται απογραφή των φορολογικών
διατάξεων που εφαρµόζονται στις διεθνείς διαδοχές στα κράτη µέλη
προκειµένου να εντοπιστούν οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν την
φορολόγηση ακινήτων και αξιών που δεν βρίσκονται στην
επικράτειά τους, να συγκριθούν οι συντελεστές, και να εξεταστούν
δίκαιες λύσεις για υποβολή στις ενδιαφερόµενες χώρες. Ενδεχοµένως, η Επιτροπή θα µπορούσε να εξετάσει τη σκοπιµότητα
πρότασης σύµβασης-τύπου για την αποτροπή της διπλής φορολόγησης στον τοµέα των διεθνών κληρονοµικών διαδοχών µεταξύ
των κρατών µελών.

3.6 Μήπως θα ήταν σκόπιµο να θεσπιστεί µια «ευρωπαϊκή
διαθήκη» κατά το πρότυπο της «διεθνούς διαθήκης» της σύµβασης
της Ουάσινγκτον και να προβλεφθεί, εκτός από την ευρωπαϊκή της
καταχώρηση, και διεθνής καταχώρησή της; Αυτό θα µπορούσε να
ενθαρρύνει κύρωση των συµβάσεων της Βασιλείας και της
Ουάσινγκτον από ένα µεγαλύτερο αριθµό χωρών και να παράσχει
µεγαλύτερη ασφάλεια στους εκ µιας διεθνούς διαθήκης δικαιούχους
στην οποία εµπλέκονται όχι µόνο κράτη µέλη αλλά και τρίτες
χώρες. Η ΕΟΚΕ προτείνει στις υπηρεσίες της Επιτροπής αυτή την
προσέγγιση εργασίας δεδοµένου ότι οι εν λόγω συµβάσεις είναι
ήδη γνωστές στα κράτη µέλη είτε επειδή τις έχουν ήδη κυρώσει είτε
επειδή οι δηµόσιες αρχές και οι δικαστές τους επιληφθεί διαθηκών
και καταχωρήσεων που διέπονται από αυτά τα νοµικά καθεστώτα.

3.7 Εάν η υπόθεση αυτή καταστεί πραγµατικότητα, η ευρωπαϊκή
διαθήκη θα γίνει αποδεκτή υπό την µορφή αυτή από όλα εθνικά
δίκαια. Πράγµατι, το ευρωπαϊκό δίκαιο πρέπει να συµβάλει ώστε
απλά προβλήµατα τύπου να µην αποδυναµωθεί η γενικώς αναγνωρισµένη αρχή του σεβασµού της βούλησης του αποβιώσαντος
(«favor testamenti») εντός των ορίων του εφαρµοστέου δικαίου.

3.8 Είναι απαραίτητη µια ειδική ευρωπαϊκή ρύθµιση προκειµένου
η εν λόγω νοµοθεσία να εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις
κληρονοµικών διαδοχών στις οποίες εµπλέκονται δυο ή περισσότερα κράτη µέλη, ή και τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων και
εκείνων που έχουν προσχωρήσει σε διεθνείς συµβάσεις προκειµένου
η εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου να διασφαλιστεί σε όλες τις
περιστάσεις (ώστε η «ειδική κοινοτική νοµοθεσία» να έχει το
προβάδισµα έναντι του της διεθνούς νοµοθεσίας).
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4. Άλλα ερωτήµατα που τίθενται

4.1 Το πράσινο βιβλίο θέτει 39 βασικά ερωτήµατα τα οποία
συνοδεύονται από επιµέρους ερωτήµατα. Η ΕΟΚΕ δεν είναι δυνατόν
να απαντήσει σε όλα στο παρόν προκαταρκτικό στάδιο, αλλά
προτείνει στην Επιτροπή να διεξαγάγει κατ' ιδίαν διαβουλεύσεις µε
κάθε µια από τις αφορώµενες από το αντικείµενο του πράσινου
βιβλίου εκπροσωπευτικές οργανώσεις των νοµικών επαγγελµάτων.

4.2 Η ΕΟΚΕ θα αρκεστεί να δώσει µερικές απαντήσεις σε
ορισµένα ερωτήµατα τα οποία φαίνεται να έχουν ειδικότερη
σηµασία. Η γενική κατεύθυνση που θα επιλεγεί θα είναι καταρχήν
εκείνη η οποία συµβιβάζεται µε τις συµβάσεις της Βασιλείας και
της Ουάσινγκτον προκειµένου οι ευρωπαϊκοί κανόνες να εναρµονίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο στην προοπτική µιας ευρείας
νοµικής συναίνεσης αποδεκτής από τον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό
κρατών µελών και τρίτων χωρών.

4.3 Πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον τα κριτήρια του εφαρµοστέου δικαίου που προβλέπονται από την σύµβαση της Χάγης
του 1961 για τις συγκρούσεις νόµων που αφορούν τον τύπο
διατάξεων διαθήκης δεδοµένου ότι προσφέρουν επαρκή ποικιλότητα
ώστε στην πλειονότητα των περιπτώσεων να δικαιολογείται η
εφαρµογή του νόµου σύµφωνα µε τον οποίο συντάχθηκε η
διαθήκη.

4.4 Στο πνεύµα ορισµένων µεταρρυθµίσεων που πραγµατοποιήθηκαν προσφάτως, ή που βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, στη ∆υτική Ευρώπη, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο
θέµα των συµφερόντων των ανικάνων προς δικαιοπραξία (ανηλίκων
ή ενηλίκων) ή βαριά αναπήρων, εάν η επέκταση της συµβασιοποίησης ή της επιλογής του εφαρµοστέου νόµου από µέρους των
κληρονόµων θα είχε ως συνέπεια τροποποίηση του καθεστώτος της
νόµιµης µοίρας ή την δηµιουργία ανισοτήτων µεταξύ κληρονόµων.
Αυτή η µεγαλύτερη ευελιξία του συντάκτη της διαθήκης ή των
δικαιούχων δεν θα έπρεπε να θέσει σε αµφισβήτηση τις ισχύουσες
διατάξεις των εφαρµοστέων νόµων οι οποίες προσφέρουν µεγαλύτερη προστασία στους κληρονόµους (βλέπε ερωτήσεις 5 και 10
του πράσινου βιβλίου).

4.5 Οι πράξεις εκτέλεσης της διαδοχής ενός εκ των κληρονόµων
ή του πληρεξουσίου του, στις χώρες στις οποίες δεν ορίζεται υποχρεωτικά εκτελεστής, δεν πρέπει να θεωρούνται ως σιωπηρά
αποδοχή της διαδοχής χωρίς δυνατότητα προηγούµενης απογραφής
της κληρονοµιάς.

4.6 Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα επιλογής της αποδοχής
της κληρονοµιάς από τους κληρονόµους εντός των ορίων των απαιτήσεων που την επιβαρύνουν καθώς και η δυνατότητα σύναψης
σύµβασης κληρονόµων ή σύµβασης κληρονοµιάς η οποία να
προβλέπει άνιση κατανοµή για νόµιµους σκοπούς (συνέχιση της
λειτουργίας µιας εκµετάλλευσης ή µιας επιχείρησης, πλεονεκτήµατα
υπέρ ανικάνων προς δικαιοπραξία ή αναπήρων κληρονόµων) και η
δυνατότητα συµβάσεων οι οποίες να προβλέπουν την ίση κατανοµή
µεταξύ ετεροθαλών ή νόθων τέκνων σε περίπτωση που το εφαρµοστέο δίκαιο δεν προβλέπει την ισότητα αυτή ή την άµεση µεταβίβαση των δικαιωµάτων ενός κληρονόµου προς τους κατιόντες του
λαµβανοµένης υπόψη της παράτασης του προσδόκιµου επιβίωσης.
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4.7 Εξάλλου, θα ήταν σκόπιµο να επιτραπεί περιοριστικά κατά
τρόπο πλαισιωµένο η δυνατότητα επιλογής από το συντάκτη της
διαθήκης του εφαρµοστέου δικαίου όσον αφορά την κληρονοµική
διαδοχή, για παράδειγµα επιλογή µεταξύ του δικαίου της εθνικότητάς του (ή µιας εκ των εθνικοτήτων του) ή του δικαίου του
τόπου κατοικίας του.
4.8 Η ΕΟΚΕ θεωρεί, τέλος, ότι πρέπει να συνεχίσουν και να
αναπτυχθούν οι εργασίες σύγκρισης που η Επιτροπή έχει ήδη
ξεκινήσει και να ενηµερώνονται τακτικά στην κοινοτική ιστοθέση
και να µεταφραστούν σε επαρκή αριθµό γλωσσών ώστε να είναι
γενικά χρήσιµες για του επαγγελµατίες του δικαίου και να διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε η παρουσίαση ανά κεφάλαιο να καθιστά
εύληπτες τις γενικές αρχές από τους ευρωπαίους πολίτες που
προτίθενται να συντάξουν διαθήκη διεθνούς χαρακτήρα, ή από τους
κληρονόµους τους.

C 28/5

4.9 Η ΕΟΚΕ αναµένει µε ενδιαφέρον τα αποτελέσµατα των
διαβουλεύσεων που έχει ήδη ξεκινήσει η Επιτροπή ή που πρόκειται
να διεξαχθούν στο µέλλον. Ελπίζει ότι στη συνέχεια θα είναι
δυνατόν να της υποβληθούν για γνωµοδότηση γενικές κατευθύνσεις
και πιο συγκεκριµένες νοµοθετικές προτάσεις τις οποίες επιθυµεί να
εξετάσει λεπτοµερώς διότι θεωρεί ότι το θέµα των διαθηκών και της
κληρονοµικής διαδοχής είναι σηµαντικό για τους ευρωπαίους
πολίτες. Η απλούστευση των διαδικασιών καθώς και η µεγαλύτερη
νοµική και φορολογική ασφάλεια και η ταχύτερη ρύθµιση των
διεθνών κληρονοµικών διαδοχών δεν πρέπει να αγνοηθούν είτε
πρόκειται για άτοµα είτε για επιχειρήσεις, γεωργικές εκµεταλλεύσεις, ή άλλες οικονοµικές δραστηριότητες την δραστηριότητα των
οποίων οι διαχειριστές ή ιδιοκτήτες τους επιθυµούν να διασφαλίσουν µετά την αποβίωσή τους.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Κατάσταση και προοπτικές των “παραδοσιακών” πηγών ενέργειας όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στο
µελλοντικό ενεργειακό µείγµα»
(2006/C 28/02)
Στις 10 Φεβρουαρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση
µε θέµα: «Κατάσταση και προοπτικές των “παραδοσιακών” πηγών ενέργειας όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο, το
φυσικό αέριο στο µελλοντικό ενεργειακό µείγµα»
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του την 1η Σεπτεµβρίου 2005 µε βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. WOLF.
Κατά την 421η σύνοδο της ολοµέλειάς της που πραγµατοποιήθηκε στις 26ης Οκτωβρίου 2005 και 27 Οκτωβρίου
2005 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2005), η ΕΟΚΕ υιοθέτησε µε 119 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές,
την ακόλουθη γνωµοδότηση:
Η ΕΟΚΕ υιοθέτησε πρόσφατα σειρά γνωµοδοτήσεων (1) σχετικά µε
διάφορες πτυχές του ενεργειακού ζητήµατος. ∆εδοµένου ότι µέχρι
σήµερα το µεγαλύτερο µέρος του ενεργειακού εφοδιασµού
βασίζεται, όπως και παλαιότερα, στις ορυκτές πηγές ενέργειας, δηλ.
στον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και δεδοµένου
ότι το ζήτηµα της εξάντλησης των πόρων καθώς και οι εκποµπές
αερίων του θερµοκηπίου συνδέονται µε τη χρήση αυτών των πηγών,
η παρούσα γνωµοδότηση θεωρείται ότι αποτελεί αξιολόγηση των
«παραδοσιακών» πηγών ενέργειας.

Σε µεταγενέστερο στάδιο, θα ακολουθήσει σύνθεση αυτών των
γνωµοδοτήσεων στο πλαίσιο της γνωµοδότησης µε τίτλο «Ο ενεργειακός εφοδιασµός της ΕΕ: στρατηγική για ένα βέλτιστο ενεργειακό µείγµα».

Στρατηγικό στόχο αυτής της σειράς, η οποία θα ολοκληρωθεί µε
µια γνωµοδότηση για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µαζί µε την
παρούσα γνωµοδότηση, πρέπει να αποτελέσει η δηµιουργία

Περιεχόµενα:

(1) Βλέπε σχετικά τις γνωµοδοτήσεις «Προαγωγή των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας: µέσα δράσης και µηχανισµοί χρηµατοδότησης» (ΕΕ C 108 της
30.4.2004), «Η σηµασία της πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας» (ΕΕ C 112 της 30.4.2004), «Ενέργεια σύντηξης»
(ΕΕ C 302 της 7.12.2004), «Χρήση της γεωθερµίας» (ΕΕ C 110 της
30.4.2004).

κατάλληλης βάσης για την πραγµατοποίηση ρεαλιστικών επιλογών
σε ό,τι αφορά το µελλοντικό ενεργειακό µείγµα.

1. Σύνοψη και συστάσεις
2. Το ενεργειακό ζήτηµα
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3. Πόροι, αποθέµατα, εµβέλεια
4. Ενεργειακά αποθέµατα στην ΕΕ –Εξάρτηση από τις εισαγωγές
5. Εξέλιξη της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ
6. Άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε ένα αειφόρο ενεργειακό µείγµα
7. Προστασία του περιβάλλοντος και προληπτική προστασία του
κλίµατος
8. Τεχνολογική ανάπτυξη
9. ∆έσµευση και τελική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα
1. Σύνοψη και συστάσεις
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σχέση µε αυτό, ένα ιδιαίτερο πρόβληµα είναι η πολιτική σταθερότητα ορισµένων κρατών που είναι βασικοί προµηθευτές. Από την
άποψη αυτή, ιδιαίτερη σηµασία έχει η συνεργασία µε την ρωσική
οµοσπονδία, την ΚΑΚ µε τα κράτη της εγγύς και της µέσης
Ανατολής, καθώς και µε τις γειτονικές χώρες της Ε.Ε. ( όπως, π.χ.,
η Αλγερία και η Λιβύη).

1.7 Αφετέρου, η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να λάβει
κάθε δυνατό µέτρο για να περιορίσει σε µακροπρόθεσµη βάση
αυτήν την εξάρτηση, ειδικά µέσω της αποτελεσµατικότερης χρήσης
των ορυκτών πηγών ενέργειας, καθώς και µε την ανάπτυξη, διάθεση
στην αγορά και ενίσχυση της χρήσης εναλλακτικών ενεργειακών
συστηµάτων, όπως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η πυρηνική
ενέργεια. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η περαιτέρω ανάπτυξη εναλλακτικών ενεργειακών συστηµάτων αποκτά ιδιαίτερη σηµασία.

1.1 Η ωφέλιµη ενέργεια αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία
οικοδοµούνται ο σύγχρονος τρόπος ζωής και ο πολιτισµός µας.
Μόνο η διάθεση ενέργειας σε επαρκείς ποσότητες µας επέτρεψε να
φθάσουµε στο σηµερινό βιοτικό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την υλοποίηση Λισσαβόνας και των αποφάσεων που έλαβε το
συµβούλιο στο Γκέτεµποργκ και τη Βαρκελώνη είναι η εξασφάλιση
του εφοδιασµού µε φτηνή, φιλοπεριβαλλοντική χρήσιµη ενέργεια
σύµφωνα µε τις αρχές της βιωσιµότητας.

1.8 Επιπλέον, η ενισχυµένη χρήση των αξιόλογων ευρωπαϊκών
αποθεµάτων άνθρακα µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη αυτού του
στόχου·

1.2 Τα ορυκτά καύσιµα άνθρακας (2), πετρέλαιο και φυσικό
αέριο συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού και του
παγκόσµιου ενεργειακού εφοδιασµού. Ακόµη και τις επόµενες
δεκαετίες δεν θα καταργηθεί ο ρόλος τους και, ως εκ τούτου,
εξακολουθούν να είναι απολύτως απαραίτητα.

1.9 Στο πλαίσιο µιας εύρυθµης ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς
και της θέσπισης των κατάλληλων µέτρων για την προστασία του
κλίµατος, τα ορυκτά καύσιµα αξιοποιούνται σε συγκεκριµένους
τοµείς, που έχουν προσαρµοστεί στις συγκεκριµένες ιδιότητες και
στα εκάστοτε επίπεδα τιµών και κόστους. Αυτό συνεπάγεται αυτόµατα µια, από οικονοµική και ενεργειακή άποψη, ιδιαίτερα αποτελεσµατική χρήση των εν λόγω ορυκτών καυσίµων.

1.3 Η εξόρυξη και χρήση τους συνδέονται όµως µε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος όπως η εκποµπή αερίων του
θερµοκηπίου, — κυρίως διοξειδίου του άνθρακα και µεθανίου
καθώς και µε ανάλογες συνέπειες για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον. — Πρόκειται για την εξάντληση πεπερασµένων πόρων.
1.4 Η χρήση τους είχε ως αποτέλεσµα την εκτεταµένη εξάρτηση
της Ευρώπης από τις εισαγωγές για αυτήν τη ζωτική πρώτη ύλη, η
οποία αναµένεται να ενισχυθεί στο µέλλον, κυρίως όσον αφορά το
πετρέλαιο και ακόµη περισσότερο το φυσικό αέριο.
1.5 Η υποθετική διάρκεια των παγκόσµιων πηγών και
αποθεµάτων (3) σε άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες (οικονοµική ανάπτυξη, έρευνα, τεχνολογική εξέλιξη). Πρόκειται για διάστηµα πολλών δεκαετιών ( στην
περίπτωση του άνθρακα, ακόµη και αιώνων), παρόλο που στην
περίπτωση του πετρελαίου θα µπορούσε να προκύψει µείωση των
αποθεµάτων και περιορισµός της προσφοράς οι ίδιοι από τα µέσα
του τρέχοντος αιώνα.. Η κατάσταση που σηµειώνεται σήµερα στην
αγορά πετρελαίου καταδεικνύει ότι πολύ βραχυπρόθεσµα µπορεί να
προκύψει αλµατώδης και αιφνιδιαστική άνοδος των τιµών µε
σηµαντικό αντίκτυπο στις εθνικές οικονοµίες (4).
1.6 Συνεπώς, η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει αφενός να
επικεντρώσει όλες τις δράσεις της, προκειµένου να διασφαλίσει τον
εφοδιασµό και τις διόδους εφοδιασµού των ορυκτών καυσίµων. Σε
(2) Λιγνίτης και γαιάνθρακας
(3) Βλέπε κεφάλαιο 3
(4) Σύµφωνα µε µελέτη που δηµοσίευσε τον Απρίλιο 2005 η τράπεζα
Investmentbank Goldman Sachs , το επίπεδο των τιµών πετρελαίου
βρίσκεται «στην αρχή µιας πρωτοφανούς ανοδικής πορείας» η οποία,
σύµφωνα µε την τράπεζα, µπορεί να φθάσει και τα 105 δολάρια ΗΠΑ
το βαρέλι. Για το 2005 είχε προβλεφθεί ότι η τιµή πετρελαίου θα
φθάσει τα 50 δολάρια ΗΠΑ, για το 2006 τα 55 δολάρια ΗΠΑ.
Ωστόσο, στις 29 Αυγούστου 2005 η τιµή πετρελαίου είχε ήδη υπερβεί
τα 70 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι.

1.10 Αυτό οδήγησε στην επικράτηση της χρήσης του άνθρακα
στη βιοµηχανία χάλυβα και στις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, ενώ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αξιοποιούνται
πρωτίστως για την παραγωγή θερµότητας και για µη ενεργειακές
εφαρµογές. Στον τοµέα των µεταφορών κυριαρχούν προϊόντα που
παράγονται από το πετρέλαιο.

1.11 Συνεπώς, στην περίπτωση του ενεργειακού µείγµατος, το
ενδιαφέρον πρέπει να επικεντρωθεί στη χρήση των πεπερασµένων
και πολλαπλά αξιοποιήσιµων πηγών ενέργειας φυσικό αέριο και
πετρέλαιο σε εφαρµογές — π.χ., για την τροφοδοσία των µεταφορών µε καύσιµα και της χηµικής βιοµηχανίας µε πρώτες ύλες —
όπου η χρήση άνθρακα, για να είναι δυνατή, συνεπάγεται πρόσθετο
κόστος, κατανάλωση ενέργειας και εκποµπές CO2.

1.12 Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ανά µονάδα
προϊόντος (π.χ. χλγ. CO2/kWh, τόνοι CO2/τόνο χάλυβα, γραµ.
CO2/χλµ. Ι.Χ.) πρέπει να συνεχίσουν διαρκώς να µειώνονται µε την
αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου. Για το σκοπό αυτό απαιτείται βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλους τους
τοµείς της ενεργειακής µετατροπής και χρήσης.

1.13 Συνεπώς, η ενεργειακή και οικονοµική πολιτική πρέπει να
προσφέρουν ένα αξιόπιστο πλαίσιο για τις επενδύσεις, το οποίο θα
συµβάλει στη βελτίωση της τεχνικής στους τοµείς της βιοµηχανίας,
των επιχειρήσεων και των ιδιωτικών αγορών.
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1.14 Κατά τις επόµενες δεκαετίες, η αύξηση της ισχύος των
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη αναµένεται
να φτάσει στα 400 GWel (5) περίπου. Προκειµένου να µειωθούν οι
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και η κατανάλωση ορυκτών
καυσίµων, οι νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να εξοπλιστούν µε την καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία.
1.15 Στις µεταφορές που πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια για τον περιορισµό της ειδικής κατανάλωσης καυσίµων
( κατανάλωση ανά όχηµα ανά χιλιόµετρο) και για να µην αυξηθεί
περαιτέρω η συνολική κατανάλωση. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται
αφενός η τεχνική πρόοδος σε πολλούς τοµείς του σχεδιασµού
µηχανοκίνητων οχηµάτων και της παραγωγής καυσίµων και
αφετέρου η λήψη µέτρων για την αποφυγή της κυκλοφοριακής
συµφόρησης (οδικά συστήµατα και κατασκευή σηράγγων/
συστήµατα δροµολόγησης) και τον περιορισµό των µεταφορών (6).
Η εξάρτηση από το πετρέλαιο µπορεί να περιοριστεί και µε την
προαγωγή της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων, όπως ο ηλεκτρικός σιδηρόδροµος, επειδή έτσι επιτυγχάνεται µια ευρύτερη
διαφοροποίηση των πρωτογενών πηγών ενέργειας που χρησιµοποιούνται (άνθρακας, φυσικό αέριο, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
πυρηνική ενέργεια).
1.16 Για να σηµειωθεί πρόοδος στον τοµέα της ενεργειακής
αποδοτικότητας, χρειάζεται να ενισχυθεί η έρευνα και τεχνολογική
ανάπτυξη, ιδιαιτέρως για την περίπτωση των σταθµών παραγωγής
ενέργειας που χρησιµοποιούν ορυκτά καύσιµα, και µάλιστα από την
πλευρά της βιοµηχανίας αλλά και µε τη στήριξη µέτρων εκ µέρους
των δηµόσιων αρχών.
1.17 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη θεµατική προτεραιότητα «ενέργεια»
που συµπεριλήφθηκε στην πρόταση του 7ου προγράµµατος
πλαισίου ΕΤΑ. Για την περίπτωση αυτή πρέπει να προβλεφθούν
επαρκείς πόροι και να καλυφθεί ολόκληρο το φάσµα της ενεργειακής τεχνολογίας. Το πρόγραµµα πρέπει να περιλαµβάνει µέτρα
τα οποία οδηγών στην αποδοτικότερη χρήση ορυκτών καυσίµων,
επειδή κατ' αυτό τον τρόπο µπορεί να επιτευχθεί ένα ιδιαίτερα
υψηλό συνολικό όφελος.
1.18 Μακροπρόθεσµα, οι εκποµπές CO2 κατά µονάδα παραγωγής ενέργειας µπορούν να περιορισθούν σηµαντικά και στην
περίπτωση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος µε τη χρήση
ορυκτών καυσίµων, εφόσον χρησιµοποιηθούν τεχνικές για τη
δέσµευση και την τελική αποθήκευση CO2 (Clean Coal Technology). Για το λόγο αυτό, είναι ζωτικής σηµασίας η ανάπτυξη και
δοκιµή τέτοιων µεθόδων στο 7ο πρόγραµµα πλαίσιο Ε&Α.
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οικονοµικό, φιλικό προς το περιβάλλον και βιώσιµο εφοδιασµό µε
ωφέλιµη ενέργεια αποτελεί κεντρικό θέµα των αποφάσεων των
Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Λισσαβόνας, του Γκέτεµποργκ και της
Βαρκελώνης.

2.2 Η ΕΟΚΕ έχει συχνά υπογραµµίσει ότι η διάθεση και χρήση
ενέργειας συνδέονται µε τη ρύπανση του περιβάλλοντος, µε το
πρόβληµα της εξάρτησης από τρίτες χώρες και µε αστάθµητους
παράγοντες. Όλες οι εναλλακτικές λύσεις και τεχνικές που θα
µπορούσαν να συµβάλλουν στον µελλοντικό ενεργειακό εφοδιασµό
παρουσιάζουν τεχνικές ατέλειες, συνεπάγονται επιπτώσεις για το
περιβάλλον, δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των
αναγκών, ενώ δεν µπορεί να προβλεφθεί το δυναµικό τους για το
µακροπρόθεσµο µέλλον. Σε αυτά προστίθενται οι πτυχές της
εξάντλησης των αποθεµάτων και των πόρων µε όλες τις επιπτώσεις
που αυτή συνεπάγεται. Η αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού, και
των ενεργειακών αναγκών στις αναπτυσσόµενες χώρες — και όλως
ιδιαιτέρως η σηµαντική αύξηση των ενεργειακών αναγκών στις νέες
βιοµηχανικές χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία Βραζιλία — αναµένεται
να επιδεινώσει σηµαντικά τα προβλήµατα.

2.3 Η διασφάλιση ενός µακροπρόθεσµα διαθέσιµου, φιλικού
προς το περιβάλλον και ανταγωνιστικού ενεργειακού εφοδιασµού
πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί πρωτεύον στόχο µιας διορατικής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Για τους προαναφερόµενους λόγους, η πολιτική αυτή δεν µπορεί να περιοριστεί στη χρήση
µικρότερου αριθµού ενεργειακών πηγών. Τα ενεργειακά αδιέξοδα
και άλλοι κίνδυνοι πρέπει να αντιµετωπιστούν µε την αξιοποίηση
ενός διαφοροποιηµένου, ως προς το είδος και την προέλευση των
πηγών, ενεργειακού µείγµατος, στο οποίο θα περιλαµβάνονται και
θα αναπτύσσονται περαιτέρω όλες οι διαθέσιµες πηγές ενέργειας
και τεχνικές, προκειµένου να είναι δυνατή εν τέλει η αντιµετώπιση
του κοινού ανταγωνισµού, οι όροι του οποίου µεταβάλλονται
συνεχώς, στο πλαίσιο ευρέως αποδεκτών οικολογικών προτύπων.

3. Πόροι, αποθέµατα, εµβέλεια

2. Το ενεργειακό ζήτηµα
2.1 Η ωφέλιµη ενέργεια (7) αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία
οικοδοµούνται ο σύγχρονος τρόπος ζωής και ο πολιτισµός µας.
Μόνο η διάθεση ενέργειας σε επαρκείς ποσότητες µας επέτρεψε να
φθάσουµε στο σηµερινό βιοτικό επίπεδο. Η ανάγκη για ασφαλή,
(5) Οι σύγχρονες µονάδες µπορούν να παράγουν έως και 1 GW ηλεκτρική
ενέργεια (Gwel). Ένα GW (Gigawat) ισοδυναµεί µε 1 000 Megawatt
(MW) ή 1 εκατ. Kilowatt (kW) ή 1 δις Watt (W). 1 Watt ανά δευτερόλεπτο ισοδυναµεί µε 1 Joule (J). Έτσι, 1 κιλοβατώρα (kWh) ισοδυναµεί
µε 3,6 εκατ. Joule (3,6 Megajoule (MJ)). Συνεπώς, 1 Megajoule (MJ)
ισοδυναµεί περίπου µε 0,28 κιλοβατώρες ( kWh ).
(6) Για τη σηµασία του περιορισµού ή της αποφυγής των µεταφορών, βλέπε
επίσης CESE 93/24
(7) Η ενέργεια δεν καταναλώνεται, αλλά µετατρέπεται και ταυτοχρόνως αξιοποιείται. Τούτο πραγµατοποιείται µέσω κατάλληλων διαδικασιών µετατροπής, όπως, λόγου χάρη, µέσω της καύσης άνθρακα, της µετατροπής
αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική, µέσω της πυρηνικής σχάσης (διατήρηση
της ενέργειας· Ε = mc2). Στις περιπτώσεις αυτές, γίνεται λόγος για «ενεργειακό εφοδιασµό», «παραγωγή ενέργειας» ή «κατανάλωση ενέργειας».

3.1 Σήµερα, το ένα πέµπτο περίπου του παγκόσµιου ενεργειακού εφοδιασµού — όπως επίσης του εφοδιασµού της ΕΕ-25 —
βασίζεται στη χρήση ορυκτών πηγών ενέργειας όπως το πετρέλαιο,
το φυσικό αέριο και ο άνθρακας.

3.2 Σε γενικές γραµµές, όλες οι προγνώσεις σχετικά µε τις
µελλοντικές εξελίξεις στηρίζονται σε υποθέσεις για τη δηµογραφική
εξέλιξη και την οικονοµική ανάπτυξη, για την ανάπτυξη νέων
τεχνικών εντοπισµού και εκµετάλλευσης, καθώς και από τις πολιτικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά στα κράτη µέλη ( αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο οι προγνώσεις διαφέρουν ανάλογα
µε την εκάστοτε οπτική και, σε ορισµένες περιπτώσεις, ανάλογα µε
τα εκάστοτε συµφέροντα). Αυτό ισχύει όλως ιδιαιτέρως για την
πυρηνική ενέργεια καθώς και για την έκθεση των µέτρων για τη
στήριξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
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3.2.1
Σύµφωνα µε τις προγνώσεις αναφοράς (8) του ∆ιεθνούς
Οργανισµού Ενέργειας (IEA), που εδρεύει στο Παρίσι, και της
Υπηρεσίας πληροφοριών για θέµατα ενέργειας (Energy Information
Administration) του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, που δηµοσιεύτηκαν το 2004, ακόµη και µετά από 25 χρόνια, οι προαναφερόµενες ορυκτές πηγές ενέργειας θα εξακολουθούν να καλύπτουν
πάνω από το 80 % της παγκόσµιας κατανάλωσης ενέργειας.

3.2.2
Αφενός η συµβολή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα
αυξηθεί — αφετέρου όµως, βάσει των εκτιµήσεων του IEA και της
EIA, η αύξησή της δεν θα είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας· εποµένως, το µερίδιο των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας παραµένει σταθερό. Σύµφωνα µε τις
τάσεις που παρατηρούνται σήµερα, για την πυρηνική ενέργεια
αναµένεται ελαφρά αύξηση της συνδροµής σε απόλυτες τιµές, που
όµως υπολείπεται της αύξησης που αναµένεται να σηµειώσει η
συνολική κατανάλωση, στο µέτρο που δεν θα προκύψει σαφής
αλλαγή των πολιτικών συνθηκών σε ευρωπαϊκή κλίµακα.

3.2.3
Το βασικό σενάριο για την ΕΕ-25 που δηµοσίευσε (9) η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέµβριο του 2004 — κατά παρέκκλιση της παγκόσµιας τάσης, όπως αυτή εκτιµάται από τον IEA και
την EIA — προβλέπει αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ-25
από το σηµερινό 6 % σε 9 % το 2030. ∆εδοµένου ότι παρόλα
αυτά η συµβολή της πυρηνικής ενέργειας βάσει της ανωτέρω
εκτίµησης µειώνεται, το βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Ένωση των 25 µελών καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το
2030 οι ορυκτές πηγές ενέργειας θα εξακολουθούν να καλύπτουν
πάνω από το 80 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

3.3 Οι ορυκτές πηγές ενέργειας είναι πεπερασµένες πρώτες ύλες.
Προκειµένου να εκτιµηθεί για πόσο καιρό ακόµη το πετρέλαιο, το
φυσικό αέριο και ο άνθρακας θα µπορέσουν να διατηρήσουν τον
καθοριστικής σηµασίας ρόλο τους, πρέπει να εξεταστεί το δυναµικό
των ορυκτών πηγών ενέργειας.

3.4 Για την υλοποίηση του στόχου αυτού είναι απαραίτητο να
καθοριστούν συγκεκριµένοι ορισµοί και µονάδες µέτρησης. Ως όροι
θα χρησιµοποιούνται οι εξής: αποθέµατα, πόροι και δυναµικό. Οι
µονάδες µέτρησης που χρησιµοποιούνται κατά κανόνα για τις πηγές
ενέργειας ποικίλλουν (10), και έχουµε τους τόνους ή το βαρέλι για
το πετρέλαιο, µετρικούς τόνους ή τόνους ισοδύναµου λιθάνθρακα
στην περίπτωση του άνθρακα, κυβικά µέτρα ή κυβικά πόδια για το
φυσικό αέριο. Για τη συγκρισιµότητά τους χρησιµοποιείται το ενεργειακό τους περιεχόµενο που µετριέται σε Joule ή Watt ανά δευτερόλεπτο (Ws).
(8) (IEA) World Energy Outlook 2004, S. 57: «Fossil fuels will continue
to dominate global energy use. Their share in total demand will
increase slightly, from 80 % in 2002 to 82 % in 2030».
(EIA) International Energy Outlook, April 2004, [http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/]: The IEO2004 reference case projects increased
consumption of all primary energy sources over the 24-year forecast
horizon (Figure 14 and Appendix A, Table A2 )
9
( ) (EU-Commission), [http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/
figures/scenarios/doc/chapter_1.pdf], EU-25 energy and transport
reference case to 2030 (baseline): page 9, table 1-8
(10) 1 kg πετρέλαιο = 42,7 MJ, 1 kg SKE = 29,3 MJ, 1m3 φυσικό αέριο
Hu = 31,7 MJ (για το Joule (J) και το Megajoule (MJ) βλέπε υποσηµείωση 3)
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3.5 Το συνολικό δυναµικό (αναµενόµενη συνολική ανάκτηση
EUR) περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειακών πρώτων υλών που
µπορούν να ανακτηθούν από το φλοιό της γης, στη µορφή που
ήταν διαθέσιµες πριν ξεκινήσει η εξόρυξή τους από τον άνθρωπο.
Αυτό αποτελεί µια εκτίµηση για την οποία αποκλίνουν τα αποτελέσµατα των διαφόρων ειδικών επιστηµόνων. Ωστόσο, όσο περισσότερα γνωρίζουµε για το φλοιό της γης και όσο πιο ακριβείς
γίνονται οι τεχνικές µέτρησης, τόσο περισσότερο ενισχύεται ο
βαθµός σύγκλισης των προβλέψεων.

3.6 Στο συνολικό δυναµικό συνυπολογίζεται µόνο το εξορυσσόµενο µερίδιο των αποθεµάτων. Αυτό, ωστόσο, εξαρτάται από τις
διαθέσιµες τεχνικές και την οικονοµική τους αποδοτικότητα, και ως
εκ τούτου, το δυναµικό µπορεί να αυξηθεί µε την περαιτέρω εξέλιξή
τους. Εάν αφαιρέσουµε από το συνολικό δυναµικό τις εξορυχθείσες
ποσότητες φτάνουµε στο υπολειπόµενο δυναµικό.

3.7 Το υπολειπόµενο δυναµικό αποτελείται από το άθροισµα
των αποθεµάτων και των πόρων. Με τον όρο αποθέµατα νοούνται
οι ποσότητες µιας ενεργειακής πρώτης ύλης, η ύπαρξη των οποίων
έχει καταδειχθεί και οι οποίες µπορούν να εξορυχτούν µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, δεδοµένων των υφιστάµενων τεχνικών
δυνατοτήτων. Με τον όρο πόροι νοούνται αφενός οι αποδεδειγµένες ποσότητες µιας ενεργειακής πρώτης ύλης, η εξόρυξη
όµως των οποίων δεν είναι δυνατή προς το παρόν για οικονοµικούς
ή/και τεχνικούς λόγους, και αφετέρου οι ποσότητες, που ενώ µεν
δεν έχουν καταδειχτεί, βάσει γεωλογικών δεικτών αναµένεται η
κατάδειξή τους.

3.8 Το θέµα των αποθεµάτων βρίσκεται στο προσκήνιο της
δηµόσιας συζήτησης, καθώς από αυτά προκύπτει η εµβέλεια των
πηγών ενέργειας. Εάν εξεταστεί η σχέση των αποθεµάτων ως προς
τα τρέχοντα ετήσια επίπεδα εξόρυξης, προκύπτει η λεγόµενη
στατική εµβέλεια. Με την εφαρµογή αυτής της µεθόδου µπορεί να
εκτιµηθεί η στατική εµβέλεια των παγκόσµιων αποθεµάτων ενεργειακών πηγών: για το πετρέλαιο η εµβέλεια φτάνει τα 40 χρόνια,
στην περίπτωση του φυσικού αερίου τα 60 και για τον άνθρακα η
στατική εµβέλεια υπολογίζεται σε 200 περίπου χρόνια.

3.9 Ωστόσο, τα αποθέµατα και η στατική τους εµβέλεια δεν
αποτελούν σε καµία περίπτωση απόλυτα µεγέθη. Η µείωση της
στατικής εµβέλειας των αποθεµάτων οδηγεί σε εντατικοποίηση της
εξόρυξης µε συνέπεια οι πόροι — και λόγω της τεχνολογικής
προόδου — να κατατάσσονται πλέον στην κατηγορία αποθέµατα.
(έτσι λόγου χάρη, τη δεκαετία του '70 κατά τον προηγούµενο
αιώνα η στατική εµβέλεια του πετρελαίου είχε εκτιµηθεί στα 30
έτη).

3.10 Στην περίπτωση του πετρελαίου, οι στατιστικά καθορισµένοι πόροι είναι διπλάσιοι απ' ότι τα αποθέµατα, ενώ οι πόροι
φυσικού αερίου και άνθρακα είναι δεκαπλάσιοι σε σύγκριση µε τα
αποθέµατα.

3.11 Ένας περαιτέρω δείκτης της µελλοντικής διαθεσιµότητας
των ορυκτών ενεργειακών πρώτων υλών αποτελεί το εξορυχθέν
µερίδιο του συνολικού δυναµικού. Εάν το µερίδιο αυτό υπερβαίνει
το 50 %, φτάνοντας έτσι στο λεγόµενο «Ενδιάµεσο σηµείο
εξάντλησης», είναι δύσκολο να αυξηθεί περαιτέρω η εξόρυξή τους
ή ακόµη και να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.
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3.12 Πετρέλαιο: Πάνω από το ένα τρίτο του συνολικού δυναµικού του «συµβατικού» πετρελαίου που αντιστοιχεί σε περίπου
380 δισεκατοµµύρια τόνους ισοδύναµου πετρελαίου έχει ήδη
εξορυχθεί. Σε περίπτωση διατήρησης του όγκου εξόρυξης στα ίδια
επίπεδα, το 50 % του συµβατικού δυναµικού θα είχε εξαντληθεί σε
δέκα περίπου χρόνια. Προκειµένου να είναι δυνατή η εντατικοποίηση της εξόρυξης, θα έπρεπε να αυξηθεί η εκµετάλλευση των µη
συµβατικών κοιτασµάτων (αργό πετρέλαιο, πετρελαιοφόρος αµµόλιθος, πετρελαιοφόρος σχιστόλιθος). Έτσι µπορεί να παραταθεί
χρονικά το «ενδιάµεσο σηµείο εξάντλησης». Από την άλλη πλευρά,
υπάρχει περίπτωση να παρατηρηθεί µείωση των αποθεµάτων και
δραστικός περιορισµός της προσφοράς (11) οι ίδιοι από τα µέσα του
τρέχοντος αιώνα.
3.13 Φυσικό αέριο και άνθρακας: Στην περίπτωση του
φυσικού αερίου επικρατούν µέχρι σήµερα συγκρίσιµες συνθήκες,
δεδοµένου ότι το υπολειπόµενο συνολικό δυναµικό αυξάνεται
επίσης, εάν συνυπολογιστούν και τα µη συµβατικά κοιτάσµατα,
όπως π.χ. τα ένυδρα αέρια. Όσον αφορά τον άνθρακα, από τα
3.400 δισεκατοµµύρια τόνους µονάδων πετρελαίου του εκτιµώµενου συνολικού δυναµικού µέχρι στιγµής έχει εξορυχθεί περίπου
το 3 %.
3.14 Όµως, οι τεχνικές αναζήτησης υδρατµών αερίων (µεθανίου)
και η τεχνολογία για την αξιοποίησή τους ευρίσκονται ακόµη στο
ερευνητικό στάδιο, µε αποτέλεσµα σήµερα να µην µπορούν ακόµη
να γίνουν αξιόπιστες δηλώσεις σχετικά µε το µέγεθος στο οποίο
µπορούν να συνεισφέρουν στον ενεργειακό εφοδιασµό. Από τη µια
πλευρά, υπάρχουν εκτιµήσεις ότι η περιεκτικότητά τους σε ενεργεία
υπερβαίνει το δυναµικό του συνόλου των αποθεµάτων όλων των
γνωστών ορυκτών πηγών ενέργειας, ενώ αφετέρου επικρατεί πλήρης
ασάφεια όσον αφορά την αξιοποίησή τους (τεχνική, κόστος). Εκτός
αυτών, θεωρείται ότι η ελευθέρωση του στο περιβάλλον — από
κλιµατολογικά αίτια ή από ανθρώπινες πράξεις — συνιστά σηµαντικό παράγοντα αβεβαιότητας ή ακόµη και κινδύνου, επειδή
µπορεί να οδηγήσει στη συγκέντρωση µεθανίου στην ατµόσφαιρα,
ενός ισχυρού αερίου του θερµοκηπίου που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για το κλίµα.
3.15 Το κόστος εξόρυξης των ορυκτών πηγών ενέργειας
ποικίλει. Για το πετρέλαιο, ανάλογα µε το κοίτασµα, η τιµή κυµαίνεται σήµερα µεταξύ 2 και 20 δολαρίων ΗΠΑ/βαρέλι. Αφενός
πρέπει να εντατικοποιηθεί η χρήση µικρότερων κοιτασµάτων σε
περιοχές όπου δεν επικρατούν ευνοϊκές γεωλογικές και γεωγραφικές
συνθήκες. Αφετέρου όµως, αν και η εκµετάλλευσή τους συνεπάγεται αύξηση του κόστους, αυτό µπορεί να αποσβεστεί µε τα οφέλη
που αποκοµίζονται όσον αφορά την παραγωγή, τα οποία στις
περισσότερες περιπτώσεις βασίζονται σε τεχνικές καινοτοµίες.
Ακόµη και την περίπτωση του φυσικού αερίου, το κόστος
εξόρυξης διαφοροποιείται. Σε ό,τι αφορά τον άνθρακα, το κόστος
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το βάθος του κοιτάσµατος, το
πάχος του στρωµάτων του και επίσης από το εάν είναι δυνατή η
ανάκτηση των κοιτασµάτων σε επιφανειακή ή µόνο σε υπόγεια
εξόρυξη. Η κλίµακα του κόστους είναι σηµαντική. Εκτείνεται από
λίγα δολάρια ΗΠΑ/τόνο (π.χ. στην υδρολογική λεκάνη Powder
River Basin στις ΗΠΑ) έως 200 δολάρια ΗΠΑ/τόνο για την
εξόρυξη λιθανθράκων σε µεµονωµένες ζώνες στην Ευρώπη.
3.16 Ακόµη και η περιφερειακή κατανοµή των ορυκτών
αποθεµάτων παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις. Τούτο ισχύει κυρίως
για το πετρέλαιο. 65 % του πετρελαϊκών αποθεµάτων εντοπίζονται
στην Εγγύς Ανατολή. Άνιση κατανοµή διαπιστώνεται και για το
φυσικό αέριο µεταξύ των δύο βασικών περιοχών, την Εγγύς
(11) Η σηµερινή πετρελαϊκή κρίση και η συνεχής άνοδος των τιµών
προοιωνίζονται τη συντοµότερη έξαρση της κατάστασης.
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Ανατολή (34 %) και τα διάδοχα κράτη της ΕΣΣ∆ (39 %).
Αντιθέτως, η κατανοµή των αποθεµάτων άνθρακα είναι πιο ισορροπηµένη. Τα µεγαλύτερα αποθέµατα άνθρακα βρίσκονται στη
Βόρεια Αµερική. Παράλληλα υπάρχουν αξιόλογα κοιτάσµατα
άνθρακα στην Κίνα, την Ινδία, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική και
στην Ευρώπη.
3.17 Λόγω της συγκέντρωσης στρατηγικά ζωτικών ορυκτών
πηγών ενέργειας — ειδικά του πετρελαίου, αλλά και του φυσικού
αερίου — σε επισφαλείς από γεωπολιτική άποψη περιοχές της
Εγγύς και Μέσης Ανατολής ανακύπτουν σηµαντικά προβλήµατα
όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού.

4. Ενεργειακά αποθέµατα στην ΕΕ (12) –Εξάρτηση από τις
εισαγωγές
4.1 Το 2004, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ25 έφτασε περίπου τα 2,5 δισεκατοµµύρια τόνους µονάδων
λιθανθράκων, δηλ. περίπου 75 Exajoule (75x1018 Joule). Το
ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 16 % της παγκόσµιας κατανάλωσης
ενέργειας που ανέρχεται σε 15,3 δις τόνους ισοδύναµου άνθρακα
(ΤΙΑ). Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ-25 ανέρχεται
σε 5,5 τόνους ισοδύναµου άνθρακα και αντιπροσωπεύει πάνω από
το διπλάσιο της παγκόσµιας µέσης αξίας, ωστόσο, αποτελεί το µισό
µόνο σε σύγκριση µε την αντίστοιχη κατανάλωση στη Βόρεια
Αµερική. Σε ό,τι αφορά τις οικονοµικές επιδόσεις, η κατανάλωση
ενέργειας στην Ευρώπη είναι σχεδόν µόνο η µισή σε σύγκριση µε το
µέσο όρο όλων των µη ευρωπαϊκών περιφερειών, δεδοµένου ότι η
ενέργεια αξιοποιείται στην Ευρώπη πολύ αποτελεσµατικότερα απ'
ότι σε πολλά άλλα µέρη του κόσµου.
4.2 Το 2004, οι σηµαντικότερες πηγές ενέργειας στην ΕΕ-25
ήταν — βάσει υπολογισµού της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας — τα ορυκτέλαια µε ποσοστό 39 %, το φυσικό
αέριο µε 24 % και ο άνθρακας µε 17 %. Άλλοι σηµαντικοί πυλώνες
του ενεργειακού εφοδιασµού στην ΕΕ είναι η πυρηνική ενέργεια µε
ποσοστό 14 %, καθώς και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και
άλλες µορφές ενέργειας µε 6 %. Τα µερίδια των επιµέρους ορυκτών
πηγών ενέργειας χαρακτηρίζονται — µε διαφοροποίησή τους ανά
κράτος µέλος της ΕΕ-25 — από σηµαντικά περιθώρια διακύµανσης.
Στην περίπτωση του φυσικού αερίου εκτείνονται από 1 % στη
Σουηδία έως σχεδόν 50 % στις Κάτω Χώρες, για τα ορυκτέλαια
ξεκινούν κάτω από το 30 % στην Ουγγαρία και φτάνουν έως τα
δύο τρίτα στην Πορτογαλία, ενώ το µερίδιο του άνθρακα στη
Γαλλία ανέρχεται σε 5 % και φτάνει έως 60 % στην Πολωνία. Κύρια
αιτία αυτών των διαφορών αποτελούν οι αποκλίσεις µεταξύ των
επιµέρους κρατών µελών, όσον αφορά τη διαθεσιµότητα πόρων
ορυκτών πηγών ενέργειας.
4.3 Το σύνολο των ενεργειακών πόρων στην ΕΕ-25 είναι συγκριτικά περιορισµένο. Ανέρχεται περίπου σε 38 δις τόνους
ισοδύναµου άνθρακα. Αντιστοιχούν δηλαδή στο 3 % των παγκόσµιων αποθεµάτων, λαµβανοµένων υπόψη και των µη συµβατικών
υδρογονανθράκων. Μεταξύ αυτών, τα αποθέµατα άνθρακα συνιστούν µε 31 δις ΤΙΣ το µεγαλύτερο µερίδιο και είναι σχετικά
οµοιόµορφα κατανεµηµένα µεταξύ λιγνίτη και λιθανθράκων. Τα
αποθέµατα φυσικού αερίου ανέρχονται σε 4 δισεκατοµµύρια τόνους
ισοδύναµου άνθρακα και τα πετρελαϊκά αποθέµατα σε 2 δις ΤΙΣ. Η
Ε.Ε. των είκοσι πέντε θα καταστεί σύντοµα ο µεγαλύτερος καθαρός
εισαγωγέας ενέργειας στον κόσµο. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της επιτροπής της Ε.Ε., η εξάρτηση αυτή θα αυξηθεί σε περισσότερο από
δύο τρίτα έως το 2030.
(12) World Energy Council, Ενέργεια για την Γερµανία, Στοιχεία, Προοπτικές και Θέσεις σε παγκόσµιο πλαίσιο το 2004 — Κεντρικό θέµα,
«Η δυναµική των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου»
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4.4 Η κατανοµή των ορυκτών ενεργειακών πόρων µεταξύ των
επιµέρους κρατών µελών της ΕΕ–25 παρουσιάζει πολλές αποκλίσεις. Τα αποθέµατα πετρελαίου είναι πρωτίστως συγκεντρωµένα στα
βρετανικά και επίσης στα δανικά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας.
Επειδή έχουν εξαντληθεί σε µεγάλο βαθµό, η εξόρυξή τους αναµένεται να περιοριστεί. Το επίκεντρο των αποθεµάτων αερίου εντοπίζεται στις Κάτω Χώρες και στη Μεγάλη Βρετανία. Τα αποθέµατα
άνθρακα κατανέµονται κυρίως µεταξύ Γερµανίας, Πολωνίας,
Τσεχίας, Ουγγαρίας, Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας. Επιπλέον,
σηµαντικός είναι ο ρόλος των νορβηγικών αποθεµάτων σε φυσικό
αέριο και πετρέλαιο, επειδή η Νορβηγία µπορεί να µην είναι µέλος
της Ε.Ε. αλλά είναι µέλος του ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου
(ΕΟΧ).
4.5 Λαµβάνοντας υπόψη τα περιορισµένα σε γενικές γραµµές
αποθέµατα ορυκτών πηγών ενέργειας, η ΕΕ–25 µε τις εισαγωγές.
Σύµφωνα µε την πράσινη βίβλο της ευρωπαϊκής επιτροπής, το
ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σε 70 % έως το 2030. Ιδιαίτερα υψηλή
είναι η εισαγωγική εξάρτηση για τα ορυκτέλαια. Στην περίπτωση
της συγκεκριµένης πηγής ενέργειας, πάνω από τα τρία τέταρτα των
αναγκών καλύπτονται µε εισαγωγές από τρίτες χώρες. Για το
φυσικό αέριο το ποσοστό των εισαγωγών ανέρχεται περίπου σε
55 %. Στον άνθρακα το µερίδιο φτάνει στο ένα τρίτο.
4.6 Η χρήση τους είχε ως αποτέλεσµα την εκτεταµένη εξάρτηση
της Ευρώπης από τις εισαγωγές για αυτήν τη ζωτική πρώτη ύλη, η
οποία αναµένεται να ενισχυθεί στο µέλλον, κυρίως όσον αφορά το
πετρέλαιο και ακόµη περισσότερο το φυσικό αέριο. Με βάση τα
ανωτέρω στοιχεία, η ΕΕ αποτελεί παγκοσµίως το µεγαλύτερο
καθαρό εισαγωγέα πηγών ενέργειας.
4.7 Συνεπώς, όλες οι δράσεις της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ
πρέπει να επικεντρωθούν, προκειµένου να διασφαλιστούν ο εφοδιασµός και οι δίαυλοι εφοδιασµού ορυκτών καυσίµων. Εδώ, ένα ιδιαίτερο πρόβληµα είναι η πολιτική σταθερότητα ορισµένων κρατών
που είναι βασικοί προµηθευτές. Από την άποψη αυτή, ιδιαίτερη
σηµασία έχει η συνεργασία µε την ρωσική οµοσπονδία, την ΚΑΚ µε
τα κράτη της εγγύς και της µέσης Ανατολής, καθώς και µε τις
γειτονικές χώρες της Ε.Ε. ( όπως, π.χ., η Αλγερία και η Λιβύη).
4.8 Αφετέρου, η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να λάβει
κάθε δυνατό µέτρο για να περιορίσει σε µακροπρόθεσµη βάση
αυτήν την εξάρτηση, ειδικά µέσω της αποτελεσµατικότερης χρήσης
των ορυκτών πηγών ενέργειας, καθώς και µε την ανάπτυξη, διάθεση
στην αγορά και ενίσχυση της χρήσης εναλλακτικών ενεργειακών
συστηµάτων, όπως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η πυρηνική
ενέργεια. Έτσι, η περαιτέρω ανάπτυξη εναλλακτικών ενεργειακών
συστηµάτων αποκτά ιδιαίτερη σηµασία.
4.9 Ενόψει όλων αυτών, η αξιοποίηση µεγαλύτερου µέρους των
σηµαντικών ευρωπαϊκών αποθεµάτων σε άνθρακα µπορεί να
περιορίσει αυτή την εξάρτηση, ιδιαίτερα µάλιστα από τη στιγµή που
οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις που ισχύουν σήµερα για την
εξόρυξη άνθρακα στην Ευρώπη είναι πολύ αυστηρότερες από ότι σε
άλλες περιοχές του κόσµου.

5. Εξέλιξη της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ
5.1 Η εξέλιξη της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ-25 προβλέπεται κατά πάσα πιθανότητα να ακολουθήσει το λεγόµενο βασικό
σενάριο, που περιγράφεται στην έκδοση της Επιτροπής µε τίτλο
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«Ευρωπαϊκά σενάρια στους τοµείς της ενέργειας και των µεταφορών
σχετικά µε βασικούς συντελεστές» (13), στο οποίο βασίζεται η
ανάπτυξη των κυρίαρχων τάσεων και πολιτικών. Βάσει αυτού οι
προβλέψεις είναι οι εξής:

5.2 Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα αυξηθεί έως το
2040 σε 2,9 δισεκατοµµύρια τόνους ισοδύναµου άνθρακα, ήτοι
0,6 % αύξηση ετησίως. Αντίθετα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
αναµένεται να αυξηθεί µέχρι το 2030 κατά µέσο όρο 2,4 %
ετησίως. Η απαιτούµενη για την επίτευξη αυτού του στόχου µείωση
της ενεργειακής έντασης (σχέση της κατανάλωσης ενέργειας προς
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) άνω του 1,7 % κατ' έτος (!) πρέπει
να υλοποιηθεί µέσω διαρθρωτικών µεταβολών, βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και εφαρµογής νέων τεχνολογιών.

5.3 Το µερίδιο των ορυκτών πηγών ενέργειας στην κάλυψη της
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας θα αυξηθεί έως το 2030 κατά
2 ποσοστιαίες µονάδες µάλιστα, φτάνοντας έτσι το 82 %.

5.4 Άνθρακας: Αρχικά προβλέπεται µείωση, από το 2015 όµως
και µετά αύξηση της κατανάλωσης άνθρακα — ως συνέπεια του
βελτιωµένου επιπέδου ανταγωνιστικότητας αυτής της πηγής
ενέργειας για την ηλεκτροπαραγωγή. Βασικοί λόγοι αυτής της
εξέλιξης είναι η αύξηση των τιµών του φυσικού αερίου και η αναµενόµενη δυνατότητα εφαρµογής προηγµένων τεχνολογιών για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση τον άνθρακα. Σύµφωνα µε
την εκτίµηση αυτή, το 2030 η κατανάλωση άνθρακα θα ανέλθει εκ
νέου στο επίπεδο που καταγράφηκε το 2000. Το µερίδιό του στην
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ–25 θα κυµαίνεται,
όπως εξάλλου και το 2005, στο 15 %. ∆εδοµένου ότι µεταξύ
2005 και 2030 προβλέπεται µείωση της εξόρυξης άνθρακα στην
ΕΕ κατά σχεδόν 40 % και ταυτόχρονα αύξηση των εισαγωγών
άνθρακα κατά 125 %, ενισχύεται το εισαγόµενο µερίδιο για την
κάλυψη της ζήτησης σε άνθρακα στην ΕΕ-25 από το ένα τρίτο
κατά το 2005, σε σχεδόν δύο τρίτα το 2030.

5.5 Πετρέλαιο: ∆εδοµένου ότι το ποσοστό αύξησης ανέρχεται
σε 0,2 %/ετησίως, η ανάπτυξή του είναι συνεπώς δυσανάλογα
µικρή, το µερίδιο του πετρελαίου στην κατανάλωση πρωτογενούς
ενέργειας αναµένεται να µειωθεί το 2030 και να φτάσει στο 34 %,
δηλαδή 5 ποσοστιαίες µονάδες µικρότερο από σήµερα.

5.6 Αέριο: Αρχικά, η κατανάλωση αερίου αναµένεται να παρουσιάσει δυσανάλογα µεγάλη αύξηση κινούµενη µε ρυθµό 2,7 %/
ετησίως έως το 2015. Στη συνέχεια αυτή η ανάπτυξη θα αποδυναµωθεί. Μεταξύ άλλων βασικός λόγος είναι η µειωµένη ανταγωνιστικότητα έναντι του άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Παρόλα αυτά, στο συνολικό χρονικό διάστηµα έως το 2030, το
αέριο αναµένεται να καταγράψει τη µεγαλύτερη αύξηση στην
κατανάλωση µεταξύ όλων των ορυκτών πηγών ενέργειας. Το
µερίδιο του φυσικού αερίου στην κατανάλωση πρωτογενούς
ενέργειας στην ΕΕ-25 θα αυξηθεί από 26 % το 2005 σε 32 % το
2030. Το υγροποιηµένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) επιτρέπει τη
διαφοροποίηση του εφοδιασµού σε φυσικό αέριο, επειδή µπορεί να
µεταφερθεί δια θαλάσσης. Σήµερα, το ΥΦΑ αντιστοιχεί στο 25 %
του παγκοσµίου εµπορίου σε φυσικό αέριο. Η σηµαντικότερη χώρα
εξαγωγής ΥΦΑ είναι η Ινδονησία, ακολουθούµενη από την Αλγερία,
τη Μαλαισία και το Κατάρ.
(13) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών,
Σεπτέµβριος του 2004.
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5.7 Έως το 2030 η εξόρυξη ορυκτών πηγών ενέργειας θα
παρουσιάσει µείωση µε ρυθµό 2 % κατ' έτος στην ΕΕ-25. Ως εκ
τούτου, η εξάρτηση από τις εισαγωγές για όλες τις ορυκτές πηγές
ενέργειας ενισχύεται, αντιπροσωπεύοντας πάνω από τα δύο τρίτα
µέχρι το 2030. Εποµένως, το 2030 το ποσοστό εισαγωγών
άνθρακα θα αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, σχεδόν τα δύο τρίτα,
το φυσικό αέριο 80 % και στην περίπτωση του πετρελαίου το
ποσοστό θα φτάσει στο 90 %. Ιδιαίτερα κρίσιµη κρίνεται η αυξανόµενη εξάρτηση των εισαγωγών αερίου από τον περιορισµένο αριθµό
παρόχων.

5.8 Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα καταγράψει έως το
2030 µέσο ρυθµό αύξησης 1,4 %/ετησίως. Κατ' αυτόν τον τρόπο,
η ανάγκη σε δυναµικό των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας θα αυξηθεί από περίπου 700GW (µέγιστη ηλεκτρική
ισχύς), που ανακτάται σήµερα, κατά 400 GW, φτάνοντας δηλαδή
στα 1100GW το 2030. Επιπλέον, οι παλαιοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να αντικατασταθούν µε νέες µονάδες. Σύµφωνα µε
το βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αναµενόµενη
αύξηση δυναµικού µε την αύξηση της απόδοσης ανέρχεται σε 300
GW στον τοµέα των ορυκτών πηγών ενέργειας και σε 130 GW
στον τοµέα της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας,
ενώ για την περίοδο από το 2005 έως το 2030 αναµένεται στον
τοµέα της πυρηνικής ενέργειας µείωση του δυναµικού κατά 30
GW, υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξουν σηµαντικές αλλαγές στην
πολιτική κατάσταση.

5.9 Έτσι, ο ενεργειακός εφοδιασµός της Ε.Ε. για τα επόµενα 25
χρόνια θα αποτελέσει σηµαντική πρόκληση και αποστολή, ενδέχεται
όµως να προσφέρει και οικονοµικές ευκαιρίες. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται η διασφάλιση του εφοδιασµού, η πλήρωση των
περαιτέρω αυξανόµενων περιβαλλοντικών απαιτήσεων, η εφαρµογή
ανταγωνιστικών ενεργειακών τιµών και η πραγµατοποίηση των
αναγκαίων επενδύσεων.

6. Άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε ένα αειφόρο
ενεργειακό µείγµα

6.1 Ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι φυσικοί
υδρογονάνθρακες, οι οποίοι δηµιουργήθηκαν κατά την παρέλευση
εκατοµµυρίων ετών χάρη στη µετατροπή αποθηκευµένης βιοµάζας
που αποτελείται από βιολογικές ουσίες· συνεπώς πρόκειται για
αποθηκευµένη ηλιακή ενέργεια. Ανάλογα µε τις επικρατούσες
γεωλογικές συνθήκες κατά τη δηµιουργία τους (π.χ. πίεση, θερµοκρασία, ηλικία) προέκυψαν και διαφορετικά προϊόντα. Βασικό
στοιχείο διαφοροποίησης είναι η περιεκτικότητα υδρογόνου της
εκάστοτε καύσιµης ύλης. Ο λόγος υδρογόνου-άνθρακα που περιέχεται στο φυσικό αέριο είναι ο υψηλότερος µε 4:1, ενώ στο πετρέλαιο είναι περίπου 1,8:1 και στον άνθρακα µόλις 0,7:1·ο λόγος
αυτός επηρεάζει καθοριστικά τη χρήση των ανωτέρω ορυκτών
πρώτων υλών στους διάφορους τοµείς εφαρµογής.

6.2 Η χρήση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου ως πηγών
ενέργειας, ως πρώτων υλών για την παραγωγή πλήθους προϊόντων
(από φάρµακα έως πλαστικά πολλαπλής χρήσης) και ως αναγωγικών
µέσων για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα είναι αναντικατάστατη. Ωστόσο, η δράση των φυσικοχηµικών τους ιδιοτήτων (π.χ.
κατάσταση της ύλης, περιεκτικότητα σε υδρογόνο, άνθρακα, και
τέφρα) ενδείκνυται για ορισµένους σκοπούς χρήσης, ενώ για
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άλλους είναι λιγότερο κατάλληλη. Ο υδρογονάνθρακας που θα
χρησιµοποιηθεί επιλέγεται µε βάση οικονοµικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

6.3 Περίπου 7 % των αξιοποιούµενων ορυκτών πηγών ενέργειας
στην ΕΕ προορίζονται για τη λεγόµενη µη ενεργειακή κατανάλωση,
δηλαδή κυρίως για την παραγωγή χηµικών προϊόντων. Στις αρχές
του προηγούµενου αιώνα, βάση του νέου αναπτυσσόµενου παραγωγικού κλάδου αποτέλεσαν οι αξιοποιήσιµες πρώτες ύλες που προέρχονταν από άνθρακα. Στο µεταξύ οι αξιοποιήσιµες ύλες µε βάση
τον άνθρακα έχουν αντικατασταθεί πλήρως σχεδόν από το φυσικό
αέριο και τα πετρελαιοειδή προϊόντα. Για όσο καιρό είναι δυνατός
ο εφοδιασµός, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα κατέχουν
δεσπόζουσα θέση στο εν λόγω τµήµα της αγοράς. Η απαιτούµενη
για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου εµβέλεια των αποθεµάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου θα ήταν σαφώς µεγαλύτερη, εάν οι
εν λόγω πηγές ενέργειας αξιοποιούνταν λιγότερο για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας.

6.4 Για την παραγωγή χάλυβα µε οξυγονοέµφυση έχει καθιερωθεί η διαδικασία µετατροπέα υψικαµίνου που βασίζεται στη
χρήση άνθρακα. Στη διαδικασία της υψικαµίνου απαιτείται η χρήση
οπτάνθρακα από λιθάνθρακα ως αναγωγικού µέσου για την
παραγωγή χυτοσιδήρου, ο οποίος λειτουργεί και ως πλαίσιο
στήριξης και σύστηµα διείσδυσης του αερίου. Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές µονάδες µε δυναµικό 475kg/τόνο χυτοσιδήρου, η µέση
κατανάλωση αναγωγικού µέσου βρίσκεται κοντά στα ελάχιστα
επίπεδα των τεχνικών δυνατοτήτων της διεργασίας.

6.5 Ο τοµέας των µεταφορών εξακολουθεί να παρουσιάζει
αύξηση. Ο εν λόγω τοµέας αντιπροσωπεύει το 25 % περίπου της
κατανάλωσης ενέργειας, ενώ ο τοµέας των οδικών µεταφορών
χαρακτηρίζεται από πλήρη σχεδόν εξάρτηση από την παραγωγή
πετρελαίου. Τα ρευστά καύσιµα διαθέτουν υψηλή ενεργειακή
περιεκτικότητα ανάλογα µε τη µονάδα όγκου και τη µονάδα µάζας.
Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονοµικά αποδοτική
και αποτελεσµατική τους χρήση στον τοµέα των µεταφορών. Ως εκ
τούτου, τα υγρά καύσιµα και η υποδοµή τους έχουν επικρατήσει
στις οδικές µεταφορές. Η εξάρτηση από το πετρέλαιο µπορεί να
περιοριστεί και µε την προαγωγή της χρήσης ηλεκτροκίνητων
οχηµάτων, όπως ο ηλεκτρικός σιδηρόδροµος, επειδή έτσι επιτυγχάνεται µια ευρύτερη διαφοροποίηση των πρωτογενών πηγών
ενέργειας που χρησιµοποιούνται ( άνθρακας, φυσικό αέριο, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, πυρηνική ενέργεια).

6.6 Έναντι των υγρών καυσίµων µε βάση το πετρέλαιο ευρίσκεται ως ανταγωνιστική δυνατότητα η άµεση χρήση του γαιαερίου
και του υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) ως καυσίµων.
Αποµένει να διαπιστωθεί εάν αυτές οι γραµµές παραγωγής µπορούν
να αποκτήσουν µεγαλύτερα µερίδια αγοράς (14).

6.7 Οι ανάγκες των νοικοκυριών και µικροκαταναλωτών αντιστοιχούν περίπου στο 30 % της ενέργειας. Η επιλογή της πηγής
ενέργειας γίνεται βάσει οικονοµικών κριτηρίων, ενώ ενισχύεται και ο
συνυπολογισµός των περιβαλλοντικών πτυχών και των πτυχών της
άνεσης. Στον εν λόγω τοµέα το πετρέλαιο θέρµανσης, το φυσικό
αέριο, το ηλεκτρικό ρεύµα, και, σε περιοχές υψηλής πληθυσµιακής
πυκνότητας, και η τηλεθέρµανση από µονάδες συνδυασµένης παραγωγής ενέργειας βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση.
(14) Κάτι ανάλογο ισχύει και για τα υγρά καύσιµα από βιοµάζα, τα οποία
στο παρελθόν χρειάζονταν υψηλές επιδοτήσεις για να καταστούν εµπορεύσιµα.
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6.8 Το 40 % της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ µετατρέπεται
στους θερµοηλεκτρικούς σταθµούς σε ηλεκτρισµό και θερµότητα.
Από τεχνική άποψη, ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο,
αλλά και η πυρηνική ενέργεια είναι εξίσου κατάλληλες πηγές
ενέργειας για την µετατροπή τους σε ηλεκτρισµό. Σε σταθµούς
παραγωγής ηλεκτρισµού που διαθέτουν υψηλή απόδοση από
τεχνικής πλευράς όπου χρησιµοποιείται φυσικό αέριο, η απόδοση
(µετατροπή πρωτογενούς ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια) φτάνει
µέχρι και το 60 %. Με τη χρήση λιθανθράκων η απόδοση των
σύγχρονων µονάδων κυµαίνεται µεταξύ 45 % και 50 %, ενώ στην
περίπτωση λιγνίτη φτάνει το 43 %.

6.9 Περίπου το 40 % της παγκόσµιας ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας καλύπτεται από άνθρακες, ενώ στην ΕΕ το ποσοστό είναι
30 %. Το 63 % περίπου της παγκόσµιας παραγωγής άνθρακα αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: ο άνθρακας
συνεπάγεται χαµηλότερο κόστος στην ηλεκτροπαραγωγή απ' ότι το
πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο και επιπλέον η διαθεσιµότητά του
είναι παγκοσµίως εξασφαλισµένη από πολλές ζώνες παραγωγής που
παρουσιάζουν υψηλή διαφοροποίηση.

6.10 Με την εστίαση της χρήσης του άνθρακα στην παραγωγή
χάλυβα και ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να υλοποιηθεί ένα µείγµα
ορυκτών ενεργειακών πηγών, το οποίο να συνδυάζει οικονοµικά
πλεονεκτήµατα, προστασία του περιβάλλοντος, ασφάλεια
εφοδιασµού και εξοικονόµηση των πόρων. Τα παγκόσµια αποθέµατα άνθρακα είναι σαφώς µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

6.11 Συνεπώς, οι πολιτικές πρέπει να προσφέρουν κίνητρα έτσι
ώστε οι πρώτες ύλες πετρέλαιο και φυσικό αέριο, που είναι περισσότερο πεπερασµένες και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ευέλικτο
τρόπο, να χρησιµοποιούνται σε εκείνους τους τοµείς — ιδιαιτέρως
στις µεταφορές και τη χηµική βιοµηχανία — στους οποίους η
χρήση άνθρακα ( καθώς και πυρηνικής ενέργειας και εν µέρει
διαφόρων ανανεώσιµων πηγών) συνεπάγεται πρόσθετες επιβαρύνσεις
και δαπάνες, τεχνολογίες και ενέργεια — δηλαδή πρόσθετη
παραγωγή CO2! Έτσι, η εξάντληση αυτών των αποθεµάτων θα
µπορούσε να καθυστερήσει προς όφελος των µελλοντικών γενεών.

6.12 Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα για την
χρησιµοποίηση άνθρακα (καθώς και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
και πυρηνικής ενέργειας) στους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η χρήση πετρελαίου και
φυσικού αερίου (βλέπε επίσης σηµείο 8.12). Η Ευρώπη διαθέτει
αξιόλογα αποθέµατα λιθανθράκων και λιγνίτη στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη. Η αξιοποίηση αυτών των αποθεµάτων µπορεί
να παρεµποδίσει την περαιτέρω αύξηση της εξάρτησης της ΕΕ από
τις ενεργειακές εισαγωγές.

7. Προστασία του περιβάλλοντος και προληπτική προστασία
του κλίµατος

7.1 Στις περιβαλλοντικές αναλύσεις και συγκριτικές περιβαλλοντικές µελέτες όσον αφορά τις ορυκτές πηγές ενέργειας πρέπει να
συµπεριληφθεί το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας και της
αλυσίδας των εφαρµογών: ανάκτηση/εξόρυξη πρώτων υλών,
µεταφορά, ενεργειακή µετατροπή και χρήση της τελικής ενέργειας.
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Όλα τα στάδια συνδέονται λίγο πολύ µε περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ενεργειακές απώλειες. Στην περίπτωση των εισαγόµενων
πηγών ενέργειας πρέπει να συνυπολογιστούν και οι επιπτώσεις για
το περιβάλλον που ανακύπτουν εκτός των συνόρων της ΕΕ.

7.2 Όσον αφορά την εξόρυξη/παραγωγή άνθρακα, πετρελαίου
και φυσικού αερίου πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε διάφορες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στην εξόρυξη άνθρακα είναι
απαραίτητο να περιοριστούν η χρήση της γης και οι εκποµπές
σκόνης. Κατά την γεώτρηση και εξόρυξη πετρελαίου πρέπει να
αποφευχθούν τυχόν διαρροές πετρελαίου και φυσικού αερίου,
καθώς και παράπλευρων προϊόντων· αυτό ισχύει κατ' αναλογία για
την άντληση φυσικού αερίου, καθώς και για την µετέπειτα
µεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου µέσω αγωγών ή µε πλοία.
Ιδιαίτερα µέτρα πρέπει να ληφθούν για την υπεράκτια παραγωγή.
Το µεθάνιο που συλλέγεται κατά την εξόρυξη πετρελαίου δεν
πρέπει να καίγεται, αλλά να αξιοποιείται για βιοµηχανική χρήση. Το
ίδιο ισχύει και για τα αέρια ανθρακωρυχείου που συλλέγονται κατά
την εξόρυξη άνθρακα, και ενδέχεται να περιέχουν µεγάλες
ποσότητες µεθανίου.

7.3 Η ευρωπαϊκή οδηγία για τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης
καθορίζει αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια για την κατασκευή και
λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος
= 50 MWth. Οι συγκεντρώσεις των ρύπων στα καυσαέρια των
εγκαταστάσεων καύσης φυσικού αερίου, πετρελαίου και άνθρακα
πρέπει να περιοριστούν στα επίπεδα της τεχνικής εξέλιξης όπως
αυτά προσδιορίζονται από την εν λόγω οδηγία. Ο εξοπλισµός των
παλαιών εγκαταστάσεων πρέπει να ανανεωθεί. Κατ' αυτόν τον τρόπο
πρέπει να διασφαλισθεί ο περιορισµός των εκποµπών σκόνης (ακόµη
και κονιορτού, βλέπε σχετικά σηµείο 7.6), του διοξειδίου του θείου,
των οξειδίων του αζώτου και ιδιαίτερα βλαβερών βαρέων µετάλλων,
καθώς και των τοξικών και καρκινογόνων οργανικών ουσιών σε
ανεκτά για τη φύση και τον άνθρωπο επίπεδα. Οι εκποµπές
θορύβου πρέπει προληπτικά να ελαττωθούν, ούτως ώστε να
αποφευχθούν όσον το δυνατόν περισσότερο οι οχλήσεις.

7.4 Ο άνθρακας περιέχει µη καύσιµες ύλες, οι οποίες, µετά την
καύση του στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις, καθιζάνουν ως τέφρα
(στα ηλεκτρικά φίλτρα ή φίλτρα από ύφασµα). Η περιεκτικότητα
του άνθρακα σε πεθερά ανέρχεται συνήθως µέχρι το 10 % ( και σε
µεµονωµένες περιπτώσεις έως και 15 %). Ανάλογα µε τη σύνθεσή
της, η τέφρα αξιοποιείται ως βοηθητική ουσία στην τσιµεντοβιοµηχανία και στην οδοποιία ή για έργα επανεπιχωµάτωσης ορυχείων ή
εκτάσεων.

7.5 Το πετρέλαιο περιέχει επίσης ένα µικρό ποσοστό τέφρας.
Κατά την κατεργασία του πετρελαίου στα διυλιστήρια αποµένει η
τέφρα, η οποία περιέχει µεταξύ άλλων ίχνη βαναδίου και νικελίου
υπό τη µορφή στερεών κατάλοιπων, οι λεγόµενοι οπτάνθρακες
πετρελαίου.

7.6 Εδώ και µερικά χρόνια συζητείται εντατικά το θέµα των
λεγόµενων εκποµπών κονιορτού (15). Πρόκειται για αναπνεύσιµα
αιωρούµενα σωµατίδια, µικρότερα από 10 µm που µπορούν να
αποτελέσουν αιτία παθήσεων των αναπνευστικών οδών. Τέτοιου
είδους σωµατίδια εκπέµπονται και από τις καύσεις πετρελαίου και
άνθρακα, δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατή η πλήρης
(15) Οδηγία 96/92/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 1996 για την
εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος.
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συγκράτηση των λεπτόκοκκων σωµατιδίων τέφρας στα φίλτρα.
Ωστόσο, η σηµαντικότερη πηγή εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων
είναι οι κινητήρες ντίζελ, στο µέτρο που δεν είναι εφοδιασµένοι µε
ειδικά φίλτρα. Στους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
που λειτουργούν µε άνθρακα ή πετρέλαιο οι εκποµπές κονιορτού
περιορίζονται βάσει των οριακών τιµών που ορίζονται στην
ευρωπαϊκή οδηγία για τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης στα
20 mg/m. Στους µεγάλους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής οι
εκποµπές κονιορτού µειώνονται περαιτέρω µέσω της υγρής
αποθείωσης των καπναερίων. Για την περαιτέρω ελάττωση των
εκποµπών κονιορτού και την καθολική τήρηση των οριακών τιµών
εκποµπής στην Ευρώπη, η ΕΕ έχει θεσπίσει αυστηρότερες διατάξεις
όσον αφορά τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα, οι οποίες προβλέπουν
από το 2008 την εγκατάσταση φίλτρων σωµατιδίων στα επιβατηγά
αυτοκίνητα.

7.7 Σε ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ η αποθείωση των
καυσαερίων των µεγάλων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής που
λειτουργούν µε βάση τον άνθρακα και των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων καύσης είναι υποχρεωτική ήδη από τη δεκαετία του 1980.
Με αυτόν τον τρόπο κατέστη δυνατή η αναστολή της οξίνισης του
εδάφους και των λιµνών που παρατηρήθηκε εκείνη την περίοδο. Η
πλέον πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού κανονισµού για τις
µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης προβλέπει για τις µονάδες ισχύος
> 300 MW µέγιστη οριακή τιµή εκποµπών καυσαερίων
SO2 200 mg/m3. Σύµφωνα µε το σηµερινό επίπεδο της τεχνικής
εξέλιξης, η συγκράτηση των θειούχων συστατικών ανέρχεται σε
ποσοστό µεγαλύτερο του 90 %. Για τα προϊόντα που παράγονται
από τη συγκράτηση του θείου, κυρίως γύψο, δηµιουργήθηκαν νέες
αγορές και µειώθηκε η εκµετάλλευση των φυσικών πόρων.

7.8 Κατά την καύση ορυκτών καύσιµων υλών σε υψηλές
θερµοκρασίες σχηµατίζονται τα λεγόµενα οξείδια του αζώτου από
τις ίδιες τις καύσιµες ύλες ή από το άζωτο που περιέχεται στον
αέρα καύσης και το οξυγόνο που καίγεται. Ο ευρωπαϊκός κανονισµός για τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης ορίζει ότι στους
σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος > 300 MW οι εκποµπές
οξειδίων του αζώτου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 200 mg/
κυβικό µέτρο καυσαερίων.

7.9 Η επιστήµη εκτιµά ότι µεταξύ των εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα που οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες και των
άλλων επονοµαζόµενων «αερίων του θερµοκηπίου» και της ανόδου
της θερµοκρασίας στην επιφάνεια της γης υπάρχει σχέση αιτίου και
αιτιατού (φαινόµενο του θερµοκηπίου). Όσον αφορά τις διαστάσεις
του εν λόγω φαινοµένου εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Από
τις διεργασίες καύσης άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου
εκπέµπονται ετησίως 20 δισεκατοµµύρια περίπου τόνοι διοξειδίου
του άνθρακα· αυτές συνιστούν την κύρια πηγή των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται σε ανθρωπογενείς
παράγοντες. Εκτός από την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την
εφαρµογή µέτρων για την εξοικονόµηση ενέργειας πρέπει να
αναπτυχθούν τεχνικές για τη δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακα
(βλέπε παρακάτω), οι οποίες θα περιορίσουν αισθητά την επιβάρυνση για το περιβάλλον µακροπρόθεσµα.

7.10 Η ενίσχυση της αποδοτικότητας κατά την µετατροπή και
χρήση ενέργειας συνιστά προϋπόθεση για την επιτυχηµένη ευρύτερη
προστασία του κλίµατος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου
κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα. Αντιθέτως, οι
στρατηγικές υποκατάστασης των καυσίµων δεν οδηγούν στην
υλοποίηση των στόχων, διότι επικεντρώνονται µονοµερώς στη
χρήση συγκεκριµένων πηγών ενέργειας π.χ. φυσικό αέριο, διακινδυνεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη βιωσιµότητα και την ασφάλεια
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του ενεργειακού εφοδιασµού στην ΕΕ. Επιπλέον, το φυσικό αέριο
συνιστά σηµαντική πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία και τον
τοµέα των µεταφορών, και δεν θα πρέπει να σπαταλιέται για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
7.11 Κατά µονάδα ενέργειες, το διοξείδιο του άνθρακα που
εκλύεται µε την καύση φυσικού αερίου αντιστοιχεί στο 50-60 %
αυτό που εκλύεται µε την καύση άνθρακα, επειδή εκτός από τον
άνθρακα που περιέχει το φυσικό αέριο αξιοποιείται ενεργειακά
(καίγεται) και το υδρογόνο που περιέχει. Ωστόσο, το µεθάνιο —
βασικό συστατικό του φυσικού αερίου — είναι ένα πολύ πιο
δραστικό για το κλίµα αέριο θερµοκηπίου (παράγοντας περίπου
30) απ' ότι το διοξείδιο του άνθρακα. Ως εκ τούτου, κατά την
παραγωγή και χρήση των ορυκτών πηγών ενέργειας πρέπει να εφαρµοστούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή των εκποµπών
µεθανίου. Το µεθάνιο που απελευθερώνεται κατά την εξόρυξη
πετρελαίου και λιθανθράκων πρέπει να δεσµευτεί και να αξιοποιηθεί
για άλλους σκοπούς. Επίσης κατά τη µεταφορά φυσικού αερίου
πρέπει να αποτραπεί σε κάθε περίπτωση η διαρροή µεθανίου. Ακόµη
και σε περίπτωση ελάχιστων απωλειών κατά τη µεταφορά του µέσα
στους αγωγούς, το φυσικό αέριο χάνει το πλεονέκτηµά του έναντι
του άνθρακα.
7.12 Όπως καταδεικνύουν οι εµπειρίες του παρελθόντος, η
ταχεία επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων στον τοµέα της προστασίας
του κλίµατος και του περιβάλλοντος, όσον αφορά τη χρήση
άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι δυνατή µόνο εφόσον
αντικατασταθούν οι πεπαλαιωµένες µονάδες και οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε νέες εγκαταστάσεις σύγχρονης
τεχνολογίας και υψηλής αποδοτικότητας. Ως εκ τούτου, η διαµόρφωση ενός ενδεδειγµένου πολιτικού πλαισίου και η προώθηση
επενδύσεων σε νέες τεχνικές αποτελούν κατάλληλες δράσεις για την
υλοποίηση των φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων.
7.13 Τα τελευταία 20 χρόνια, η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική
νοµοθεσία έχει επιτύχει την εναρµόνιση των σχετικών προτύπων στα
κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η ευρωπαϊκή οδηγία για τις
µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και η οδηγία για τη διατήρηση της
καθαρότητας του ατµοσφαιρικού αέρα, καθώς και οι εκάστοτε πολιτικές και δράσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας
και τον περιορισµό των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου
έχουν συµβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου.

8. Τεχνολογική ανάπτυξη (16)
8.1 Στην ΕΕ των 25 οι σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής που
λειτουργούν µε άνθρακα, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο συνιστούν
πάνω από το 60 % της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και, ως εκ τούτου, αποτελούν τον
ακρογωνιαίο λίθο της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη. Επειδή οι
µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που έχουν πάψει να λειτουργούν
πρέπει να αντικατασταθούν και για να καλυφθούν οι πρόσθετες
ανάγκες δυναµικότητας (βλ. σηµείο 5.8), τα επόµενα 25 χρόνια
πρέπει να κατασκευαστεί σηµαντικός αριθµός νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Ακόµη και µε την εντατικοποίηση της χρήσης των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την επέκταση της αξιοποίησης
της πυρηνικής ενέργειας, οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µε βάση τον άνθρακα και το φυσικό αέριο πρέπει να
καλύψουν σηµαντικό τµήµα αυτού του ενεργειακού κενού. Όσο
πιο ικανοποιητική είναι η απόδοση και παγίδευση ρύπων στις εν
λόγω µονάδες ηλεκτροπαραγωγής, τόσο ευκολότερη είναι η προληπτική προστασία του κλίµατος και η κάλυψη των περιβαλλοντικών
απαιτήσεων.
(16) Βλέπε σχετικά και τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Ερευνητικές ανάγκες για
τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού».
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8.2 Για το λόγο αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες Ε&Α
και στον τοµέα της ανάπτυξης των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας που λειτουργούν µε ορυκτές πρώτες ύλες. Τη δεκαετία
του 1990 αυτές οι προσπάθειες παραµελήθηκαν και οι δηµόσιοι
πόροι για την έρευνα µειώθηκαν δραστικά σε όλα τα κράτη µέλη.
8.3 Η ΕΟΚΕ αισθάνεται ικανοποίηση διαπιστώνοντας ότι
εισακούστηκε η σύσταση που είχε κάνει σε επανειληµµένες περιπτώσεις να δηµιουργηθεί στα πλαίσια του 7ου προγράµµατος
πλαισίου για την Ε&Α ιδιαίτερο θεµατικό σηµείο προτεραιότητας
µε την επωνυµία «ενέργεια». Πρέπει όµως να προσαρµοστούν
ανάλογα και τα αντίστοιχα προγράµµατα ερευνών των κρατών
µελών. Έτσι µπορεί να επιτευχθεί µια σηµαντική µεταστροφή της
επικρατούσας τάσης, που συνεπάγεται και την περαιτέρω ανάπτυξη
της τεχνολογίας των µονάδων παραγωγής ηλεκτρισµού σε ό,τι
αφορά τη χρήση ορυκτών πηγών ενέργειας, η οποία θα αποφέρει
οφέλη και για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τοµέα
κατασκευής εγκαταστάσεων στην αναπτυσσόµενη παγκόσµια αγορά
κατασκευής σταθµών ηλεκτροπαραγωγής.
8.4 Η απόδοση στις σύγχρονες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από άνθρακα που χρησιµοποιούν λιθάνθρακες ξεπερνάει
το 45 %, ενώ στην περίπτωση λιγνίτη το ποσοστό ανέρχεται πάνω
από 43 %. Οι αναγκαίες δράσεις ανάπτυξης που πρέπει να
αναληφθούν είναι γνωστές, ούτως ώστε η απόδοση των σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής µε άνθρακα να ανέλθει µέχρι το 2020 στο
50 %. Μακροπρόθεσµο στόχο αποτελεί η αύξηση της πίεσης και
της θερµοκρασίας στον κύκλο ατµού των µονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στους 700 °C/350 bar, για τον οποίο πρέπει
να αναπτυχθούν τα απαραίτητα υλικά. Για τη νέα γενιά σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής µε βάση το λιγνίτη πρέπει να δοκιµαστεί η
κατασκευή ειδικών µονάδων προκατεργασίας για την ξήρανση του
λιγνίτη. Για την επίτευξη τέτοιων φιλόδοξων αναπτυξιακών στόχων
απαιτείται η διεθνής συνεργασία, όπως υφίσταται ήδη π.χ. στα
κοινοτικά σχέδια AD 700 και Comptes 700 για την ανάπτυξη
σταθµού ηλεκτροπαραγωγής που θα επιτυγχάνει το όριο των 700
°C. Για την επίδειξη νέων σχεδίων κατασκευής µονάδων παραγωγής
ενέργειας απαιτούνται επενδύσεις ύψους έως και 1 δις ευρώ.
∆εδοµένου ότι οι µεµονωµένες επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να
αναλάβουν µόνες τους το κόστος και τους κινδύνους που συνεπάγεται ένα τέτοιο εγχείρηµα, πρέπει να επιδιωχθεί η συνεργασία
µεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
8.5 Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη αεριοστροβίλων υψηλής
απόδοσης στους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που
λειτουργούν µε αέριο έχει επιφέρει σηµαντικές βελτιώσεις στην
απόδοσή τους. Η αποδοτικότητα των νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο έχει φτάσει σχεδόν στο
60 %. Ωστόσο, λόγω των δραστικών αυξήσεων των τιµών στην
αγορά φυσικού αερίου υπάρχουν αβεβαιότητες όσον αφορά τη
µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητα των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής µε βάση το φυσικό αέριο και, ως εκ τούτου, σχετικά µε
την κατασκευή νέων σταθµών.
8.6 Προκειµένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση της τεχνολογίας των αεριοστροβίλων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
µε βάση τον άνθρακα είναι κατ' αρχάς απαραίτητη η µετατροπή του
άνθρακα σε αέριο. Τις δεκαετίες του 1980 και 1990 η ΕΕ είχε
συµβάλλει καθοριστικά µε τους πόρους που διέθεσε για την έρευνα
στην ανάπτυξη της τεχνικής εξαερίωσης και στήριξε την κατασκευή
δύο ηλεκτροπαραγωγικών σταθµών επίδειξης µε ολοκληρωµένο
συνδυασµένο κύκλο εξαερίωσης (IGCC). Αυτές οι κατευθύνσεις
ανάπτυξης πρέπει να συνεχιστούν όχι µόνο µε στόχο την αύξηση
της απόδοσης των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν
µε άνθρακα, αλλά και επειδή πρέπει να αποτελέσουν την τεχνική
βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός σταθµού παραγωγής ηλεκτρισµού που θα λειτουργεί µε άνθρακα απαλλαγµένου από
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.
8.7 Η αύξηση της αποδοτικότητας και η µείωση των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα δεν πρέπει να περιοριστούν στο βιοµηχα-
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νικό τοµέα και την παραγωγή ηλεκτρισµού. Το δυναµικό εξοικονόµησης στην οικιακή και βιοµηχανική τελική κατανάλωση εξακολουθεί να είναι σήµερα ιδιαίτερα υψηλό, διότι στους εν λόγω
τοµείς συχνά δεν παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα κόστους (εξοικονόµηση πόρων στην κατανάλωση/δαπάνες για αγορές νέου εξοπλισµού ή ανακατασκευές εγκαταστάσεων).
8.8 Στον τοµέα των µεταφορών της ΕΕ εξακολουθούν να
αυξάνονται οι ενεργειακές ανάγκες, φαινόµενο που επίσης οφείλεται
στην αυξανόµενη κινητικότητα µετά τη διεύρυνση. Η αύξηση των
εκποµπών ρύπων και αερίων του θερµοκηπίου που συνδέονται µε
την υγεία πρέπει αρχικά να περιοριστεί και µεταγενέστερα να
µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό όριο µέσω της ανάπτυξης αποδοτικότερων και λιγότερο ρυπογόνων κινητήρων και αυτοκινήτων
οχηµάτων. Πρέπει να συνεχιστεί η διαρκής ανάπτυξη των τεχνολογιών καθαρισµού των καυσαερίων. Ο στόχος αυτός µπορεί
πιθανόν να επιτευχθεί µόνο µε την επιτυχή ανάπτυξη και την
καθολική εφαρµογή δέσµης προηγµένων τεχνολογιών. Μεταξύ
αυτών περιλαµβάνονται η βελτίωση των κινητήρων καύσης, της
τεχνολογίας ντίζελ, του υβριδικού συστήµατος πρόωσης, των
καυσίµων, της αποδοτικότητας των συστηµάτων κίνησης των
οχηµάτων, η ανάπτυξη κυψελών καυσίµων και ενδεχοµένως και η
τεχνολογία υδρογόνου.
8.9 Οι κυψέλες καυσίµων µπορούν κατ' αρχήν να συµβάλλουν
σε αύξηση έως και 20 % της απόδοσης της συνδυασµένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας, τόσο στον τοµέα των
οχηµάτων µε κινητήρα όσο και σε σταθερές εφαρµογές στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τη βιοµηχανία. Γι' αυτό χρειάζεται ένα
αέριο καύσιµο — φυσικό αέριο, συνθετικό αέριο ή καθαρό υδρογόνο — το οποίο µπορεί να συγκεντρωθεί µε έναν µετατροπέα από
µεθανόλη που θα είναι τοποθετηµένος µπροστά από τις κυψέλες.
Ωστόσο, οι κυψέλες καυσίµων — µολονότι είναι γνωστές εδώ και
πάνω από 150 χρόνια — δεν κατόρθωσαν µέχρι σήµερα να καθιερωθούν από επιστηµονική και τεχνολογική άποψη ως ανταγωνιστικό σύστηµα πρόωσης των οχηµάτων ή αποκεντρωµένο συγκρότηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. Η έρευνα
και η ανάπτυξη στον τοµέα αυτόν πρέπει παρόλα αυτά να συνεχιστούν µε δηµόσιους πόρους, προκειµένου να διερευνηθεί το δυναµικό των κυψελών καυσίµων και — εφόσον δυνατόν — να αξιοποιηθεί.
8.10 Καµία άλλη εναλλακτική δυνατότητα για την παραγωγή
ενέργειας δεν έχει προσελκύσει τέτοιο ενδιαφέρον τα τελευταία
χρόνια όσο η επιλογή του «υδρογόνου»· πολλές φορές µάλιστα
γίνεται λόγος για την µελλοντική κοινωνία του υδρογόνου. Σχετικά
µε αυτό, συχνά επικρατεί στην κοινή γνώµη η παρανόηση ότι το
υδρογόνο συνιστά πρωτογενή πηγή ενέργειας, όπως το πετρέλαιο ή
ο άνθρακας. Αυτό όµως δεν ισχύει: το υδρογόνο πρέπει να
ανακτηθεί είτε από ορυκτούς υδρογονάνθρακες ή από το νερό µε
τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας· όπως το διοξείδιο του άνθρακα
είναι άνθρακας που έχει υποστεί καύση, έτσι και το νερό (H2O)
είναι υδρογόνο που έχει καεί.
8.11 Εκτός αυτού, η µεταφορά υδρογόνου, από τεχνική, ενεργειακή άποψη αλλά και σε ότι αφορά το κόστος, παρουσιάζει µειονεκτήµατα έναντι της µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος ή των υγρών
υδρογονανθράκων. Αυτό σηµαίνει ότι το υδρογόνο πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο στις περιπτώσεις που η χρήση ηλεκτρισµού δεν
κρίνεται σκόπιµη ή είναι αδύνατη. Για το λόγο αυτό κρίνεται
απαραίτητη η διενέργεια αντικειµενικής ανάλυσης της ανωτέρω
προσέγγισης, προκειµένου η έρευνα να επικεντρωθεί στην
υλοποίηση ρεαλιστικών στόχων.
8.12 ∆εδοµένης της καθοριστικής σηµασίας της διασφάλισης
εύκολα µεταφερόµενων υδρογονανθράκων (καύσιµα κίνησης) για
τον τοµέα των µεταφορών, είναι ζωτική η όσο το δυνατόν πιο
συνετή χρήση των πόρων/αποθεµάτων· δηλ., το πετρέλαιο δεν θα
πρέπει να χρησιµοποιείται εκεί όπου είναι δυνατή η χρήση άνθρακα,
πυρηνικών καυσίµων ή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε την προοπτική επίτευξης θετικών αποτελεσµάτων.
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9. ∆έσµευση και τελική αποθήκευση του διοξειδίου του
άνθρακα
9.1 Μια σηµαντική µείωση των παγκόσµιων εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου έως τα µέσα του 21ου αιώνα, η οποία να
ξεπερνάει τις απαιτήσεις του «Κιότο», στόχο εξάλλου που έχει θέσει
και η ΕΕ, µπορεί να επιτευχθεί µόνο εφόσον κατασκευαστούν και
λειτουργήσουν κατά τις επόµενες δεκαετίες σταθµοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες
σύµφωνα µε την προσέγγιση της παραγωγής µηδενικών ή περιορισµένων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Ακόµη και στην
περίπτωση εντατικής ανάπτυξής τους, η πυρηνική ενέργεια και οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν θα είναι σε θέση να αναλάβουν
εξολοκλήρου την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου και να
αντικαταστήσουν µέσα σε λίγες δεκαετίες τα ορυκτά καύσιµα.
9.2 Σχετικά µε τη λειτουργία απαλλαγµένων από εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα µονάδων ηλεκτροπαραγωγής µε βάση τον
άνθρακα έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι. Αυτές οι µέθοδοι
µπορούν να εφαρµοστούν, µε κάποιες τροποποιήσεις, και σε εγκαταστάσεις καύσης πετρελαίου και αερίου. Κατ' αρχήν, οι µέθοδοι
που ακολουθούνται είναι τρεις: (i) δέσµευση του διοξειδίου του
άνθρακα από τα καπναέρια των παραδοσιακών σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, (ii) ανάπτυξη της τεχνικής καύσης του
οξυγόνου και (iii) κατασκευή σταθµού ηλεκτροπαραγωγής
συνδυασµένου κύκλου εξαερίωσης που θα λειτουργεί µε δέσµευση
του διοξειδίου του άνθρακα από το καύσιµο αέριο· για την
τελευταία προσέγγιση η τεχνολογική εξέλιξη έχει σηµειώσει τη
µεγαλύτερη πρόοδο.
9.3 Μέσω της αποµάκρυνσης του διοξειδίου του άνθρακα από
το καύσιµο αέριο που προκύπτει από την εξαερίωση του άνθρακα
δηµιουργείται καθαρό υδρογόνο, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στους στροβίλους υδρογόνου για την παραγωγή ηλεκτρισµού. Τα καυσαέρια που αποβάλλονται είναι αβλαβείς υδρατµοί.
Εάν η εν λόγω τεχνολογία αποφέρει θετικά αποτελέσµατα, κρίνεται
εύλογη η συνέργια µε την τεχνολογία υδρογόνου και σε άλλους
τοµείς εφαρµογής.
9.4 Εδώ και πάνω από 20 χρόνια διερευνώνται εντατικά και
αναπτύσσονται διάφορες προσεγγίσεις σχετικά µε την κατασκευή
σταθµών παραγωγής ενέργειας που θα λειτουργούν µε την τεχνολογία ολοκληρωµένου συνδυασµένου κύκλου εξαερίωσης (Integrated Gasification Combined Cycle — IGCC). Τα στάδια κατεργασίας του αερίου είναι κατά βάση γνωστά, πρέπει ωστόσο να
προσαρµοστούν στην τεχνολογία άνθρακα. Παρόλα αυτά, εάν εφαρµοστεί αυτή η προσέγγιση σχετικά µε τις µονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, το κόστος ηλεκτροπαραγωγής ενδέχεται
σχεδόν να διπλασιαστεί έναντι των συµβατικών σταθµών παραγωγής
ηλεκτρισµού που δεν λειτουργούν µε την µέθοδο αποδέσµευσης
του διοξειδίου του άνθρακα, ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθεί κατά ένα
τρίτο η χρήση των πόρων. Εντούτοις, αυτή η τεχνολογία εξακολουθεί να είναι πιο οικονοµική στις περισσότερες τοποθεσίες σε
σύγκριση µε άλλες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε
µηδενικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως π.χ. η αιολική, η
ηλιακή ενέργεια ή η ηλεκτροπαραγωγή από βιοµάζα.
9.5 Τη δεκαετία του '80 αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη διάφορες
προσεγγίσεις για την κατασκευή µονάδων ηλεκτροπαραγωγής
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ολοκληρωµένου συνδυασµένου κύκλου εξαερίωσης — ασφαλώς
χωρίς την τεχνολογία δέσµευσης διοξειδίου του άνθρακα — οι
οποίες υποστηρίχθηκαν εν µέρει από την ΕΕ. Στην Ισπανία και στις
Κάτω Χώρες κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν µονάδες επίδειξης
µε βάση τους λιθάνθρακες ισχύος 300 MW. Για τη χρήση λιθάνθρακα κατασκευάστηκε και λειτούργησε ειδική µονάδα επίδειξης —
επίσης µε κοινοτική χρηµατοδότηση — µε στόχο την παραγωγή
συνθετικού αερίου και την µεταγενέστερη ανάπτυξη σύνθεσης µεθανόλης. Συνεπώς, η Ευρώπη διαθέτει ένα εξαιρετικό τεχνολογικό
υπόβαθρο για την ανάπτυξη σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µε βάση τον άνθρακα απαλλαγµένων από εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα και τη δοκιµή τους σε µονάδες επίδειξης.
9.6 Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας
αποδέσµευσης διοξειδίου του άνθρακα, θα πρέπει να διερευνηθούν
οι υφιστάµενες δυνατότητες όχι µόνο για τις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και για άλλες βιοµηχανικές διεργασίες, όπου εντοπίζονται υψηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, π.χ. στην
παραγωγή υδρογόνου, σε διάφορες διεργασίες στον τοµέα της
χηµείας και της διύλισης πετρελαίου, καθώς στην παραγωγή
τσιµέντου και χάλυβα. Σε ορισµένες από αυτές τις διεργασίες, η
δέσµευση CO2 ενδέχεται να είναι οικονοµικά πιο προσιτή και τεχνολογικά ευκολότερα υλοποιήσιµη απ' ότι στους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
9.7 Η προώθηση της έρευνας συνιστά επιτακτική προϋπόθεση
για την επίτευξη µιας ασφαλούς, φιλικής προς το περιβάλλον και
προσιτής οικονοµικά αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Στο
πλαίσιο αυτό διερευνάται η αποθήκευση του διοξειδίου του
άνθρακα σε εξαντληµένα κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού
αερίου, σε γεωλογικά υδροφόρα στρώµατα, σε κοιτάσµατα άνθρακα
καθώς και στους ωκεανούς. Ενώ η αποθήκευση CO2 σε κοιτάσµατα
πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπου αυτά είναι διαθέσιµα,
αποτελεί την πλέον οικονοµική εναλλακτική δυνατότητα, ευνοείται
η συσσώρευσή του στα γεωλογικά υδροφόρα στρώµατα εφόσον
πρόκειται για µεγάλες ποσότητες, διότι τέτοιες γεωλογικές
συνθήκες είναι επίσης παγκοσµίως πιο διαδεδοµένες. Για το σκοπό
αυτό πρέπει να στοιχειοθετηθεί ότι είναι δυνατή η µακροπρόθεσµη
αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα στις προαναφερόµενες
τοποθεσίες χωρίς να υφίστανται επιπτώσεις για το περιβάλλον. Η
ΕΕ υποστηρίζει µια σειρά ερευνητικών σχεδίων που εστιάζονται στην
επίτευξη αυτού του στόχου. Τα αποτελέσµατα που έχουν αποκοµισθεί µέχρι σήµερα είναι ενθαρρυντικά, εξακολουθεί όµως να
υπάρχει η αβεβαιότητα αν µε την αποθήκευση στον ωκεανό
ενδέχεται να προκληθεί αύξηση της θερµοκρασίας των υδάτων (βλ.
επίσης σηµείο 3.14).
9.8 Η τεχνολογία δέσµευσης και τελικής αποθήκευσης του
διοξειδίου του άνθρακα θα είναι διαθέσιµη για ευρεία χρήση µετά
το 2020, και αυτό µόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα αναληφθούν
εγκαίρως οι απαραίτητες δράσεις ΕΤΑ και θα αποφέρουν θετικά
αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε µελέτες, το κόστος για κάθε εξοικονοµούµενο τόνο διοξειδίου του άνθρακα εκτιµάται σε 30-60€/τόνο
για τη δέσµευση, µεταφορά και τελική αποθήκευσή του· µια τεχνολογία πολύ πιο οικονοµική σε σύγκριση µε τις περισσότερες µεθόδους παραγωγής ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την Πρόταση Κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πολυετή χρηµατοδότηση της δράσης
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας για την καταπολέµηση της ρύπανσης
από πλοία, και µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
COM(2005) 210 τελικό — 2005/0098 (COD)
(2006/C 28/03)
Στις 7 Ιουνίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 71 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το
Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε
θέµα την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκαν οι
προπαρασκευαστικές εργασίες της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 4 Οκτωβρίου 2005 µε βάση
εισηγητική έκθεση του κ. Chagas.
Κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 124 ψήφους υπέρ και 4 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή

1.1 Με την έγκριση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 724/2004, της
31ης Μαρτίου, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1406/2002 σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού για
την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (ΕΟΑΝ), ο εν λόγω Οργανισµός
ανέλαβε νέα καθήκοντα για την αντιµετώπιση της πετρελαϊκής
ρύπανσης.

1.2 Η παρούσα πρόταση θεσπίζει τις διαδικασίες για την
κοινοτική χρηµατοδότηση των νέων καθηκόντων του ΕΟΑΝ, µε
βάση µία πολυετή ανάληψη υποχρεώσεων επταετούς διάρκειας, από
το 2007 έως το 2013. Η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού
ύψους 154 εκατοµ. ευρώ (€) για την εν λόγω επταετή περίοδο.

1.3 Έπειτα από την ανάθεση αυτών των νέων καθηκόντων, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΑΝ ενέκρινε, τον Οκτώβριο του
2004, σχέδιο δράσης για την ετοιµότητα σε περίπτωση πετρελαϊκής
ρύπανσης και για την αντιµετώπισή της. Στο σχέδιο δράσης
προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που προτίθεται να αναλάβει ο
ΕΟΑΝ στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισµού, από την άποψη
τόσο της αντιµετώπισης των πετρελαιοκηλίδων µε εξειδικευµένα
σκάφη όσο και της ετοιµότητας για τη διοργάνωση επιχειρήσεων
αποτελεσµατικής αντιµετώπισης.

1.4 Ο ΕΟΑΝ προσδιόρισε κατά προτεραιότητα τέσσερις περιφέρειες για την ανάληψη δράσης: τη Βαλτική Θάλασσα, τα δυτικά
παράλια της Μάγχης, τις ακτές του Ατλαντικού και τη Μεσόγειο
(ιδίως την περιοχή κατά µήκος της οποίας διέρχονται τα δεξαµενόπλοια που προέρχονται από τη Μαύρη Θάλασσα), όπου ο ΕΟΑΝ
σκοπεύει να διατηρεί αγκυροβοληµένα σκάφη, ναυλωµένα για την
αντιµετώπιση της ρύπανσης και έτοιµα να αναλάβουν δράση
κατόπιν αιτήµατος ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών. Πρέπει να
επισηµανθεί ότι ο ρόλος του ΕΟΑΝ σε αυτόν τον τοµέα θα είναι
συµπληρωµατικός (και όχι υποκατάστατο) των εθνικών µηχανισµών
για την αντιµετώπιση της ρύπανσης. Επιπλέον, στο σχέδιο δράσης
προβλέπεται µια πρόσθετη ικανότητα αντιµετώπισης περιστατικών
στα οποία ενέχονται επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες (ΕΤΟ).

1.5 Σύµφωνα µε τον κανονισµό που τροποποιήθηκε το 2004, ο
ΕΟΑΝ υποχρεούται να παρέχει στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη,
αφενός, τεχνική και επιστηµονική συνδροµή για την αντιµετώπιση
της ρύπανσης — η οποία µπορεί να διαιρεθεί στις εξής τρεις κατηγορίες: πληροφόρηση, συνεργασία και συντονισµός — και,
αφετέρου, επιχειρησιακή συνδροµή.
1.6 Η επιχειρησιακή συνδροµή είναι αυτή η οποία θα απαιτήσει
τη µεγαλύτερη οικονοµική επένδυση, δεδοµένου ότι στο σχέδιο
δράσης προβλέπεται η δηµιουργία δικτύου σκαφών επιφυλακής για
την ανάκτηση του πετρελαίου, καθώς και η ίδρυση Κέντρου
Μετάδοσης ∆ορυφορικών Φωτογραφιών. Οι συµβάσεις, οι οποίες
θα συνάπτονται από τον ΕΟΑΝ µε στόχο την εξασφάλιση βοήθειας
για την ανάκτηση του πετρελαίου από τη θάλασσα,θα καλύπτουν
όλες τις ενέργειες και τις οικονοµικές συνέπειές τους έως την
έναρξη της επέµβασης σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας. Το κόστος
της επιχείρησης που αναλαµβάνεται µε την παρέµβαση σκάφους για
την ανάκτηση του πετρελαίου θα επιβαρύνει το κράτος µέλος που
υποβάλλει το σχετικό αίτηµα.
1.7 ∆εδοµένου ότι αυτές οι νέες αρµοδιότητες είναι µακρόπνοες, η Επιτροπή προτείνει πολυετή χρηµατοδότηση µε την οποία
είναι δυνατόν να εξασφαλισθούν τόσο οι απαιτούµενες µακροπρόθεσµες επενδύσεις όσο και οι συνθήκες επαρκούς οικονοµικής
ασφάλειας που θα συµβάλουν στη µείωση των δαπανών διαπραγµάτευσης πιο µακρόχρονων συµβάσεων.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Στη γνωµοδότησή της µε θέµα την πρόταση περί ανάθεσης
νέων καθηκόντων στον ΕΟΑΝ για την αντιµετώπιση της
ρύπανσης (1), η ΕΟΚΕ υποστήριζε την πρόταση της Επιτροπής και
επεσήµαινε το σηµαντικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει ο
ΕΟΑΝ για τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα κράτη
µέλη. Εντούτοις, εξέφραζε τη λύπη της για το γεγονός ότι αρκετά
κράτη µέλη δεν είχαν ακόµη προετοιµαστεί κατάλληλα για την αντιµετώπιση σοβαρών ατυχηµάτων όπως εκείνα των πετρελαιοφόρων
Erika και Prestige.
(1) TEN 159 έγγραφο CESE 95/2004, εισηγητής: ο κ. Chagas.
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2.2 Παρά την πρόοδο που σηµειώθηκε, η παρούσα κατάσταση
αφήνει ακόµη αρκετά περιθώρια βελτίωσης σε ορισµένες περιπτώσεις. Μαζί µε το σχέδιο δράσης, ο ΕΟΑΝ προέβη σε επισκόπηση
της ικανότητας των κρατών µελών όσον αφορά την αντιµετώπιση
της πετρελαϊκής ρύπανσης, στην οποία αναφέρεται ότι η ικανότητα
αντιµετώπισης απαιτείται να συµπληρωθεί σε κάποιες περιοχές µε
πρόσθετα σκάφη και εξοπλισµό ανάκτησης του πετρελαίου.

2.3 ∆εν µπορεί να αναµένεται να είναι όλα τα παράκτια κράτη
αφ'εαυτού τους µονίµως εξοπλισµένα µε απαξάπαντα τα µέσα που
απαιτούνται για την αντιµετώπιση σηµαντικών ναυτικών
ατυχηµάτων, ιδιαίτερα δε πετρελαιοκηλίδων µεγάλης κλίµακας.
Εντούτοις, η παρούσα έλλειψη µέσων έχει προκαλέσει περιβαλλοντική ζηµία µε µακροπρόθεσµες συνέπειες.

2.4 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει, εποµένως, την πρόταση να παρασχεθούν στον ΕΟΑΝ τα αναγκαία µέσα προκειµένου να µπορεί να
συµπληρώνει, κατόπιν αιτήµατος, τους µηχανισµούς των κρατών
µελών για την πρόληψη·και την αντιµετώπιση της ρύπανσης.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι τα µέσα αυτά θα πρέπει να
λειτουργούν µόνον συµπληρωµατικά. Τα εν λόγω δηµοσιονοµικά
µέσα δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να υποκαθιστούν τα µέτρα
πρόληψης της ρύπανσης που οφείλουν να λαµβάνουν τα κράτη
µέλη.

2.5 Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ τονίζει την ανάγκη καθιέρωσης ενός
πολυετούς χρηµατοδοτικού προγράµµατος για τη χρηµατοδότηση
των εν λόγω µηχανισµών. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος να διασφαλισθεί ο συνεκτικός προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων του
ΕΟΑΝ στον εν λόγω τοµέα και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των
πόρων δια της σύναψης συµβάσεων µε τουλάχιστον τριετή διάρκεια
για τον εφοδιασµό σκαφών ταχείας (2) ανταπόκρισης.

2.6 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την παρατήρηση που είχε
διατυπώσει στη γνωµοδότηση η οποία προαναφέρθηκε στο σηµείο
2.1 σχετικά µε το γεγονός ότι, σε περίπτωση ναύλωσης πλοίων για
τη χρησιµοποίησή τους προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο ενδιαφερόµενος εφοπλιστής (ή οι ενδιαφερόµενοι
εφοπλιστές) τηρεί (τηρούν) τη σχετική κοινοτική και διεθνή νοµοθεσία, ειδικότερα δε όσον αφορά τις συνθήκες ασφάλειας του
σκάφους, καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των
πληρωµάτων.

2.7 ∆εδοµένου ότι στο σχέδιο δράσης που υιοθετήθηκε από τον
ΕΟΑΝ τίθενται προτεραιότητες µε βάση τα περιορισµένα προβλεπόµενα κονδύλια, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της όσον αφορά το
ενδεχόµενο — λαµβανοµένων υπόψη των υφισταµένων δυσκολιών
για την επίτευξη συµφωνίας επί του κοινοτικού προϋπολογισµού
— να είναι τα κονδύλια που θα διατεθούν τελικώς χαµηλότερα από
εκείνα που καθορίζονται στον προτεινόµενο προϋπολογισµό. Τούτο
θα είχε ως αποτέλεσµα την επιλογή ορισµένων µέτρων αντί κάποιων
άλλων ή την πραγµατοποίηση προόδου σε µερικούς τοµείς εις
βάρος άλλων. Η ΕΟΚΕ δεν µπορεί να υποστηρίξει αυτήν την
προσέγγιση διότι η απόφαση των κρατών µελών περί ανάθεσης
πρόσθετων αρµοδιοτήτων στον ΕΟΑΝ προϋποθέτει την εξασφάλιση
της αναγκαίας χρηµατοδότησης που θα του επιτρέψει να
(2) TEN 159 έγγραφο CESE 95/2004, εισηγητής: ο κ. Chagas.
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υλοποιήσει τους στόχους του για την πρόληψη της θαλάσσιας
ρύπανσης. Θεωρείται κεφαλαιώδες να αναγνωρισθεί δεόντως η
σηµασία της πρόληψης και της αντιµετώπισης της θαλάσσιας
ρύπανσης σε κοινοτικό επίπεδο και να µην εξετασθεί το εν λόγω
ζήτηµα µόνον υπό ένα αµιγώς οικονοµικό πρίσµα.
2.8 Η ΕΟΚΕ ανησυχεί σχετικά µε τις καθυστερήσεις που σηµειώνονται σε ορισµένα κράτη µέλη όσον αφορά την εφαρµογή κάποιων
µέτρων που έχουν ήδη υιοθετηθεί στον τοµέα της πρόληψης και
της αντιµετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης και, ειδικότερα, όσον
αφορά την υπόδειξη αγκυροβολίων καταφυγής και προστατευοµένων ζωνών, την εξασφάλιση εγκαταστάσεων υποδοχής και
την ενδυνάµωση των µέσων που απαιτούνται για τον αποτελεσµατικό έλεγχο από το κράτος του λιµένα. Οι προαναφερθείσες καθυστερήσεις εγείρουν αµφιβολίες σχετικά µε την πραγµατική δέσµευση
των εν λόγω χωρών για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της
θαλάσσιας ρύπανσης, παρά τις καλές προθέσεις που εκφράζονται
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και, κυρίως, έπειτα από κάθε
καινούργιο σοβαρό ναυτικό ατύχηµα.
2.9 Απαιτείται, επιπλέον, η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε
µέσα και εξοπλισµό επιτήρησης από αέρος µε στόχο, αφενός, τον
εντοπισµό και την καταπολέµηση της ρύπανσης και, αφετέρου, την
πρόληψη της παραβίασης των κανονισµών κατά της ρύπανσης.
2.10 Η δορυφορική φωτογράφιση µπορεί, επίσης, να χρησιµοποιηθεί συµπληρωµατικά προς την επιτήρηση και την παρακολούθηση των διαφόρων δραστηριοτήτων. Η ΕΟΚΕ επικροτεί το
σχέδιο της Επιτροπής για τη δηµιουργία ενός Κέντρου Μετάδοσης
∆ορυφορικών Φωτογραφιών µε σκοπό να επικουρηθούν τα κράτη
µέλη για τον εντοπισµό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των
παράνοµων απορρίψεων στη θάλασσα και των ακούσιων πετρελαιοκηλίδων.
2.11 ∆εδοµένου του υψηλού κόστους (3) που συνεπάγεται η
υπηρεσία δορυφορικής φωτογράφησης, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η χρήση
των πόρων απαιτείται να βελτιστοποιηθεί και, ειδικότερα, ότι η
χρήση των φωτογραφιών πρέπει να τύχει συντονισµού µεταξύ των
κρατών µελών· τούτο θα µπορούσε να συντελέσει σε σηµαντική
εξοικονόµηση πόρων. Συγχρόνως, θεωρείται αιτιολογηµένη η πραγµατοποίηση επενδύσεων για τη βελτίωση της συλλογής φωτογραφιών σε όλες τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές διότι η κάλυψη
δεν είναι ιδιαίτερα εκτεταµένη, κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου.
2.12 Η ΕΟΚΕ θεωρεί, επίσης, εξαιρετικά σηµαντικά τα προβλεπόµενα µέτρα στον τοµέα της πληροφόρησης, του συντονισµού και
της συνεργασίας. Τα µέτρα αυτά θα διασφαλίσουν µια πιο ορθολογική χρήση των υφισταµένων µέσων και ο ΕΟΑΝ καλείται να
αναλάβει µείζονα ρόλο προς το σκοπό αυτό.

3. Συµπεράσµατα
3.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση να παρασχεθούν στον
ΕΟΑΝ τα αναγκαία µέσα προκειµένου να µπορεί να συµπληρώνει,
κατόπιν αιτήµατος, τους µηχανισµούς των κρατών µελών για την
πρόληψη·και την αντιµετώπιση της ρύπανσης.
(3) Ο όρος «ταχύς» σε αυτό το πλαίσιο σηµαίνει ότι το εν λόγω σκάφος
µπορεί να παρέµβει εντός 24 ωρών. Συνήθως η µετατροπή ενός
σκάφους, συµπεριλαµβανοµένης της εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισµού, διαρκεί 4-8 ώρες, ενώ απαιτείται και ένα πρόσθετο διάστηµα
4-8 ωρών για να φθάσει το σκάφος στον τόπο του ατυχήµατος.
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3.2 Η ΕΟΚΕ εκφράζει, εντούτοις, τη λύπη της για το γεγονός
ότι ορισµένα κράτη µέλη δεν έχουν ακόµη διαθέσει τους απαιτούµενους πόρους ή δεν έχουν ακόµη δηµιουργήσει συναφείς δικούς
τους µηχανισµούς και καλεί την Επιτροπή να τα προτρέψει να
επισπεύσουν την εν λόγω διαδικασία.
3.3 Η ΕΟΚΕ ανησυχεί όσον αφορά το ενδεχόµενο — λαµβανοµένων υπόψη των υφισταµένων δυσκολιών για την επίτευξη
συµφωνίας επί του κοινοτικού προϋπολογισµού — να είναι τα
κονδύλια που θα διατεθούν τελικώς χαµηλότερα από εκείνα που
καθορίζονται στον προτεινόµενο προϋπολογισµό. Η απόφαση των
κρατών µελών περί ανάθεσης πρόσθετων αρµοδιοτήτων στον ΕΟΑΝ

3.2.2006

προϋποθέτει την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηµατοδότησης που
θα του επιτρέψει να υλοποιήσει τους στόχους του για την πρόληψη
της θαλάσσιας ρύπανσης. Θεωρείται κεφαλαιώδες να αναγνωρισθεί
δεόντως η σηµασία της πρόληψης και της αντιµετώπισης της
θαλάσσιας ρύπανσης σε κοινοτικό επίπεδο και να µην εξετασθεί το
εν λόγω ζήτηµα µόνον υπό ένα αµιγώς οικονοµικό πρίσµα.
3.4 Ο ρόλος του ΕΟΑΝ όσον αφορά την προαγωγή της συνεργασίας και του συντονισµού των πόρων και των δραστηριοτήτων
των κρατών µελών είναι θεµελιώδης για την καθιέρωση µιας ορθολογικής και οικονοµικώς αποδοτικής στρατηγικής.

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο σχετικά µε την διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στη γεωργία»
COM(2005) 74 τελικό
(2006/C 28/04)
Στις 20 Απριλίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο σχετικά µε την διαχείριση κινδύνων και κρίσεων
στην γεωργία».
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία
των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 7 Οκτωβρίου 2005 µε βάση εισηγητική έκθεση του
κ. Bros.
Κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την παρούσα γνωµοδότηση µε 122 ψήφους
υπέρ, 1 κατά, και 3 αποχές.
1. Εισαγωγή
1.1 Η παρούσα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί
συνέχεια πολλών εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο: έκθεση της Επιτροπής για τη διαχείριση των κινδύνων, Ιανουάριος 2001,
συζήτηση του Συµβουλίου υπό τη σουηδική προεδρεία την άνοιξη
του 2001, ισπανικό υπόµνηµα και διεθνής διάσκεψη στη Μαδρίτη
αρχές του 2002 µε θέµα «Γεωργική ασφάλιση και εγγυήσεις
εισοδήµατος», ελληνικό υπόµνηµα και σεµινάριο για τις φυσικές
καταστροφές, Θεσσαλονίκη 2003, διάσκεψη που διοργάνωσε η
ολλανδική προεδρία το ∆εκέµβριο 2004 µε θέµα «Υλικό και άυλο
κόστος της εξάλειψης των ζωονόσων».
1.2 Ειδικότερα, η ανακοίνωση ανταποκρίνεται στη δέσµευση τη
που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της ΚΓΠ,
τον Ιούνιο του 2003 στο Λουξεµβούργο, µε την µορφή δήλωσης:
«Η Επιτροπή θα εξετάσει ειδικά µέτρα για την αντιµετώπιση
κινδύνων, κρίσεων και εθνικών καταστροφών στη γεωργία
και θα υποβάλει στο Συµβούλιο έκθεση, που θα συνοδεύεται
από τις κατάλληλες προτάσεις, πριν το τέλος του 2004. Η
Επιτροπή θα µελετήσει ειδικότερα τη χρηµατοδότηση των

µέτρων αυτών µε τη µία εκατοστιαία µονάδα που αναδιανέµεται απ' ευθείας στα κράτη µέλη καθώς και µε την πρόβλεψη, σε κάθε κοινή οργάνωση αγοράς, άρθρου που να
εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να ενεργεί, σε περίπτωση πανκοινοτικής κρίσης, σύµφωνα µε τα όσα έχουν οριστεί γι' αυτές τις
περιπτώσεις στην κοινή οργάνωση της αγοράς βοείου
κρέατος.»
1.3 Ανταποκρίνεται, επίσης, στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου
του ∆εκεµβρίου 2003 που της ζητούσε να συνεχίσει τη συζήτηση
για τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία και να υποβάλει
ενηµερωµένο κατάλογο των διαθέσιµων εργαλείων διαχείρισης
κινδύνων, να εξετάσει τις επιλογές όσον αφορά τη διαχείριση των
κινδύνων και τα ενδεχόµενα νέα µέσα (κοινή οργάνωση αγοράς,
οικονοµικές δεσµεύσεις, κανόνες ανταγωνισµού) και, τέλος, να αξιολογήσει και να προσαρµόσει τις κατευθυντήριες γραµµές για τις
κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τοµέα.
1.4 Στο παρελθόν, η ΚΓΠ προσέφερε προστασία διαµέσου πολιτικών υποστήριξης των αγορών και των τιµών. Όµως, µετά την
τελευταία µεταρρύθµιση, οι γεωργοί αντιµετωπίζουν κατά τρόπο
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αµεσότερο µια ολόκληρη σειρά κινδύνων. Για το λόγο αυτό, η
Επιτροπή επιθυµεί να δοκιµάσει νέα µέσα στο πλαίσιο της ΚΓΠ τα
οποία στόχο έχουν να βοηθήσουν τους γεωργούς να βελτιώσουν
την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τους κινδύνους και τις
κρίσεις.
1.5 Στα έγγραφα εργασίας της, η Επιτροπή έχει προβεί σε
απογραφή των κινδύνων που υπάρχουν στη γεωργία: ανθρώπινος ή
προσωπικός κίνδυνος, κίνδυνος επί του κεφαλαίου (κτήρια, κλπ.),
οικονοµικός κίνδυνος, κίνδυνος ευθύνης (βιοτεχνολογία …),
κίνδυνος σχετικά µε την παραγωγή (κλιµατικός …), κίνδυνος
σχετικά µε τις τιµές. Προέβη, επίσης, σε απογραφή των εργαλείων
διαχείρισης των υφιστάµενων κινδύνων: χρέωση και επενδύσεις
(αφορολόγητη αποταµίευση), προσαρµογή των τεχνικών παραγωγής, διαφοροποίηση, τεχνική εµπορίας (συµβάσεις, ολοκλήρωση,
προθεσµιακές αγορές, ταµεία αλληλοβοηθείας και ασφάλισης.
1.6 Αυτές οι πολύ ευρείες σκέψεις πρέπει να εξεταστούν σε
βάθος για να ανταποκριθούν καλύτερα στις προσδοκίες και να
περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες των κρίσεων στον γεωργικό
τοµέα.
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καταµερισµό των κινδύνων µεταξύ τους. Είναι δυνατή η χορήγηση
προσωρινής και σταδιακά µειούµενης ενίσχυσης για την διοικητική
λειτουργία. Η επιχορήγηση υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό των
συµµετεχόντων γεωργών. Το ταµείο πρέπει να αναγνωρίζεται
επίσηµα από το κράτος µέλος. Η συµµόρφωση µε τα κριτήρια του
πράσινου κουτιού του ΠΟΕ πρέπει να αναλύεται περίπτωση προς
περίπτωση.
2.5 Η τρίτη επιλογή αφορά τη βασική κάλυψη έναντι κρίσεων
εισοδήµατος. Εµπνέεται από το καναδικό πρότυπο και τις ενδείξεις
του πράσινου κουτιού. Πρόκειται για την αύξηση των πόρων σε
περίοδο κρίσης (στήριξη του εισοδήµατος). Το σύστηµα αυτό
πρέπει να είναι ανοικτό σε όλους τους αγρότες. Η αποζηµίωση
χορηγείται εάν η απώλεια είναι µεγαλύτερη από το 30 % της
περιόδου αναφοράς (ίδια µε την επιλογή 1). Πρέπει να προσδιοριστεί δείκτης εισοδήµατος. Η αποζηµίωση πρέπει να είναι λιγότερη
από το 70 % των απωλειών και δεν µπορεί να προσδιορίζει το είδος
ή τον όγκο της µελλοντικής παραγωγής.

3. Γενικές παρατηρήσεις
2. Η πρόταση της Επιτροπής
2.1 Στις τρεις πρώτες σελίδες της ανακοίνωσης, η Επιτροπή
θέτει εκ νέου στο πλαίσιό του το πρόβληµα της διαχείρισης των
κινδύνων και των κρίσεων. Τα έγγραφα εργασίας που επισυνάπτονται στην ανακοίνωση πραγµατεύονται πολλές ιδέες. Στη
συνέχεια, στις προτάσεις της, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στα
αιτήµατα που αναφέρονται ρητά στα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου, δηλαδή: επέκταση του δικτύου ασφαλείας, διαφοροποιηµένη χρηµατοδότηση των µέτρων διαχείρισης των κινδύνων και
των κρίσεων µέσω τριών επιλογών: ασφάλιση έναντι φυσικών
καταστροφών, στήριξη ταµείων αλληλοβοηθείας και εξασφάλιση
βασικής κάλυψης έναντι κρίσεων εισοδήµατος.
2.2 Η χρήση των πόρων που θα προκύψουν από τη διαφοροποίηση συνεπάγεται εργαλεία τα οποία βασίζονται σε µέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, τα νέα αυτά µέτρα θα πρέπει να
βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
(άξονας 1), να τηρούν την ετήσια διάρκεια του προϋπολογισµού,
να τηρούν τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και να είναι
συµβατά µε το πράσινο κουτί του ΠΟΕ.
2.3 Η πρώτη επιλογή αφορά την ασφάλιση έναντι των φυσικών
καταστροφών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τούτο µπορεί να συµβάλει
στη µείωση των ad hoc πληρωµών που πραγµατοποιούν τα κράτη
µέλη. Στα ασφάλιστρα που καταβάλλει ο γεωργός παρέχεται
επιχορήγηση ύψους 50 %. Η πληρωµή πραγµατοποιείται όταν οι
απώλειες είναι µεγαλύτερες από το 30 % της µέσης παραγωγής των
τριών τελευταίων ετών, ή της µέσης παραγωγής των 5 τελευταίων
ετών (δεν υπολογίζονται η καλύτερη και η χειρότερη χρονιά των 5
τελευταίων ετών). Η αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το
100 % της απώλειας. Η αποζηµίωση δεν µπορεί να προσδιορίζει το
είδος ή τον όγκο µελλοντικής παραγωγής. Εναλλακτικό µέτρο στην
επιδότηση των ασφαλίστρων αποτελεί η αντασφάλιση ιδιωτικών
ασφαλιστικών εταιρειών.
2.4 Η δεύτερη επιλογή αφορά τα ταµεία αλληλοβοηθείας.
Πρόκειται για την ενθάρρυνση των γεωργών να αναλάβουν τον

3.1 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της
Επιτροπής µε την οποία αρχίζει τη συζήτηση για ένα ζήτηµα καθοριστικής σηµασίας για το µέλλον της γεωργίας. Η Επιτροπή κατάρτισε την ανακοίνωση αυτή κατόπιν συγκεκριµένων αιτηµάτων και σε
ένα περιοριστικό πλαίσιο. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι δεν πρόκειται παρά
για πρώτες σκέψεις και ότι θα πρέπει να εµβαθυνθεί περαιτέρω η
µελέτη για την αντιµετώπιση των κινδύνων και των κρίσεων που
περιγράφονται στην εισαγωγή.
3.2 Στο κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή) και το κεφάλαιο 2 (Ιστορικό)
της ανακοίνωσής της, η Επιτροπή εκθέτει εν συντοµία τους νέους
όρους που ισχύουν µετά τη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ του 2003
(εισαγωγή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης) και αναφέρεται στα
διάφορα µέτρα που έχουν ληφθεί και στα καθήκοντα που της έχουν
ανατεθεί από το Συµβούλιο για τη διαχείριση των κινδύνων και των
κρίσεων στον γεωργικό τοµέα. Ούτε στην ανακοίνωση της Επιτροπής ούτε στο έγγραφο εργασίας της Γ∆ Γεωργίας δεν αναφέρονται µε σαφήνεια οι µεταβολές που έχουν επέλθει όσον αφορά
τους κινδύνους που αντιµετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία.
3.3 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η µεταρρύθµιση του Ιουνίου 2003
οδηγεί σε έντονη αύξηση της αστάθειας των τιµών, η οποία προστίθεται στην υπάρχουσα αστάθεια των τιµών των εισροών και, κατά
συνέπεια, σε αύξηση της πιθανότητας οικονοµικών κρίσεων επιβλαβών για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Εξάλλου, σύµφωνα µε
πολλούς επιστήµονες αυξάνονται, επίσης, οι απρόβλεπτες κλιµατικές συνθήκες. Σε περίπτωση κρίσης, οι γεωργοί είναι πάντα ο
αδύναµος κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής. Απαιτούνται, συνεπώς,
αποτελεσµατικά µέσα για την αντιµετώπιση των κινδύνων και των
κρίσεων. Η ΕΟΚΕ επιθυµεί, συνεπώς, να αναφερθεί σε πολλά από τα
σηµεία που παρουσιάζει η Επιτροπή.
3.4 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τρεις επιλογές. Οι επιλογές
αυτές θα είναι προαιρετικές και συµπληρωµατικές σε επίπεδο
κρατών µελών. Είναι ενδιαφέρουσες ως επιλογές και καµία από
αυτές δεν πρέπει να απορριφθεί εκ των προτέρων. Αντιθέτως η κάθε
µια από αυτές πρέπει να αναλυθεί περισσότερο.

C 28/20

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.5 Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των επιλογών αυτών, η
Επιτροπή εξέτασε τη χρήση διαφοροποίησης κατά µια ποσοστιαία
µονάδα. Εν πρώτοις, η Επιτροπή όφειλε να διενεργήσει εκτίµηση
των δηµοσιονοµικών αναγκών των προτεινόµενων µέτρων. Η ΕΟΚΕ
υπογραµµίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι ουδέτερη από
δηµοσιονοµικής πλευράς, διερωτάται, όµως, κατά πόσο οι προτεινόµενοι πόροι ανταποκρίνονται στις ανάγκες.

3.6 Στόχος των πόρων του πρώτου πυλώνα είναι η σταθεροποίηση των αγορών και των εισοδηµάτων η έχει εγγυηθεί στους
γεωργούς µέχρι το 2013. Η σταθεροποίηση αυτή είναι απαραίτητη
για την επιβίωση πολλών γεωργικών εκµεταλλεύσεων και θα πρέπει,
συνεπώς, να ληφθεί µέριµνα να µην αυξηθεί η διαφοροποίηση των
άµεσων ενισχύσεων.

3.7 Εξάλλου, τα ποσά που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση
είναι πολύ διαφορετικά µεταξύ των κρατών µελών, µηδενικά
µάλιστα για τα νέα κράτη µέλη. Η ΕΟΚΕ προτείνει, συνεπώς, µια
εναλλακτική λύση για τη διαφοροποίηση: κάθε κράτος µέλος θα
µπορούσε να διαθέσει για την διαχείριση των κινδύνων και των
κρίσεων ένα τµήµα των ανά κράτος προοριζόµενων πιστώσεων του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
έως ένα ανώτατο όριο ίσο προς το 0,1 % του εθνικού αγροτικού
προϊόντος.

3.8 Λόγω της χρήσης των πόρων της διαφοροποίησης, η
Επιτροπή εργάστηκε στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Η ΕΟΚΕ
εκτιµά ότι απαιτείται ευρύτερη προσέγγιση και η πρόβλεψη άλλων
τρόπων δράσης, κυρίως στο επίπεδο των κοινών οργανώσεων
αγοράς (ΚΟΑ), της πολιτικής ανταγωνισµού, των εµπορικών συναλλαγών, κλπ….

3.9 Εάν πρέπει να µελετηθούν ορισµένοι κίνδυνοι και κρίσεις, η
διαχείρισή τους δεν υπάγεται πάντα στην κοινή γεωργική πολιτική.
Οι κίνδυνοι που συνδέονται µε απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές
και, κατά συνέπεια, δεν µπορούν να ασφαλιστούν, οι επιδηµίες,
όπως ο αφθώδης πυρετός, δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα της
ΚΓΠ. Τα υπόλοιπα υφιστάµενα εργαλεία, όπως, για παράδειγµα, το
κτηνιατρικό ταµείο ή το ταµείο αλληλεγγύης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση των ειδικών αυτών καταστάσεων.
Εξάλλου, σήµερα µελετάται η δηµιουργία ενός συστήµατος
φυσικών καταστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο πρέπει να
καλύπτει τους κίνδυνους αυτούς για την γεωργία (1).

3.10 Η ΕΟΚΕ επιµένει στο γεγονός ότι όλες αυτές οι διατάξεις
µπορούν να λειτουργήσουν µόνο συµπληρωµατικά των µηχανισµών
διαχείρισης των υφιστάµενων αγορών εντός των ΚΟΑ που διαθέτουν τα αποτελεσµατικότερα µέσα τα οποία είναι προσαρµοσµένα
στους διάφορους τοµείς. Επίσης, σε εµπορικό επίπεδο, η ΕΕ πρέπει
απαραιτήτως, στο πλαίσιο του κύκλου διαπραγµατεύσεων της
Ντόχα, να διαφυλάξει την κοινοτική προτίµηση.
(1) Βλ. Υπό κατάρτιση γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την «Ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των
Περιφερειών: Βελτίωση του Κοινοτικού Μηχανισµού Πολιτικής
Προστασίας»: Εισηγήτρια η κα. Sanchez Miguel.
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3.11 Παρατηρήσεις για την πρόταση της Επιτροπής στο πλαίσιο
της αγροτικής ανάπτυξης
3.11.1 Ο ι γ εωργικές ασφαλίσεις
3.11.1.1 Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει τη γνωµοδότησή (2) της σχετικά
µε το κοινοτικό καθεστώς γεωργικών ασφαλίσεων. Πολλά αιτήµατα
που διατυπώθηκαν στην εν λόγω γνωµοδότηση εξακολουθούν να
είναι επίκαιρα. Οι γεωργικές ασφαλίσεις αποτελούν αποτελεσµατικά
εργαλεία για την κάλυψη ενός ορισµένου αριθµού συγκεκριµένων
κινδύνων. Τα εν λόγω εργαλεία δεν µπορούν να αντικαταστήσουν
τις δηµόσιες αρχές όσον αφορά την διαχείριση των εκτάκτων
κινδύνων.
3.11.1.2 Σήµερα, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που
αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τοµέα, οι ενισχύσεις
χορηγούνται έως το 80 % του κόστους των ασφάλιστρων που
καλύπτουν απώλειες που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, όπως
σεισµοί και άλλα ακραία φαινόµενα. Οι απώλειες αυτές, που
οφείλονται σε κακές κλιµατολογικές συνθήκες ή σε ασθένειες των
ζώων και των φυτών, υπάγονται στις φυσικές καταστροφές µόνον
εάν η απώλεια φτάνει ένα ανώτατο όριο που έχει οριστεί στο 20 %
της κανονικής παραγωγής στις µειονεκτικές ζώνες και στο 30 %
στις άλλες περιφέρειες.
3.11.1.3 Οι ασφαλίσεις που, εκτός των φυσικών καταστροφών,
καλύπτουν, επίσης, απώλειες που οφείλονται σε κακές κλιµατολογικές συνθήκες ή σε ασθένειες των ζώων και των φυτών κατώτερες
από τα προαναφερθέντα όρια µπορούν να λάβουν κρατικές
ενισχύσεις έως το 50 % των ασφαλίστρων.
3.11.1.4 Οι προτάσεις της Επιτροπής στο κεφάλαιο αυτό
αποτελούν, συνεπώς, οπισθοχώρηση σε σχέση µε τους µηχανισµούς
που ήδη επιτρέπονται στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Για να
είναι πραγµατικά παράγοντας παρότρυνσης της εφαρµογής των
µέσων αυτών για όσο το δυνατό περισσότερους γεωργούς, απαιτείται η πρόβλεψη ενός µηχανισµού που να είναι περισσότερο
συµφέρων για τον δικαιούχο.
3.11.1.5 Σε ορισµένα κράτη µέλη υπάρχουν µηχανισµοί που, σε
ορισµένους τοµείς, έχουν αποδείξει την αποτελεσµατικότητά τους
στην πρόληψη των κινδύνων (για παράδειγµα, µε τη µορφή ασφαλίσεων πολλαπλών κινδύνων). Η ΕΟΚΕ επικροτεί την προσέγγιση της
Επιτροπής που προβλέπει την δηµιουργία ενός νέου συµπληρωµατικού εργαλείου γεωργικής ασφάλισης. Πράγµατι, η θέσπιση νέων
µηχανισµών σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα θέσει υπό αµφισβήτηση
τα υφιστάµενα καθεστώτα που έχουν αποδείξει την αποτελεσµατικότητά τους σε εθνικό επίπεδο.
3.11.1.6 Αν και οριζόντιου χαρακτήρα στην αγροτική
ανάπτυξη, ο µηχανισµός των γεωργικών ασφαλίσεων πρέπει να
καταστήσει δυνατή την τοµεακή εφαρµογή προκειµένου να προσαρµοστεί στις ανάγκες των διαφόρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
3.11.1.7 Η δυνατότητα αντασφάλισης έχει ήδη αποτελέσει αντικείµενο πολλών εργασιών που δεν έχουν δηµοσιευθεί. Θα µπορούσε
να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα αλληλεγγύης µεταξύ των ταµείων
αλληλοβοηθείας και των ιδιωτικών ασφαλίσεων µε την ίδρυση ενός
ταµείου αντασφάλισης. Η ίδρυση ενός φορέα αντασφάλισης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο µπορεί να επιφέρει µια πραγµατική προστιθέµενη
κοινοτική αξία.
(2) ΕΕ αριθ. C 313 της 30.11.92, σελ. 25.
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3.11.2 Τα τ αµεία αλληλοβο ηθείας

3.11.4 Η ενη µέρ ω ση γ ια τ α υφιστ άµενα µέτ ρ α διαχείρ ισ η ς τ ω ν κ ιν δύ ν ω ν και τ ω ν κ ρ ί σε ω ν

3.11.2.1 Η στήριξη που προβλέπει η Επιτροπή δεν παρέχει
αρκετά κίνητρα. Πρέπει να προβλεφθεί τουλάχιστον η χρηµατοδότηση κεφαλαίου κατά την έναρξη εφαρµογής αυτών των ταµείων
προκειµένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία τους από την αρχή. Η
επιλογή αυτή για να είναι λειτουργική θα πρέπει να βασιστεί στις
οργανώσεις των παραγωγών.

3.11.4.1 Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τη γνώµη της Επιτροπής για την
ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης των εργαλείων διαχείρισης
κινδύνου που στηρίζονται στην αγορά (ασφάλιση, προθεσµιακή
αγορά, συµβάσεις καλλιέργειας).

3.11.2.2 Η έλλειψη συµφωνίας στο Συµβούλιο κατά τις συζητήσεις για την ίδρυση ταµείου στον τοµέα του χοιρείου κρέατος
αποτελεί ένδειξη των δυσκολιών που αντιµετωπίζονται σε ένα παρόµοιο εγχείρηµα. Σε περίπτωση σηµαντικής κρίσης σε ένα τοµέα, οι
εισφορές των επαγγελµατιών δεν επαρκούν για την αντιµετώπιση
των αναγκών. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, τα ταµεία αλληλοβοήθειας καθιστούν δυνατή την επιβίωση των οικονοµικά βιώσιµων
εκµεταλλεύσεων.
3.11.2.3 Η παροχή ισχυρού κινήτρου στη συγκέντρωση των
παραγωγών και όλων των φορέων της γεωργικής αλυσίδας θα
συµβάλει στην άµεση διαχείριση των ταµείων αλληλοβοηθείας για
δράσεις στην αγορά όπως η προώθηση, η µεταποίηση, η αποθήκευση, ή η πώληση σε τρίτες χώρες. Τούτο θα καταστήσει περισσότερο υπεύθυνους τους φορείς της γεωργικής αλυσίδας που θα
ανταποκριθούν στους προσανατολισµούς της µεταρρύθµισης του
2003. Εξάλλου, η εφαρµογή πλησιέστερα στους οικονοµικούς
φορείς είναι συχνά καλύτερα προσαρµοσµένη στην καλή λειτουργία
των µέσων από ό,τι η εφαρµογή σε επίπεδο δηµόσιων αρχών.

3.11.4.2 Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει τη γνωµοδότησή της για την
αγροτική ανάπτυξη (4) και ζητά οι δράσεις κατάρτισης και ενηµέρωσης να αναληφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και όχι
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
που επιδιώκει άλλους στόχους.

3.11.5 Εναρ µονισµένοι µηχαν ισµοί
3.11.5.1 Η αγροτική ανάπτυξη εφαρµόζεται σε επίπεδο κρατών
µελών σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. Για τον λόγο
αυτό, είναι υποχρεωτικά τα µέτρα για τη γεωργία και το
περιβάλλον. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει το ενδιαφέρον της προσέγγισης
αυτής προκειµένου η πολιτική αυτή να προσαρµοστεί στις πραγµατικές ανάγκες των περιφερειών της ΕΕ. Ωστόσο, η πιθανότητα
κινδύνων και κρίσεων έχει αυξηθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Απαιτείται, συνεπώς, µια ορισµένη εναρµόνιση, ούτως ώστε
οι γεωργοί ολόκληρης της ΕΕ να τυγχάνουν της ίδιας µεταχείρισης
και να έχουν πρόσβαση σε µηχανισµούς διαχείρισης των κινδύνων
και των κρίσεων.
3.12 Προτάσεις στα πλαίσια των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς

3.11.2.4 Εάν προηγουµένως έχουν συσταθεί ταµεία αλληλοβοηθείας, δεν θα πρέπει να υφίστανται τον ανταγωνισµό του νέου
αυτού µηχανισµού, αλλά να επωφελούνται από αυτόν.

3.11.3 Η β ασική κάλυψ η ένα ντ ι κρ ίσεω ν εισο δήµατ ο ς
3.11.3.1 Η επιλογή αυτή πρέπει να δοκιµαστεί και πρέπει να
συνεχιστούν οι εργασίες επί του θέµατος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αυτή η πολιτική εξασφαλίζεται από τις κρατικές ενισχύσεις.
Συνεπώς, ο προτεινόµενος µηχανισµός υποστήριξης των
εισοδηµάτων δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να αντικαταστάσει τις
άµεσες πληρωµές προς τους γεωργούς. Ωστόσο, τούτο, δεν πρέπει
να εµποδίσει την Επιτροπή να διερευνήσει µακροπροθέσµως άλλες
επιλογές.

Πέρα από τις τρεις επιλογές της Επιτροπής, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να
υποβάλει και άλλες προτάσεις. Προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και µικρότερο οικονοµικό κόστος, η
Επιτροπή πρέπει να προβλέψει µηχανισµούς πρώιµης παρέµβασης
στο κατάλληλο επίπεδο όπως, για παράδειγµα, η προώθηση των
πωλήσεων, η ιδιωτική αποθεµατοποίηση, η µείωση της παραγωγής,
κλπ., ώστε να παρεµβαίνει ταχέως σε περίπτωση κρίσεων.
Οι µηχανισµοί γνώσης της αγοράς παρέχουν σήµερα τη δυνατότητα, σε διάφορους κλάδους, να προλαµβάνεται η εµφάνιση
συγκυριακών κρίσεων. Οι κρίσεις αυτές προκύπτουν συχνά από
στιγµιαία ανισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε περιφερειακό επίπεδο. Μια ταχεία δράση, ενδεχοµένως σε περιφερειακό
επίπεδο, θα µπορούσε να αποτρέψει το ενδεχόµενο η κρίση αυτή να
εδραιωθεί και να αναπτυχθεί σε ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο.

3.12.1 Π ρ ο ώ θ η σ η τ ω ν γε ω ρ γ ι κώ ν π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν
Από την ανάλυση της εφαρµογής ενός παροµοίου συστήµατος στον
Καναδά (3), προκύπτει ότι θα µπορούσε να αποτελέσει µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα ένα ενδιαφέρον εργαλείο για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγµατι, πρόκειται για ένα ενδιαφέρον
εργαλείο για ορισµένους εµπορικούς εταίρους µας όπως, π.χ., οι
Ηνωµένες Πολιτείες ή ο Καναδάς. Ωστόσο, ο µηχανισµός αυτός,
όπως εφαρµόζεται στον Καναδά, αποτελεί ένα από τα κυριότερα
µέσα της πολιτικής για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήµατος που
απαιτεί σηµαντικούς δηµόσιους πόρους οι οποίοι, προς το παρόν,
δεν είναι διαθέσιµοι στην ΕΕ.
(3) Για περισσότερες πληροφορίες,
www.agr.gc.ca/pcsra/main.html

βλ.

στο

διαδίκτυο

:

http://

3.12.1.1 Σε επίπεδο ΕΕ, οι δράσεις προώθησης µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν από διάφορους µηχανισµούς: αγροτική
ανάπτυξη, εσωτερική αγορά ή αγορά των τρίτων χωρών. Όπως
προαναφέρθηκε ήδη στο παρόν έγγραφο, η ανάληψη πρώιµης
δράσης προώθησης συνιστά αποτελεσµατικότατο µέσον για την
αποτροπή της επιδείνωσης µιας κρίσης. Στους διαφόρους κανονισµούς, η Επιτροπή θα έπρεπε να απλουστεύσει την εφαρµογή των
δράσεων αυτών, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία ανάληψη δράσης.
(4) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα την «Πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» – CESE 251/2005 –
2004/0161 CNS
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3.12.5 Υπο στ ήρ ιξ η τ ο υ εθ ελο ύσιο υ περιο ρισµο ύ τ ης
π αρ αγ ω γ ή ς

3.12.2.1 Σε περιπτώσεις κρίσης σε έναν συγκεκριµένο τοµέα, τα
µέτρα ενισχύσεων για την αποθήκευση έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά για ορισµένες ΚΟΑ. Πράγµατι, τα µέτρα αυτά επιτρέπουν
την αποτροπή συγκυριακών κρίσεων υπερπαραγωγής, εξαπλώνοντας
την πώληση των προϊόντων σε µεγαλύτερη χρονική περίοδο. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να εξουσιοδοτήσει τις οργανώσεις
παραγωγών να καταρτίσουν έναν τέτοιο µηχανισµό στα πλαίσια των
ταµείων αµοιβαίας ασφάλισης. Επιπλέον, πρόκειται για ενδιαφέροντα µοχλό προώθησης της οργάνωσης παραγωγών.

3.12.5.1 Τα µέτρα περιορισµού της παραγωγής συγκαταλέγονται στα πλέον αποτελεσµατικά από τα υφιστάµενα µέτρα. Εάν,
σύµφωνα µε τις προοπτικές της αγοράς, προβλέπεται υπερπροσφορά σε σύγκριση µε τη ζήτηση, η ανάληψη εθελοντικών ή
υποχρεωτικών δράσεων για τη µείωση της παραγωγής πριν από τη
συγκοµιδή µπορεί να αποτρέψει ενδεχόµενη κρίση. Οι δράσεις
αυτές θα µπορούσαν να εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη ή από
τις οργανώσεις παραγωγών.

3.12.2 Ε νισχύσεις
προϊόντων

γ ια

τ ην

α πο θ εµατ ο πο ίη ση

3.12.3 Ε πέ κτ ασ η τ ο υ «δικτύο υ ασφαλείας » σε περίπτωση
κρ ίσης τ η ς αγ ο ρά ς

4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Απαιτείται ορισµός της έννοιας των γεωργικών κρίσεων

3.12.3.1 Σε περίπτωση µείζονος κοινοτικής κρίσης στην ΚΟΑ
του βοείου κρέατος, η Επιτροπή µπορεί να αναλάβει δράση
σύµφωνα µε τη νοµική βάση του άρθρου 38 του κανονισµού (5)
περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του βοείου κρέατος,
το οποίο προβλέπει ότι: «Όταν διαπιστώνεται αισθητή άνοδος ή
πτώση των τιµών στην αγορά της Κοινότητας, ενδέχεται δε να
διατηρηθεί η κατάσταση αυτή και, εποµένως, να διαταράσσεται ή
απειλείται να διαταραχθεί η εν λόγω αγορά, δύνανται να ληφθούν
τα αναγκαία µέτρα».
3.12.3.2 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός
ότι η Επιτροπή κρίνει ότι η γενίκευση του µηχανισµού αυτού δεν
ήταν ενδεδειγµένη, δεδοµένου ότι δεν επωφελήθηκε από αυτόν
καµία άλλη ΚΟΑ. Το Συµβούλιο των Υπουργών ακολούθησε την
προσέγγιση αυτή της Επιτροπής.
3.12.3.3 Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι, από τη µεταρρύθµιση του
2003, η κατάσταση έχει εξελιχθεί. Εξάλλου, ορισµένες ΚΟΑ δεν
διαθέτουν «δίκτυο ασφαλείας». Μια κρίση εµπιστοσύνης των καταναλωτών στον τοµέα του χοιρείου κρέατος ή της πτηνοτροφίας µε
συνέπεια δραµατική πτώση της κατανάλωσης θα οδηγούσε πολλές
µονάδες εκµετάλλευσης σε χρεοκοπία.
3.12.3.4 Για να υπάρξει ισότιµη µεταχείριση όλων των τοµέων
και δεδοµένου ότι το ζητούµενο είναι να παρασχεθεί στην Επιτροπή
µια νοµική βάση ώστε να µπορεί να αναλαµβάνει δράση εάν το
κρίνει σκόπιµο, η ΕΟΚΕ ζητά τη γενίκευση µιας ρήτρας «δικτύου
ασφαλείας» σε όλες τις ΚΟΑ και, ως εκ τούτου, ζητά από την
Επιτροπή και το Συµβούλιο να αναθεωρήσουν τη θέση τους.

3.12.4 Ε ν ίσχυσ η γ ια τ η µε τ α πο ί η σ η
3.12.4.1 Στους τοµείς τα προϊόντα των οποίων µπορούν να
καταναλωθούν είτε νωπά είτε µεταποιηµένα, η λήψη µέτρων για την
ενίσχυση της µεταποίησης µπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή
κρίσης στα νωπά προϊόντα, επιτρέποντας προσωρινά την πλεονασµατική παραγωγή στο επίπεδο της µεταποίησης, η αγορά της
οποίας είναι λιγότερο ευαίσθητη στις διακυµάνσεις του όγκου της
παραγωγής. Οι δράσεις αυτές θα µπορούσαν να εφαρµόζονται από
τα κράτη µέλη ή από τις οργανώσεις παραγωγών.
(5) Κανονισµός αριθ. 1254/1999, ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.

4.1.1 Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κρίση «νοείται µια
απρόβλεπτη κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την βιωσιµότητα
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε για έναν
ολόκληρο τοµέα παραγωγής (6)». Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι πρέπει να γίνει
σαφής διάκριση µεταξύ των οικονοµικών κρίσεων και των λοιπών
κρίσεων και οι οικονοµικές κρίσεις να οριστούν µε αντικειµενικά και
διαφανή κριτήρια.
4.1.2 Όσον αφορά τις οικονοµικές κρίσεις, η Επιτροπή οφείλει
να ορίσει επακριβώς τις καταστάσεις «περιφερειακής κρίσης»,
«εθνικής κρίσης» και «κοινοτικής κρίσης». Ο ορισµός αυτός θα
πρέπει να στηρίζεται σε καλή γνώση των αγορών, ώστε να καθοριστεί η µέση τιµή των τριών τελευταίων ετών ή η µέση τιµή των
πέντε τελευταίων ετών. Σε περίπτωση πτώσης των τιµών µιας παραγωγής κατά Χ % για διάρκεια Υ ηµερών, η αγορά θα µπορεί να
κηρυχθεί σε κρίση. Οι τιµές Χ και Υ πρέπει να οριστούν ανά τοµέα,
ανά κράτος ή, ακόµα, και ανά λεκάνη παραγωγής. Οι ηµεροµηνίες
έναρξης και λήξης των κρίσεων θα µπορούν, επίσης, να ορίζονται
από τις δηµόσιες αρχές.
4.1.3 Όσον αφορά τις λοιπές κρίσεις, κάθε κράτος διαθέτει
επαρκείς ορισµούς για την διαχείριση των καταστάσεων που
υπάρχουν στο ιδιαίτερο πλαίσιό τους.

4.2 Είναι απαραίτητη η προσαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού σε περίπτωση κρίσης
4.2.1 Σε περιόδους κρίσης, η πτώση της τιµής που καταβάλλεται στον παραγωγό δεν έχει πάντοτε αντίκτυπο στον καταναλωτή (7), γεγονός που εµποδίζει την βέλτιστη λειτουργία της
αγοράς. Το Συµβούλιο πρέπει να αναθεωρήσει τον κανονισµό του
1962 περί εφαρµογής ορισµένων κανόνων ανταγωνισµού στην
παραγωγή και την εµπορία γεωργικών προϊόντων (8), προκειµένου
να επεκταθούν οι αρµοδιότητες της Γ∆ Ανταγωνισµού, ώστε να
υποχρεώνεται να εξασφαλίζει την καλή λειτουργία της αγοράς σε
περίπτωση κρίσης, παρέχοντας παρεκκλίσεις από τις συνήθεις αρχές.
(6) COM(2005) 74
(7) Βλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Ο κλάδος των µεγάλων λιανοπωλητών – τάσεις και αντίκτυπος σε αγρότες και καταναλωτές».
Εισηγητής : ο κ. Allen
(8) Κανονισµός αριθ. 26/1962, ΕΕ B 30 της 20.4.1962, σελ. 0993.
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4.2.2
Ειδικοί µηχανισµοί µπορούν να θεσπιστούν για το σκοπό
αυτόν, κυρίως για τα οπωροκηπευτικά. Η παρέµβαση αυτή των
δηµοσίων αρχών στη λειτουργία της αγοράς πρέπει να γίνει δεκτή
από την Επιτροπή στα πλαίσια ειδικών κανονισµών που ισχύουν για
ορισµένους τοµείς όπως, π.χ., οι ασφάλειες. Η παρέκκλιση από τους
κανόνες του ανταγωνισµού θα πρέπει να είναι προσωρινή και να
ελέγχεται από τις δηµόσιες αρχές.
4.2.3
Θα µπορούσαν να έχουν τη µορφή διεπαγγελµατικών
συµφωνιών για τις τιµές, όπως µπορούν να συνάψουν οι επιχειρήσεις που έχουν ενσωµατώσει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής ή
οι διανοµείς µέσω των κεντρικών αρχών προµηθειών.
4.2.4
Θα µπορούσαν να έχουν τη µορφή περιορισµού των
διαφορών µεταξύ τιµής παραγωγού και της τιµής πώλησης στον
καταναλωτή για τα µη µεταποιηµένα προϊόντα.
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µια τιµή που να µην προκαλεί διαταραχές στη δική της αγορά. Η
ευρωπαϊκή ενίσχυση θα µπορούσε να αφορά το κόστος µεταφοράς,
το διοικητικό κόστος ή το κόστος του εµπορεύµατος (περίπτωση
επισιτιστικής βοήθειας).

4.4 Απαιτείται αποδέσµευση από τον ετήσιο χαρακτήρα του
προϋπολογισµού
4.4.1 Έτσι όπως καταρτίζεται προς το παρόν ο προϋπολογισµός, µε βάση τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις
ετήσιες δαπάνες, είναι αδύνατον να µην εφαρµόζεται η αρχή του
ετήσιου χαρακτήρα. Ωστόσο, η αρχή αυτή έχει πολύ επιβαρυντικές
συνέπειες και θα έπρεπε κάποια στιγµή να αναθεωρηθεί, ώστε να
βελτιωθεί η λειτουργία της ΕΕ.

4.3 Απαιτείται βελτίωση της διαχείρισης των εµπορικών ροών

4.4.2 Πιο βραχυπρόθεσµα, υπάρχει τρόπος να παρακαµφθεί ο
εξαναγκασµός αυτός. Μία λύση θα µπορούσε να είναι να
θεωρούνται ως έξοδα τα ποσά που επενδύονται σε ταµεία σταθεροποίησης. Τα ταµεία αυτά θα χρησιµοποιούνταν µόνο σε περίπτωση
κρίσης, το έτος που αυτό θα κρίνεται απαραίτητο.

4.3.1
Στα πλαίσια της συµφωνίας-πλαίσιο του Αυγούστου του
2004 σχετικά µε την απελευθέρωση των γεωργικών συναλλαγών
στον ΠΟΕ, αποφασίστηκε η πλήρης κατάργηση των επιστροφών
κατά την εξαγωγή, υπό την προϋπόθεση του παραλληλισµού µε
τους άλλους υφιστάµενους µηχανισµούς. Αποµένει να οριστεί η
ηµεροµηνία και ο ρυθµός της κατάργησής τους.

4.5 Απαιτείται αξιοποίηση των οργανώσεων παραγωγών

4.3.2
Ωστόσο, όσο πιο ανοικτή είναι η αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τόσο και πιο εκτεθειµένοι είναι οι παραγωγοί σε κινδύνους
κρίσης. Συνεπώς, στο πλαίσιο των διεξαγόµενων διαπραγµατεύσεων,
πρέπει να διατηρηθεί η κοινοτική προτίµηση. Τα κοινωνικά, δασµολογικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ δεν πρέπει να υπονοµεύονται µέσω του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάµπιγκ που
προκαλούν φθηνά εισαγόµενα προϊόντα. Επίσης, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια της επισιτιστικής αυτάρκειας. Για τους
προαναφερθέντες λόγους πρέπει να αναπτυχθεί και θα καθιερωθεί
ένα σύστηµα ειδικής εξωτερικής προστασίας ή πρόσβασης στην
αγορά.
4.3.3
Σε περίοδο κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να
περιορίζει τις εισαγωγές και να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιµα
περιθώρια ελιγµών κατά την περίοδο της εφαρµογής των µελλοντικών συµφωνιών του ΠΟΕ προκειµένου να προωθήσει τις
εξαγωγές.
4.3.4
Η Επιτροπή θα µπορούσε να προβλέψει τη διατήρηση
ορισµένων από τα δικαιώµατα που κοινοποιήθηκαν στη Γενεύη, µε
στόχο τη δηµιουργία νέου µηχανισµού διαχείρισης των εµπορικών
ροών.
4.3.5
Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω διατηρούµενο δικαίωµα
στον ΠΟΕ δεν θα χρησιµοποιείται για επιστροφές ανά τοµέα, αλλά,
για παράδειγµα, ως µηχανισµός που θα συµφωνείται από κοινού µε
τις τρίτες χώρες (όπως αυτός που υφίσταται ήδη µε την Αίγυπτο),
και θα εφαρµόζεται σε περίπτωση κοινοτικών κρίσεων, ώστε να διευκολύνεται ο εφοδιασµός των εξωτερικών αγορών χωρίς να εξάγεται
η κρίση.
4.3.6
Πράγµατι, µε βάση τη συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές
των τρίτων χωρών, θα µπορεί να καθορίζεται για τη δικαιούχο χώρα

4.5.1 Το να µπορούν να οργανωθούν οι παραγωγοί ώστε να
έχουν πραγµατική βαρύτητα στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις
συνιστά έναν καλό µηχανισµό για τη διαχείριση του εµπορικού
κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να ενεργεί
προς την κατεύθυνση αυτή και να προωθεί µέσω κινήτρων την οικονοµική οργάνωση των παραγωγών.
4.5.2 Όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων, η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε τη συνένωση των οργανώσεων παραγωγών και των φορέων
της αλυσίδας της παραγωγής σε κατάλληλο επίπεδο, σε συνάρτηση
µε τις ευθύνες που θα µπορούσαν να τους ανατεθούν.

5. Συµπεράσµατα
5.1 Οι προτάσεις της Επιτροπής συνιστούν ένα πρώτο βήµα
προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα
προβλήµατα διαχείρισης των κινδύνων και κρίσεων. ∆εν είναι όµως
παρά ένα πρώτο βήµα.
5.2 Οι προτάσεις αυτές είναι συµπληρωµατικές και µόνον προς
τη διαχείριση των γεωργικών αγορών που πραγµατοποιείται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο από τις ΚΟΑ και τη ρύθµιση των εµπορικών
συναλλαγών. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να τεθούν ξανά υπό
αµφισβήτηση οι µηχανισµοί αυτοί, η αποτελεσµατικότητα των
οποίων είναι αποδεδειγµένη.
5.3 Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ο συντονισµός των υπαρχόντων εργαλείων που είναι κατάλληλα για την αντιµετώπιση
ορισµένων κινδύνων ή κρίσεων. Συνεπώς, το ταµείο κτηνοτροφίας
και το ταµείο αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να
διατηρηθούν και να βελτιωθούν για να αντιµετωπιστούν οι κίνδυνοι
και οι κρίσεις του γεωργικού τοµέα κατά τρόπο συµπληρωµατικό
προς τις προτάσεις που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση
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5.4 Η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ του 2003 και η αύξηση της
κλιµατολογικής αστάθειας θα έχουν σηµαντικές συνέπειες για τη
διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, οι οποίες θα είναι όλο
και πιο ευάλωτες στους κινδύνους και τις κρίσεις. Εποµένως, είναι
αναγκαίο η απελευθέρωση των συναλλαγών που διενεργείται στον
κύκλο της Ντόχα να διατηρήσει την κοινοτική προτίµηση.
5.5 Οι τρεις επιλογές που προτείνει η Επιτροπή πρέπει να
αναλυθούν περαιτέρω και να εφαρµοστούν βραχυπρόθεσµα ή
µεσοπρόθεσµα. Εντούτοις, οι προτάσεις αυτές δεν επαρκούν για την
αντιµετώπιση της κατάστασης που προβλέπεται για τα ερχόµενα
έτη. Πρέπει, λοιπόν, να συνεχιστούν οι σχετικές µε το ζήτηµα αυτό
εργασίες σε τοµεακό επίπεδο κατά τις προσεχείς µεταρρυθµίσεις
των ΚΟΑ, αλλά και µέσω οριζόντιου κανονισµού.
5.6 Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση, είναι µάλλον θετική η
συγχρηµατοδότηση από τη διαφοροποίηση κατά 1 %, πρέπει όµως
να εξασφαλιστεί η ισότιµη µεταχείριση όλων των γεωργών της ΕΕ,
για παράδειγµα µε 0,1 % του εθνικού γεωργικού προϊόντος. Στο
µέλλον, θα πρέπει να εξευρεθούν και άλλες πηγές χρηµατοδότησης.
5.7 Η ΕΟΚΕ ζητά µε εµµονή να διεξαχθούν µελέτες αξιολόγησης εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ώστε, αφενός, να
εκτιµηθούν τα νέα επίπεδα κινδύνων στη γεωργία, µετά από τη
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µεταρρύθµιση της ΚΓΠ και την αύξηση της κλιµατολογικής
αστάθειας, και οι απαραίτητοι δηµοσιονοµικοί πόροι, κυρίως µετά
τις διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ και, αφετέρου, να µελετηθεί κατά
πόσον είναι κατάλληλες οι λύσεις που προτείνονται για την αντιµετώπιση των καταστάσεων αυτών.
5.8 Η οργάνωση των παραγωγών και των αλυσίδων παραγωγής
συνιστά µια προοπτική µέλλοντος για την ευρωπαϊκή γεωργία. Η
Επιτροπή πρέπει να διευρύνει τις δράσεις της για την προώθηση της
οργάνωσης αυτής.
5.9 Είναι θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τρεις
επιλογές. Το ζητούµενο δεν είναι να προβούµε σε οριστική επιλογή
µεταξύ αυτών, αλλά να παραµείνουν ανοιχτές για το µέλλον, µε
περαιτέρω εµβάθυνση.
5.10 Κατά την ΕΟΚΕ, αυτό το θέµα της διαχείρισης των
κινδύνων και των απειλών είναι θεµελιώδες. Με βάση τις εργασίες
που έχουν επιτελεστεί αναφορικά µε τη διαχείριση των κινδύνων και
των κρίσεων, θα ήταν ευκταίο η Επιτροπή, στο προσεχές µέλλον, να
καταστήσει λειτουργικά τα διάφορα µέτρα µέσω νοµοθετικής
πρότασης για την οποία η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε να ζητηθεί η γνώµη
της.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2005.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την «Πρόταση οδηγίας
του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που
εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος»
COM(2005) 221 τελικό -2005/0099 CNS
(2006/C 28/05)
Στις 13 Ιουνίου 2005 η Επιτροπή αποφάσισε, σύµφωνα µε το άρθρο 37 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την
ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 7 Οκτωβρίου 2005 µε βάση την εισηγητική έκθεση του
κ. Leif E. Nielsen.
Κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 123 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές,
την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Η εντατική εκτροφή κοτόπουλων για την παραγωγή κρέατος
δηµιουργεί προβλήµατα καλής διαβίωσης και υγείας των ζώων.
Σύµφωνα µε την έκθεση της επιστηµονικής επιτροπής για την υγεία
και την καλή διαβίωση των ζώων τα περισσότερα προβλήµατα
καλής διαβίωσης οφείλονται στη γενετική επιλογή µε σκοπό ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης και καλύτερη αξιοποίηση της τροφής
χωρίς να συνοδεύεται η επιλογή αυτή µε τη βελτίωση του επιπέδου
καλής διαβίωσης και υγείας των ζώων. Η γενετική επιλογή είχε ως
αποτέλεσµα τη µεταβολή των χαρακτηριστικών µεταβολισµού και
συµπεριφοράς που οδηγούν σε προβλήµατα στα πόδια, σε ασκίτιδα,
στο σύνδροµο αιφνίδιου θανάτου ή σε άλλα προβλήµατα υγείας. Η
επιστηµονική επιτροπή αναφέρει συγχρόνως ότι οι επιπτώσεις της
υψηλής πυκνότητας εκτροφής είναι µειωµένες σε κτίρια όπου
µπορούν να διατηρηθούν καλές εσωτερικές κλιµατικές συνθήκες (1).
1.2 Υπάρχουν µόνο γενικές απαιτήσεις στην ΕΕ σχετικά µε την
προστασία των ζώων στα εκτροφεία (2). Σε ορισµένα κράτη µέλη
υπάρχει νοµοθεσία για την προστασία των κοτόπουλων για την
παραγωγή κρέατος όπως υπάρχουν και εθελοντικά συστήµατα
εξασφάλισης της ποιότητας που εµπεριέχουν ποιοτικές απαιτήσεις
για την καλή διαβίωση των ζώων. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, κοινοί
ελάχιστοι κανόνες µπορούν να ανταποκριθούν στα προβλήµατα για
την καλή διαβίωση των ζώων, διασφαλίζοντας ισότιµες συνθήκες
ανταγωνισµού και την καλύτερη λειτουργία της κοινής αγοράς,
καθώς και τις αυξανόµενες απαιτήσεις της κοινωνίας η οποία θεωρεί
αναγκαίο να εισαχθούν εύλογα πρότυπα για την προστασία και την
καλή διαβίωση των ζώων. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο αντίστοιχο πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής.
1.3 Η ανώτατη πυκνότητα εκτροφής των κοτόπουλων ανά
τετραγωνικό µέτρο χρησιµοποιήσιµης περιοχής («πυκνότητα
εκτροφής») προτείνεται να καθορισθεί στα 30 χιλιόγραµµα
(1) The Welfare of Chickens Kept for Meat Production – Έκθεση της
21ης Μαρτίου 2000 Οδηγία 98/58/EF, ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σελ.
23 (η οδηγία καταρτίσθηκε µε βάση τη σύµβαση του Συµβουλίου της
Ευρώπης, στα πλαίσια της οποίας εγκρίθηκε σύσταση για τις κότες και
περιέχει επίσης συµπληρωµατικές διατάξεις για τα πουλερικά που
προορίζονται για την παραγωγή κρέατος).
(2) Οδηγία 98/58/EF, ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σελ. 23 (η οδηγία
καταρτίσθηκε µε βάση τη σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, στα
πλαίσια της οποίας εγκρίθηκε σύσταση για τις κότες και περιέχει επίσης
συµπληρωµατικές διατάξεις για τα πουλερικά που προορίζονται για την
παραγωγή κρέατος).

ζωντανού βάρους. Τα κράτη µέλη µπορούν όµως να επιτρέψουν
µέχρι 38 χιλιόγραµµα ανά τετραγωνικό µέτρο σε εκµεταλλεύσεις ή
σε µεµονωµένες µονάδες εκµετάλλευσης, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο
εκτροφέας πληρούν ορισµένες απαιτήσεις π.χ. επιθεωρήσεις,
εποπτεία και παρακολούθηση που προβλέπονται από την αρµόδια
αρχή των κρατών µελών. Στην πρόταση περιέχονται επίσης λεπτοµερώς ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις που ισχύουν για όλες τις
εκµεταλλεύσεις µε τη µορφή ελέγχου και επιθεώρησης, συστηµάτων
τροφοδοσίας και παροχής νερού, στρωµνής, θορύβου, φωτός,
καθαρισµού και απολύµανσης, καταγραφής, χειρουργικών επεµβάσεων, κατάρτισης και ενηµέρωσης. Για τις εκµεταλλεύσεις µε
υψηλότερη πυκνότητα εκτροφής τίθενται πρόσθετες απαιτήσεις
όσον αφορά την καταγραφή και την τεκµηρίωση, τη συγκέντρωση
σε NH3 και σε CO2, τη θερµοκρασία και την υγρασία, ότι κάθε
µονάδα µιας εκµετάλλευσης είναι εξοπλισµένη µε συστήµατα εξαερισµού, θέρµανσης και ψύξης και αξιολόγηση των δεικτών καλής
διαβίωσης των ζώων στην επιθεώρηση µετά τη σφαγή και διαδικασίες σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι απαιτήσεις. Η ενιαία
εφαρµογή καθώς και η συνεχής προσαρµογή των διατάξεων των
παραρτηµάτων προτείνεται να πραγµατοποιηθεί µε την υπάρχουσα
διαδικασία σε συνεργασία µε τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική
αλυσίδα και την υγεία των ζώων.
1.4 Η αποκαλούµενη «ολοκληρωµένη προσέγγιση» για εκµεταλλεύσεις ή µεµονωµένες µονάδες εκµετάλλευσης µε υψηλότερη
πυκνότητα εκτροφής βασίζεται στη µεγαλύτερη ενηµέρωση παραγωγού, αρµόδιων αρχών και σφαγείου µε βάση τον έλεγχο µετά τη
σφαγή. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η συγκέντρωση πληροφοριών
για τις παραµέτρους παραγωγής για εµπορικούς λόγους και για
την εποπτεία, για την τήρηση (3) της νοµοθεσίας περί ζωοτροφών
και τροφίµων και των κανόνων σχετικά µε την υγεία, θα µπορούσε
να χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων. Η
ολοκληρωµένη προσέγγιση αποτελεί επίσης τη βάση για τις νέες
διατάξεις για την υγιεινή των τροφίµων και τους κτηνιατρικούς
ελέγχους. (4)
1.5 Η Επιτροπή το αργότερο 2 χρόνια µετά την έγκριση της
οδηγίας και µε βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρµογή
τέτοιων εθελοντικών συστηµάτων επισήµανσης, είναι σκόπιµο να
υποβάλει έκθεση σχετικά µε την πιθανή καθιέρωση ενός συγκεκριµένου εναρµονισµένου συστήµατος υποχρεωτικής επισήµανσης
σε
(3) Κανονισµός 882/2004, ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σελ. 1. διορθωµένη
έκδοση (ΕΕ L 191 της 25.6.2004, σ. 1).
(4) Κανονισµός 882/2004 της 29.4.2004 («Κανόνες για την υγεία») ΕΕ L
165 της 30.4.2004
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κοινοτικό επίπεδο για το κρέας κοτόπουλου, τα προϊόντα και τα
παρασκευάσµατα κρέατος, που θα βασίζεται στη συµµόρφωση προς
τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων. Η εν λόγω έκθεση πρέπει
να εξετάζει επίσης τις πιθανές κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις, τις
επιπτώσεις στους οικονοµικούς εταίρους της Κοινότητας και τη
συµµόρφωση ενός τέτοιου συστήµατος επισήµανσης µε τους
κανόνες του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Είναι σκόπιµο να
υποβάλει η Επιτροπή έκθεση, που να συνοδεύεται από κατάλληλες
νοµοθετικές προτάσεις, µε βάση τα νέα επιστηµονικά στοιχεία,
λαµβάνοντας υπόψη την περαιτέρω έρευνα σχετικά µε τη σηµασία
που έχει η επίδραση των γενετικών παραµέτρων στις προσδιορισµένες ανεπάρκειες που έχουν ως αποτέλεσµα την κακή διαβίωση
των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Η κοινή γνώµη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται όλο
και περισσότερο για την καλή διαβίωση των ζώων στα εντατικά
συστήµατα παραγωγής, όπως επισηµαίνει η Επιτροπή. Αυτό τεκµηριώνεται µε σαφήνεια από έρευνα που διενήργησε το 2005 το
Ευρωβαρόµετρο (5). Πρέπει συνεπώς η καλή διαβίωση των ζώων
όπως και άλλοι σηµαντικοί παράγοντες να συµπεριληφθούν στα
στοιχεία του «ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου» προκειµένου να
εξισορροπηθούν οι συνέπειες του ελεύθερου εµπορίου και της
αύξησης του ανταγωνισµού τόσο εντός της ΕΕ όσο και στον
υπόλοιπο κόσµο.
2.2 ∆εν είναι δυνατόν να αποδοθεί ευθύνη για όλα τα προβλήµατα της καλής διαβίωσης των ζώων σε µια µόνο φάση της
αλυσίδας παραγωγής και εµπορίας των κοτόπουλων που προορίζονται για την παραγωγή κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει
επίσης να ληφθούν υπόψη η γενετική επιλογή στα κέντρα εκτροφής
που είναι συγκεντρωµένα σε διεθνές επίπεδο, η παραγωγή των
αποθεµάτων αναπαραγωγής κοτόπουλων, οι εκκολαπτικές µηχανές,
η πραγµατική κλίµακα παραγωγής, τα σφαγεία, η εµπορία και οι
καταναλωτές. Σε κάθε κατηγορία εξάλλου, υπάρχουν διαφορές πού
αφορούν τόσο τα προβλήµατα που συνδέονται µε την καλή
διαβίωση των ζώων, όσο και τις οικονοµικές πλευρές και τις
πλευρές που συνδέονται µε τον ανταγωνισµό. Η ΕΟΚΕ, ως εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών και έχοντας υπόψη την ποικιλία
της σύνθεσης της, έχει προφανώς καθήκον να συνεργασθεί για την
εκπόνηση ελάχιστων κανόνων για την καλή διαβίωση των ζώων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα επίπεδο που θα είναι συγχρόνως λογικό
και αποδεκτό.
2.3 Η ΕΟΚΕ εκτιµά τη σοβαρότητα µε την οποία η Επιτροπή
πραγµατοποίησε τις προπαρασκευαστικές εργασίες και συµφωνεί µε
την προτεινόµενη προσέγγιση για την εξέταση του προβλήµατος.
Οι γενικές διατάξεις που εφαρµόζονται σε όλα τα σµήνη αποτελούν
απαιτήσεις που βασίζονται στο µεγαλύτερο έλεγχο της εκµετάλλευσης από την ίδια και γενικότερα δεν παρουσιάζουν κανένα
πρόβληµα. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί εξάλλου σε γενικές γραµµές µε τις
περαιτέρω απαιτήσεις για την ολοκληρωµένη προσέγγιση για τα
σµήνη µε αυξηµένη πυκνότητα εκτροφής, η οποία βασίζεται στο
προτεινόµενο σύστηµα βαθµολογίας όσον αφορά τη δερµατίτιδα
των πελµάτων, τη θνησιµότητα κι άλλες πιθανές ενδείξεις κακών
συνθηκών διαβίωσης για παρέµβαση και βελτίωση των συνθηκών
στην εκµετάλλευση ή στη µονάδα της εκµετάλλευσης καταγωγής.
2.4 Το κρισιµότερο θέµα είναι εκείνο της πυκνότητας εκτροφής.
Οι σχετικοί κανόνες πρέπει να βασίζονται στα αρτιότερα επιστηµονικά δεδοµένα που είναι διαθέσιµα και στην ισορροπία µεταξύ
(5) Special Eurobarometer June 2005: Attitudes of consumers towards
the welfare of farmed animals
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των διαφόρων δεικτών που αφορούν τη φυσική κατάσταση, τη
συµπεριφορά και την υγεία. Η ΕΟΚΕ µε βάση την έκθεση της
επιστηµονικής επιτροπής κρίνει ασφαλές και αποδεκτό να καθιερωθούν ως ανώτατο όριο τα 30 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο για τα
σµήνη γενικά, και των 38 κιλών ανά τετραγωνικό µέτρο για τα
σµήνη στα οποία οι επιπτώσεις αντιµετωπίζονται µε συγκεκριµένες
απαιτήσεις για καλές εσωτερικές κλιµατικές συνθήκες.
2.5 Συγχρόνως πρέπει να αναγνωριστεί ότι η πυκνότητα
εκτροφής αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα όσον αφορά τις
δαπάνες παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα. Σύµφωνα µε
µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στην Ολλανδία το Μάρτιο του
2005, η ανώτατη πυκνότητα εκτροφής που προτείνεται θα
επηρεάσει στην πράξη όλα τις εκµεταλλεύσεις της χώρας. ∆ηλαδή,
σε µια µέση εκµετάλλευση κοτόπουλων για την παραγωγή κρέατος,
µετά την αφαίρεση των κυµαινόµενων και των σταθερών δαπανών,
για την κάλυψη του κόστους της εργασίας µένουν µόνο, κατά
µέσον όρο, 1,89 λεπτά του ευρώ ανά κοτόπουλο (6). Αυτό δείχνει
το πολύ στενό περιθώριο κέρδους της παραγωγής. Για να
διατηρηθεί το ίδιο κέρδος µε πυκνότητα εκτροφής 30 και 38 κιλά
ανά τετραγωνικό µέτρο αντίστοιχα, η τιµή ανά κοτόπουλο για την
παραγωγή κρέατος, µε βάση τις εν λόγω προϋποθέσεις, πρέπει να
αυξηθεί µε 8,0 και 2,5 λεπτά αντίστοιχα, δηλ. η επιβάρυνση του
καταναλωτή θα είναι ελάχιστη. Πάντως, ο κλάδος σε ευρωπαϊκό
επίπεδο υποστηρίζει ότι η ανώτατη πυκνότητα εκτροφής κάτω των
42 κιλών ανά τετραγωνικό µέτρο αναπόφευκτα θα οδηγήσει στη
βαθµιαία περιθωριοποίηση των πωλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και στις αγορές των τρίτων
χωρών, λόγω του ανταγωνισµού από τις κυριότερες εξαγωγικές
τρίτες χώρες.
2.6 Αυτός είναι και ο λόχος για τον οποίο η απαίτηση για τη
µείωση της πυκνότητας εκτροφής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να συνοδεύεται από την προσαρµογή των κανόνων του
διεθνούς εµπορίου προκειµένου να εφαρµόζονται οι ίδιες ή
αντίστοιχες απαιτήσεις και στις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες. Η
ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο να συζητηθεί το θέµα αυτό
στις διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται σήµερα στον Παγκόσµιο
Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ). Πάντως, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση
αποφασίσει να υιοθετήσει εύλογους κανόνες που να αιτιολογούνται
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων στον τοµέα αυτό όπως
και σε άλλους τοµείς, τότε θα πρέπει να επιβάλει επίσης στη διεθνή
κοινότητα, εφόσον είναι µια από τις µεγαλύτερες εµπορικούς
εταίρους στον κόσµο, την καθιέρωση ρήτρας που θα επιτρέπει τη
διατήρηση του εν λόγω επιπέδου (7).
2.7 Οι τρίτες χώρες µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα και αποδεκτές
συνθήκες διαβίωσης έχουν τη δυνατότητα να κατακτούν µεγαλύτερα µερίδια της αγοράς στην ΕΕ και, ως εκ τούτου πρέπει να
θεωρηθεί ότι θα µπορούσαν να υποστηρίξουν τη θέσπιση διεθνών
κανόνων. Ωστόσο, θα ήταν παράδοξο και απαράδεκτο εάν είτε
τρίτες χώρες µε χαµηλότερες προδιαγραφές αναλάβουν σταδιακά
την παραγωγή της Ε.Ε. και το εµπόριο στην αγορά της και στις
αγορές των τρίτων χωρών, λόγω των υψηλότερων προδιαγραφών
της Ε.Ε., είτε η ΕΕ χάσει τη δυνατότητα να βελτιώσει τις συνθήκες
καλής διαβίωσης των ζώων, εξαιτίας των ελλειµµατικών συνθηκών
που επικρατούν σε άλλους σηµαντικούς εµπορικούς εταίρους και
του κινδύνου µετεγκατάστασης της παραγωγής στις εν λόγω χώρες.
(6) Economic consequences of reduction of stocking density of broilers,
Ir. P. van Horne, LEI (Agricultural Economics Research Institute),
Wageningen University and Research Centre, March 2005
(7) Το εν λόγω θέµα εξετάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη νοµοθεσία σχετικά µε
την καλή διαβίωση των ζώων που εκτρέφονται στις τρίτες χώρες και
συνέπειες για την ΕΕ.(COM (2002) 626 της 18.11.2002).
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2.8 Είναι συνεπώς απαραίτητο να ζητήσει η ΕΕ, µε ή χωρίς την
εκ των προτέρων διεθνή αποδοχή την τήρηση ανάλογων κανόνων
για τις εισαγωγές από όλες τις τρίτες χώρες. Σε περίπτωση
απουσίας της διεθνούς αποδοχής πιθανόν να χρειαστεί ένα είδος
πρόκλησης για να δοθεί η απαιτούµενη προσοχή και κατανόηση
όσον αφορά την ανάγκη µεταβολής του νοµικού καθεστώτος. Η
Επιτροπή οφείλει οπωσδήποτε να εκπονήσει µια λεπτοµερή οικονοµική ανάλυση της κατάστασης του ανταγωνισµού δύο χρόνια
µετά την εφαρµογή της οδηγίας στα κράτη µέλη ώστε να διαµορφωθεί η απαιτούµενη εικόνα για τις εξελίξεις.
2.9 Ο Παγκόσµιος Οργανισµός για την Υγεία των Ζώων (O.I.E.)
υιοθέτησε πρόσφατα συστάσεις για ορισµένες άλλες πτυχές της
καλής διαβίωσης των ζώων, πράγµα που δείχνει την αυξηµένη
διεθνή κατανόηση της ανάγκης για ελάχιστες διεθνείς προδιαγραφές. Η βάση των συστάσεων του Ο.Ι.Ε. διαµορφώθηκε σε µια
διάσκεψη το 2004, στην οποία πραγµατοποιήθηκε ένας εποικοδοµητικός διάλογος µεταξύ αρµόδιων φορέων, επιστηµόνων,
οµάδων συµφερόντων και ΜΚΟ από όλο τον κόσµο, στον οποίο
συµµετείχαν και ορισµένες αναπτυσσόµενες χώρες. Στη διάσκεψη
τονίσθηκε ότι οι διεθνείς κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων
πρέπει να έχουν επιστηµονική βάση. Ο ΠΟΕ οφείλει, κατά τη γνώµη
της ΕΟΚΕ να ασχοληθεί µε αυτό το θέµα, έτσι ώστε οι ελάχιστοι
κανόνες που αποφασίζονται από τον (O.I.E.) να ισχύουν και στα
πλαίσια του ΠΟΕ.
2.10 Έχοντας υπόψη τις αρνητικές εµπειρίες από τη µη
εφαρµογή ή την εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο, αυστηρότερων απαιτήσεων µε αποτέλεσµα τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, ο κλάδος
φρονεί ότι οι κανόνες πρέπει να θεσπισθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης µέσω κανονισµού. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τα πλεονεκτήµατα
του κανονισµού, αλλά διαπιστώνει ότι τα κράτη µέλη προτιµούν τις
οδηγίες, διότι αυτές επιτρέπουν την εφαρµογή των διατάξεων
λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Η µορφή της
οδηγίας είναι εξάλλου καταλληλότερη για την εισαγωγή της προτεινόµενης ολοκληρωµένης προσέγγισης, όπως και µια κοινή ρύθµιση
των τεχνικών λεπτοµερειών όσον αφορά τις µεθόδους πτηνοτροφίας
δεν θα διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία όσον αφορά τα συστήµατα
που χρησιµοποιούνται και θα εµποδίζει τις τεχνικές εξελίξεις για
αποτελεσµατικότερες µεθόδους πτηνοτροφίας που θα αποβλέπουν
στην καλή διαβίωση. Πάντως πρέπει να τονισθεί έντονα στην
Επιτροπή ότι δεν µπορεί γίνουν ανεκτές ούτε η παράλειψη εφαρµογής ούτε η ελλιπής εφαρµογή.
2.11 Ωστόσο, είναι παράδοξο ότι η Επιτροπή αιτιολογεί την
πρότασή της και την ανάγκη για κοινούς κανόνες λόγω της
στρέβλωσης του ανταγωνισµού που προκαλείται από τις σηµερινές
αποκλίνουσες εθνικές ρυθµίσεις, ενώ ταυτόχρονα η πρότασή της
ανοίγει τον δρόµο για αυστηρότερους εθνικούς κανόνες στα µεµονωµένα κράτη µέλη. Οι κοινοί κανόνες στην ΕΕ αποτελούν σηµαντικό σηµείο εκκίνησης της δράσης της ΕΕ για κοινούς κανόνες σε
διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά την ανεπαρκή εφαρµογή των οδηγιών
από τα κράτη µέλη, η Επιτροπή πρέπει στο µέλλον να λάβει σοβαρά
υπόψη της τα καθήκοντα που της αναθέτει η Συνθήκη και να διασφαλίσει τη σωστή εφαρµογή των κανόνων εντός των προθεσµιών
στων οποίων τον καθορισµό συνέβαλαν τα ίδια τα κράτη µέλη
2.12 Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως την ύπαρξη πιο προοδευτικών εθελοντικών συστηµάτων µε τη µορφή «κωδίκων πρακτικής»
και αντιµετωπίζει ευνοϊκά την αντικατάσταση τους µε ένα κοινό
ευρωπαϊκό σύστηµα που θα είναι σύµφωνο µε το πνεύµα της νοµοθεσίας για τα οικολογικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται
στους καταναλωτές η δυνατότητα επιλογής και επιτρέπεται στην
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αγορά να δείξει εάν ενδιαφέρεται για περισσότερη βελτίωση των
συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων σε σύγκριση µε τις ελάχιστες
απαιτήσεις που ισχύουν σήµερα. Εφόσον βέβαια είναι συµβατό µε
τους κανόνες του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η ΕΟΚΕ
διάκειται επίσης ευνοϊκά για ένα υποχρεωτικό σύστηµα επισήµανσης
για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι πρέπει να
τηρείται η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία. Η τήρηση αυτή δεν
χρειάζεται να συνάγεται ιδιαίτερα από την επισήµανση. Επίσης,
πρέπει να εξετασθεί κατά πόσο, όπως γίνεται µε τη συσκευασία
αυγών, θα ήταν δυνατό να αναφέρεται ο χρησιµοποιηθείς τρόπος
παραγωγής για τα συσκευασµένα κοτόπουλα.
2.13 Όπως έχει ζητηθεί, είναι σκόπιµο να υποβάλει η Επιτροπή
έκθεση µε βάση τα νέα επιστηµονικά στοιχεία, λαµβάνοντας υπόψη
την περαιτέρω έρευνα και τις εµπειρίες, που αποκτήθηκαν στην
πράξη προκειµένου να βελτιωθεί περισσότερο η καλή διαβίωση των
κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος. Η έκθεση
αυτή πρέπει ειδικότερα να εξετάζει την επίδραση των γενετικών
παραµέτρων στις ανεπάρκειες που έχουν εντοπιστεί. Ωστόσο, η
πρόταση θα έπρεπε ήδη από τώρα να λαµβάνει υπόψη τις συνέπειες
της γενετικής επιλογής, ενώ θα έπρεπε επίσης να ρυθµισθούν οι
συνθήκες καλής διαβίωσης των πτηνών αναπαραγωγής τέτοιων
κοτόπουλων. Συνεπώς οι εργασίες θα πρέπει να αρχίσουν το συντοµότερο δυνατό και εάν χρειαστεί να επανεξεταστούν αργότερα
λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για τη σφαγή. Σε αντίθετη
περίπτωση, οι εργασίες της Επιτροπής δεν θα µπορούσαν να
αρχίσουν παρά µόνο πέντε χρόνια µετά τη θέσπιση της οδηγίας,
όταν θα υπάρχουν στοιχεία για τη σφαγή.
2.14 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η έρευνα απαιτεί µακροχρόνια
προσπάθεια και ότι οι ισχύοντες κανόνες πρέπει να προσαρµόζονται
συνεχώς µε βάση τις νέες γνώσεις και την τεχνολογική εξέλιξη.
Ταυτόχρονα η έρευνα πρέπει να εντατικοποιηθεί στον τοµέα αυτό
όπως και σε άλλους τοµείς προκειµένου να αποκτηθούν καλύτερες
γνώσεις για τις περιπτώσεις που παρατηρούνται ελλείψεις. Αυτό
ισχύει µεταξύ άλλων για την αµοιβαία σχέση µεταξύ της υψηλής
πυκνότητας εκτροφής, των κλιµατολογικών και των περιβαλλοντικών συνθηκών (8). Τέλος, ενδείκνυται να δοθεί µεγαλύτερη
βαρύτητα στη βιολογική ασφάλεια λόγω της στενής σχέσης µεταξύ
της υγείας των ζώων, της καλής διαβίωσης και του περιβάλλοντος,
όπως π.χ. για τη γρίπη των πτηνών (9).

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Ανεξαρτήτως συστήµατος παραγωγής, η πυκνότητα
εκτροφής και ο τεχνικός εξοπλισµός κτλ., η «stockmanship» η
καλή διαχείριση και η ορθή πτηνοτροφική πρακτική έχουν αποφασιστική σηµασία την καλή διαβίωση και την κατάσταση της υγείας
των ζώων. Οι συνθήκες αυτές και η σηµασία τους κατά την
καθηµερινή επαφή µε τα ζώα — και οι φροντίδες που τους
παρέχονται — δεν µπορούν να διασφαλισθούν εκ των πραγµάτων
µέσω της νοµοθεσίας και του ελέγχου. Στα πλαίσια αυτά, οι διατάξεις της πρότασης, όσον αφορά τις οδηγίες, την ενηµέρωση, τα
µαθήµατα και την κατάρτιση, όπως και ο έλεγχος τουλάχιστον δύο
(8) Από νεώτερες επιστηµονικές εκδόσεις µπορεί να αναφερθεί εκείνη µε
τίτλο «Chicken welfare is influenced more by housing conditions
than by stocking density» NATURE/VOL 427/22.1.2004/www.nature.com
(9) Βλ. πρόταση της Επιτροπής COM(2005) 171 τελικό, της 28.4.2005,
και τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 28.9.2005 µε θέµα την καταπολέµηση της γρίππης των πουλερικών.
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φορές την ηµέρα πρέπει να είναι αυτονόητα. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι
δηµιουργείται κάποιο πρόβληµα που δεν υπάρχει απαίτηση για την
ύπαρξη προσόντων και ότι η πείρα µπορεί να αντικαταστήσει την
εκπαίδευση, ανεξαρτήτως του είδους της εν λόγω εµπειρίας.
3.2 Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η εκτίµηση για την καλή
διαβίωση των ζώων είναι ανεξάρτητη και πραγµατοποιείται από
επιθεωρητές που είναι επαρκώς καταρτισµένοι και έµπειροι για να
εκτιµήσουν την κατάσταση των ζώων. Επίσης η γραπτή έκθεση
πρέπει να έχει ενιαία µορφή στα κράτη µέλη.
3.3 Για λόγους σαφήνειας πρέπει να διευκρινιστεί επίσης ότι οι
περιπτώσεις χαµηλής πυκνότητας εκτροφής επιθεωρούνται µόνο
στα πλαίσια των «κανόνων υγιεινής». Θα πρέπει να απαιτούνται
συγχρόνως εγκεκριµένα σχέδια εκπαίδευσης και τεκµηριωµένες
καταρτίσεις για όλες τις επιχειρήσεις που υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο µέγεθος.
3.4 Οι απαιτήσεις για ανώτατη συγκέντρωση σε NH3 και CO2
πρέπει να διατυπώνονται κατά τρόπο ώστε να µην παραβιάζονται τα
όρια υπό κανονικές συνθήκες. Σε ατυπικές κλιµατικές καταστάσεις
δεν θα είναι δυνατό να τηρούνται τα όρια αυτά από τα περισσότερα
συστήµατα παραγωγής που διαθέτουν καλή οργάνωση.
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ένα ελάχιστο όριο θνησιµότητας 0,12 % ηµερησίως είναι φυσικό
και ότι δεν υπάρχει σχέση µεταξύ καλής διαβίωσης και θνησιµότητας τις πρώτες 7 ηµέρες, το όριο όµως θα µπορούσε να καθορισθεί, αν χρειαστεί, σε 1,5 %. Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ το όριο
πρέπει να καθοριστεί σε ένα επίπεδο που θα ανταποκρίνεται στις
πρακτικές δυνατότητες µιας εκµετάλλευσης που λειτουργεί
κανονικά. Πρέπει εξάλλου να εξετασθεί η συµπλήρωση της καταγραφής της θνησιµότητας και δερµατίτιδας µε την καταγραφή π.χ.
των προβληµάτων στα πόδια και της περιτονίτιδας στα σµήνη όταν
αναφέρονται σοβαρές παραλείψεις.
3.7 Προκειµένου να τυποποιηθούν οι κατηγορίες, η Επιτροπή
πρέπει να καθιερώσει λεπτοµερείς, γραπτές, περιγραφές µε φωτογραφίες για τα προβλήµατα στα πόδια που διαπιστώνονται στις
διάφορες οµάδες.
4. Συµπέρασµα
4.1 Η ΕΟΚΕ δέχεται σε γενικές γραµµές, µε την επιφύλαξη των
διατυπωθεισών ανωτέρω παρατηρήσεων, την προσέγγιση της Επιτροπής αλλά και τις λεπτοµερείς διατάξεις της πρότασης οδηγίας. Ο
καθορισµός διαφορετικών ορίων για την ένταση του φωτός, την
ανώτατη συγκέντρωση σε NH3 και σε CO2, τη θνησιµότητα και τη
δερµατίτιδα, κλπ. πρέπει να γίνεται σε ένα επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις πρακτικές δυνατότητες µιας εκµετάλλευσης υπό
κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

3.5 Σύµφωνα µε την πρόταση «όλα τα κτίρια έχουν φως µε
ένταση τουλάχιστον 20 lux κατά τη διάρκεια των περιόδων
φωτισµού», η σχετική µέτρηση «πρέπει να γίνεται στο επίπεδο των
οφθαλµών του πτηνού και το φως πρέπει να ακολουθεί έναν 24ωρο
ρυθµό και να περιλαµβάνει περιόδους σκότους οι οποίες διαρκούν
τουλάχιστον 8 ώρες συνολικά, µε µία τουλάχιστον συνεχή περίοδο
σκότους διάρκειας τουλάχιστον 4 ωρών». Αυτό ισοδυναµεί µε
σύσταση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (10). Αντίθετα, ο κλάδος
φρονεί, βάσει επιστηµονικών εκθέσεων και εµπειρίας, ότι είναι
αρκετά τουλάχιστο 15 lux τις πρώτες 14 ηµέρες και εν συνεχεία
τουλάχιστο 5 lux καθώς και µια συνεχής περίοδος σκότους 4
ωρών. Ο κλάδος υποστηρίζει ότι δοκιµές µε περισσότερο φως και
µεγαλύτερες περιόδους σκότους προκάλεσαν πολλά προβλήµατα
στα πόδια ώστε να κριθούν ακατάλληλα τα ζώα λόγω των
κακώσεων στο δέρµα. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πρόκειται για στάθµιση
περισσότερων παραγόντων και ότι η χάραξη µιας πολιτικής στον εν
λόγω τοµέα πρέπει να βασίζεται στα σηµαντικότερα επιστηµονικά
στοιχεία και στην πείρα. Σε περίπτωση αβεβαιότητας ή ανεπαρκούς
τεκµηρίωσης θα πρέπει να διεξάγονται συµπληρωµατικές έρευνες
για την προσαρµογή των διατάξεων ώστε να αντικατοπτρίζουν
διαρκώς τις πλέον πρόσφατες γνώσεις που υπάρχουν στον εν λόγω
τοµέα.

4.2 Κάθε µείωση της πυκνότητας εκτροφής σε σχέση µε τις
ισχύουσες πρακτικές πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τη
ρήτρα της καλής διαβίωσης που θα περιέχεται στους κανόνες που
διέπουν τις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές, έτσι ώστε να µπορεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίζει παρόµοιες ή αντίστοιχες απαιτήσεις
µε εκείνες για τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες προκειµένου οι
παραλείψεις που διαπιστώνονται σε σηµαντικές εξαγωγικές τρίτες
χώρες να µην εµποδίζουν την υιοθέτηση εύλογων και καλά αιτιολογηµένων κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση
απουσίας της διεθνούς αποδοχής πιθανόν να χρειαστεί µια µονοµερής ενέργεια της Ε.Ε. που θα προκαλέσει την απαραίτητη
προσοχή και κατανόηση όσον αφορά την ανάγκη προσαρµογής του
νοµικού καθεστώτος. Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να προβλεφθεί ότι η παραγωγή θα µεταφερθεί ευρέως σε χώρες µε
χαµηλότερο επίπεδο. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει
λεπτοµερή οικονοµική ανάλυση των εξελίξεων δύο χρόνια µετά την
εφαρµογή της οδηγίας από τα κράτη µέλη.

3.6 Η υπό εξέταση πρόταση οδηγίας προβλέπει τη δυνατότητα
παρέµβασης στις εκµεταλλεύσεις µε την υψηλότερη πυκνότητα
εκτροφής εάν η θνησιµότητα στην εκµετάλλευση υπερβαίνει το
1 %+0,06 % πολλαπλασιαζόµενο επί την ηλικία σφαγής του
σµήνους σε ηµέρες, δηλαδή περίπου 3,5 %. Ο κλάδος φρονεί ότι

4.3 Επειδή η έρευνα απαιτεί πολύ χρόνο, οι κανόνες πρέπει να
προσαρµόζονται υπό το φως των νέων γνώσεων και των τεχνολογικών εξελίξεων. Συγχρόνως, η έρευνα πρέπει να εντατικοποιηθεί
για την απόκτηση ευρύτερων γνώσεων στους τοµείς που παρατηρούνται ελλείψεις.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(10) Άρθρο 14 της σύστασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 1995 το
οποίο, σύµφωνα µε τη σύµβαση, εγκρίθηκε οµόφωνα από 40 περίπου
κράτη µέλη.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Πρόταση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση του προγράµµατος “Πολίτες για την
Ευρώπη” για την περίοδο 2007-2013 µε σκοπό την προώθηση της ενεργού συµµετοχής του ευρωπαίου
πολίτη στα κοινά»
COM(2005) 116 τελικό — 2005/0041 (COD)
(2006/C 28/06)
Στις 11 Μαΐου 2005, και σύµφωνα µε τα άρθρα 151, 305 και 251 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής µε θέµα την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 5 Οκτωβρίου 2005 µε βάση
εισηγητική έκθεση του κ. Le Scornet.
Κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 125 ψήφους υπέρ και 6 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1 Το παρόν πρόγραµµα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη
συνεργασία των πολιτών και των οργανώσεων πολιτών των
διαφόρων χωρών, προκειµένου να µπορούν να συναντώνται, να
ενεργούν από κοινού και να διαµορφώνουν ίδια γνώµη εντός ενός
ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο να υπερβαίνει µια καθαρή
εθνική οπτική και να σέβεται την ποικιλοµορφία τους. Η αµοιβαία
κατανόηση, η αλληλεγγύη και το αίσθηµα του ανήκειν στην Ευρώπη
αποτελούν τις βάσεις της συµµετοχής των πολιτών.
1.2 Αυτό διασφαλίζει τη συνέχεια του τρέχοντος προγράµµατος
συµµετοχής των πολιτών και διανοίγει το δρόµο σε νέες δραστηριότητες, προσφέροντας παράλληλα το βαθµό ευελιξίας που απαιτείται για να έχει τη δυνατότητα προσαρµογής στις νέες εξελίξεις.
1.3 Ο γενικότερος στόχος του προγράµµατος, όπως παρατίθεται
στην πρόταση, είναι να συµβάλει στα εξής:
— να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εµπειρίες
και απόψεις και να συµµετάσχουν στην οικοδόµηση µιας
Ευρώπης ακόµα πιο προσιτής, ενωµένης στο πλαίσιο της πολιτισµικής της πολυµορφίας και εµπλουτισµένης µέσω αυτής
— να διαµορφώσει µια ευρωπαϊκή ταυτότητα, βασισµένη σε αναγνωρισµένες κοινές αξίες, κοινή ιστορία και πολιτισµό
— να βελτιώσει την αµοιβαία κατανόηση των ευρωπαίων πολιτών,
µέσα από το σεβασµό και την ανάδειξη της πολιτισµικής πολυµορφίας, συµβάλλοντας παράλληλα στο διαπολιτισµικό
διάλογο.
1.4 ∆εδοµένης της σηµερινής κατάστασης και των αναγκών που
έχουν προσδιοριστεί, οι πλέον ενδεικνυόµενοι ειδικοί στόχοι προς
υλοποίηση σε διακρατική βάση είναι οι εξής:
— να διευκολυνθούν οι συναντήσεις ατόµων που προέρχονται από
τοπικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη ώστε να µοιραστούν και
να ανταλλάξουν εµπειρίες, απόψεις και αξίες, να αποκοµίσουν
διδάγµατα από την ιστορία οικοδοµώντας έτσι το µέλλον

— να ενθαρρυνθεί η εξισορροπηµένη ένταξη των πολιτών και των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από όλα τα κράτη
µέλη, συµβάλλοντας στον διαπολιτισµικό διάλογο και ταυτόχρονα προβάλλοντας την πολυµορφία και την ενότητα της
Ευρώπης, µε ιδιαίτερη έµφαση στις δραστηριότητες όπου
συµµετέχουν κράτη µέλη που προσχώρησαν πρόσφατα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
1.5 Για την υλοποίηση αυτών των στόχων προβλέπονται τρεις
τύποι ενεργειών: Ενέργεια 1: Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη (αδελφοποίηση πόλεων, σχέδια των πολιτών και µέτρα υποστήριξης).
Ενέργεια 2: Η ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη (διαρθρωτική στήριξη στους ερευνητικούς οργανισµούς στον τοµέα των
ευρωπαϊκών δηµόσιων πολιτικών, διαρθρωτική στήριξη στις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
στήριξη σε σχέδια προτεινόµενα από τις οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών). Ενέργεια 3: Μαζί για την Ευρώπη (εκδηλώσεις
ευρείας προβολής, µελέτες, εργαλεία ενηµέρωσης και διάδοσης
πληροφοριών).
2. Πλαίσιο
2.1 Η Επιτροπή προτείνει να τεθεί η ανάπτυξη της ιδιότητας του
ευρωπαίου πολίτη ως βασική προτεραιότητα κοινοτικής δράσης (1).
Η ανάδειξή της ως βασικής προτεραιότητας θεωρείται από την
ΕΟΚΕ όχι µόνο ορθή αλλά και επείγουσα, ενέχουσα αποφασιστική
σηµασία για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. Το χαµηλό
ποσοστό συµµετοχής στις τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, όπως επισηµαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του
προγράµµατος, δεν αποτελεί τη µόνη ένδειξη για τον επείγοντα
χαρακτήρα του θέµατος. Οι περιπέτειες της επικύρωσης της
συνθήκης για τη θέσπιση συντάγµατος της Ευρώπης καταδεικνύουν
ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος και συµµετοχής των ευρωπαίων
πολιτών στη διαδικασία της οικοδόµησης της ΕΕ έχει ως συνέπεια
την έλλειψη εµπιστοσύνης προς τα θεσµικά της όργανα και την
πρόκληση στάσεων απόρριψης.

— να υποστηριχθεί η δράση, η συζήτηση και ο προβληµατισµός
που συνδέεται µε τη συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα
κοινά, µέσω της συνεργασίας των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

2.2 Αυτή η κατάσταση είναι κοινή σε όλα τα κράτη µέλη, αν και
σε διαφορετικό βαθµό, και αφορά, επί του παρόντος ή µελλοντικά,
και τις υποψήφιες χώρες. Από την άποψη αυτή, είναι θετικό το
γεγονός ότι το πρόγραµµα απευθύνεται ισότιµα σε όλους.

— να καταστεί η ιδέα της Ευρώπης πιο απτή για τους πολίτες της,
µέσω της προώθησης και της ανάδειξης των ευρωπαϊκών αξιών
και των επιτευγµάτων διαφυλάσσοντας παράλληλα τη µνήµη
του παρελθόντος της

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Η οικοδόµηση του κοινού µας µέλλοντος - προκλήσεις πολιτικής και δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013»
(COM(2004) 1001 της 10.2.2004).
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2.3 Ωστόσο, αυτή η κατάσταση περιορισµένης προσαρµογής σε
µια «ήδη υπάρχουσα» ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, αν και δεν
εκφράζεται µε ακριβώς παρόµοιο τρόπο σε κάθε κράτος µέλος,
κυρίως εξαιτίας της ποικιλοµορφίας των τρόπων επικύρωσης που
επέλεξε κάθε χώρα, ούτε και, εξαιτίας αυτού, είναι δυνατόν να
παρατηρηθεί µε την ίδια παντού ένταση, φαίνεται, εντούτοις, να
είναι παρούσα σε διαφορετικό βαθµό σε όλα τα κράτη µέλη.

2.4 Ακόµη και στην περίπτωση που προκληθεί συζήτηση µε
θέµα την Ευρώπη — κάποτε ιδιαίτερα έντονη και πρωτοφανής,
κυρίως στις χώρες που θέλησαν ή µπόρεσαν να χρησιµοποιήσουν
το δηµοψήφισµα για την επικύρωση της συνθήκης για τη θέσπιση
συντάγµατος της Ευρώπης — αυτή η συζήτηση δεν έχει πλέον ως
θέµα τις εθνικές ταυτότητες και ιθαγένειες (καθώς και τη διαφύλαξή
τους κατά τρόπο αµυντικό, αν όχι «εθνικιστικό»), αλλά την πραγµατικότητα των κεκτηµένων και τις προτεινόµενες από τη συνταγµατική συνθήκη προόδους, κυρίως όσον αφορά κοινωνικές πολιτικές (θέµα το οποίο ορθώς θεωρείται κεντρικός δείκτης της ιθαγένειας) και δηµοκρατικές πολιτικές (θέµα βεβαρηµένο από την
σχεδόν γενική αν και σε µεγάλο βαθµό άδικη προκατάληψη για µια
µη-δηµοκρατική και τεχνοκρατική Ευρώπη, η οποία σχεδόν
ηθεληµένα κρατά σε απόσταση τους πολίτες από τις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων).

2.5 Αν και καλύπτει τα έτη 2007-2013 και, συνεπώς, τοποθετείται πέραν της περιόδου κατά την οποία όλα τα κράτη µέλη θα
έχουν προβεί, υπό τη µια µορφή ή την άλλη, στην επικύρωση ή όχι
της συνθήκης για τη θέσπιση συντάγµατος της Ευρώπης, το προτεινόµενο πρόγραµµα, η συζήτησή του και η έγκρισή του στην
τρέχουσα κατάσταση δεν είναι δυνατόν να µην έχουν άµεσες
συνέπειες για το κεντρικό θέµα της ιδιότητας του ευρωπαίου
πολίτη, όπως αυτό δραµατοποιείται «εδώ και τώρα». Ωστόσο, το
πρόγραµµα που καλύπτει την περίοδο 2007-2013 επαναλαµβάνει,
κατά έντονα µιµητικό τρόπο, την απόφαση του 2004 του
Συµβουλίου (2). Αυτό διαθέτει ελάχιστα µέσα και οι µέθοδοι που
αξιοποιεί, αν και έχουν δοκιµαστεί, εισαγάγουν ανεπαρκείς καινοτοµίες ενόψει των προκλήσεων, όπως αυτές προβάλλουν σήµερα
ακόµη σαφέστερα. Εντούτοις, είναι σήµερα που τίθεται το
πρόβληµα και τα παιδία που γεννιούνται σήµερα θα είναι οκτώ
ετών το 2013 και θα έχουν εν µέρει σχηµατίσει τις αντιλήψεις τους
ως µελλοντικοί πολίτες.

2.6 Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι η σηµερινή κατάσταση και η
συζήτηση εντός αυτής για ένα νέο πρόγραµµα «Πολίτες για την
Ευρώπη» για την περίοδο 2007-2013 παραδόξως προσφέρονται
ιδιαίτερα για να τεθεί επί τάπητος το θέµα της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη. Προκειµένου να εξέλθουµε από ένα σχήµα λόγου
κάπως συµβατικού για την ενότητα στο πλαίσιο της ποικιλοµορφίας, όπου, εάν δεν µεριµνήσουµε, υπάρχει ο κίνδυνος να
προβάλλεται µόνο η ποικιλοµορφία, αν όχι η ετερογένεια. Ως εκ
τούτου, επιδοκιµάζει την πρόταση παράτασης του προγράµµατος
2004-2006, χωρίς να αναµένει την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης
που προβλέπεται να εκπονηθεί το αργότερο στα τέλη του 2006
(αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί). Επιθυµεί, ως
ΕΟΚΕ, να αποτελέσει µείζονα συνθετικό παράγοντα της αποδιδόµενης σηµασίας σε αυτό το πρόγραµµα. Αντιλαµβάνεται πλήρως
ότι αυτό το πρόγραµµα πρέπει να διασφαλίζει τη συνέχεια του
υφιστάµενου προγράµµατος για τη συµµετοχή των πολιτών, αλλά
συµµερίζεται πλήρως και την κριτική εκ µέρους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και ορισµένων οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών όσον αφορά την έλλειψη φιλοδοξιών του υφιστάµενου
(2) ΕΕ αριθ. L 30, της 2.2.2004, σ. 6.
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προγράµµατος για τη συµµετοχή των πολιτών. Οι προτάσεις της,
εποµένως, αποσκοπούν ώστε το πρόγραµµα για την περίοδο 20072013 να µην αποτελέσει απλά µια διευθέτηση του υφιστάµενου
προγράµµατος.
2.7 Είναι προφανές ότι το παρόν πρόγραµµα, δεδοµένου του
εξαιρετικά περιορισµένου προϋπολογισµού του, δεν καλύπτει το
σύνολο του προβληµατισµού σχετικά µε την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη, αντίθετα µε αυτό που θα µπορούσε να αφήσει να
εννοηθεί η πολλαπλότητα των στόχων του και των ενεργειών που
καλύπτει. Υπάρχει, εντούτοις, ένας ουσιαστικός κρίκος, δηλαδή
εκείνος της «ενεργού συµµετοχής των ευρωπαίων πολιτών στα
κοινά», που ορίζεται ως η δυνατότητα των πολιτών να οργανώνονται κατά τρόπο αυτόνοµο για να ασκήσουν δικαιώµατα και
υποχρεώσεις στο πλαίσιο των δηµόσιων πολιτικών, προκειµένου να
διασφαλίζεται η διαφύλαξη και η ανάπτυξη των κοινών αγαθών (3).
Εποµένως, η ΕΟΚΕ ζητά έµµονα ο διατιθέµενος προϋπολογισµός
(235 εκατ. € για 7 έτη !) να µην θιγεί, ανεξάρτητα από τα τελικά
συµπεράσµατα της συζήτησης για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές
της ΕΕ.
2.8 Εάν η κατάσταση απαιτεί ένα ποιοτικό άλµα, αυτό είναι
δυνατόν. Από την άποψη αυτή, η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε την
διεξαγωγή µελέτης της κατάστασης όσον αφορά το σύγχρονο
αίσθηµα του πολίτη ότι ανήκει στην ΕΕ — ή τουλάχιστον της
σύνθεσης των ήδη διαθέσιµων µελετών που επιτρέπουν την εξαγωγή
ενός αρκετά εκλεπτυσµένου συµπεράσµατος.
2.9 Η ΕΟΚΕ πιστεύει πράγµατι ότι «οι ευρωπαίοι πολίτες
δείχνουν να κρατούν όλο και µεγαλύτερες αποστάσεις από τα
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και να δυσκολεύονται να ταυτιστούν µε
τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» (4) αποτελεί παραδόξως τον καρπό — πέραν της πραγµατικής ανεπαρκούς γνώσης
και έλλειψης κατανόησης του κοινοτικού «µηχανισµού» — της ίδιας
της λογικής του, και — πέραν των αναµφισβήτητων εθνικιστικών
και «προστατευτικιστικών» παλινδροµήσεων που συνδέονται µε τους
διάφορους κινδύνους και φόβους, αντικειµενικούς και υποκειµενικούς, τους προερχόµενους από τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης –της ελλιπούς αναγνώρισης της ιδιότητας του ευρωπαίου
πολίτη, όπως αυτή ήδη υφίσταται, και ειδικότερα των ενεργητικότερων και περισσότερο οργανωµένων µορφών της.
2.10 Από την άποψη αυτή, θα ήταν δυνατόν να προβληθεί το
επιχείρηµα ότι οι σηµαντικές προσεγγίσεις, η κινητικότητα κάθε
είδους (ακόµη και αν αυτή υπολείπεται των δυνατοτήτων που
διανοίγει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση), η εξάλειψη των φυσικών και
υλικών συνόρων, το κοινό νόµισµα και η ενιαία αγορά δεν προβάλλονται αρκετά και, κατά συνέπεια, «η κοινή ταυτότητα των Ευρωπαίων δεν γίνεται αντιληπτή, επειδή δεν προβάλλεται» (5). Εντούτοις,
και αυτό είναι έκδηλο, όταν κάποιος θεωρεί την Ευρώπη από
εξωτερική οπτική γωνία, όταν κάποιος ταξιδεύει στην Ευρώπη ή ζει
στο εξωτερικό της, διαπιστώνει ότι υφίσταται παντού ένας «ευρωπαϊκός τρόπος ζωής» και αυτός είναι παντού ελκυστικός.
2.11 Εποµένως, οι σηµερινές εθνικές συστολές όσον αφορά την
ταυτότητα δεν πρέπει να επισκιάζουν το ήδη υψηλό επίπεδο
συνοχής και ποιότητας του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και των εν
λόγω δηµοκρατικών και συµµετοχικών µορφών του. Ένα περισσότερο φιλόδοξο πρόγραµµα «ενεργού συµµετοχής του ευρωπαίου
πολίτη» στα κοινά µπορεί να περιορίσει, να απαλύνει και να
µεταβάλει αυτές τις συστολές.
(3) Manuale di Cittadinanza Attiva, Giovanni Moro, Carocci Editore,
1998.
(4) Εισαγωγή του εγγράφου COM (2005) 116 τελικό.
(5) Σφυγµοµέτρηση 2005 TNS-Sofres των 10 χωρών που αντιπροσωπεύουν
το 85 % του πληθυσµού σχετικά µε τις κοινές αξίες των Ευρωπαίων.
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2.12 Εν πάση περιπτώσει και ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες, ή
ακόµη τα στιγµιαία αδιέξοδα, που είναι δυνατόν να προκύψουν από
τις υφιστάµενες συζητήσεις όσον αφορά την επικύρωση της συνταγµατικής συνθήκης, καθώς και την αναγκαστικά ταραχώδη περίοδο
που θα ακολουθήσει για την ευρωπαϊκή οικοδόµηση, η ΕΟΚΕ κρίνει
ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για το ζήτηµα της ενεργού
συµµετοχής των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά. Το πρόγραµµα για
την περίοδο 2007-2013 που σχετίζεται µε αυτό πρέπει να
εξεταστεί — και εάν είναι δυνατόν να εµβαθυνθεί — προς όφελος
µιας κατάστασης όπου οι πολίτες να επιδεικνύουν ένα νέο
ενδιαφέρον — ανεξάρτητα από την άποψή τους — για την Ευρώπη
και για τις δυνατότητες που διαθέτουν να παρέµβουν άµεσα και
µέσω των εθελοντικά συσταθησών οργανώσεών τους στις ευρωπαϊκές αποφάσεις.
2.13 Η ΕΟΚΕ προτείνει, εποµένως, την διοργάνωση ενός
ανοιχτού συµποσίου, το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα σφαιρικής
εξέτασης του ζητήµατος της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη εντός
αυτής της νέας κατάστασης και πραγµατικής διερεύνησης του
βάθους της έννοιας, χωρίς να καταφύγει απλά στην διάχυση των
απαντήσεων εντός µιας πολλαπλότητας ξεχωριστών προγραµµάτων,
ελάχιστα κατανοητών και λειτουργικών. Η ΕΟΚΕ θα µπορούσε να
είναι ο διοργανωτής αυτού του συµποσίου και θα επιθυµούσε να
εκφράσει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Επιτροπή αντιµετωπίζει θετικά ανάλογη πρωτοβουλία (6).
3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ, κοινοτικό θεσµικό όργανο της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών, καταχωρηµένο ρητώς στις Συνθήκες όπως
και τα λοιπά θεσµικά όργανα, αν και εκτιµά το γεγονός ότι της
ζητείται να γνωµοδοτήσει επί του εν λόγω προγράµµατος — κάτι
το οποίο δεν είναι επισήµως υποχρεωτικό — θεωρεί ότι θα ήταν
προς όφελος της ίδιας της πρότασης που υποβάλλεται στο
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν αυτό είχε γίνει
νωρίτερα. Βεβαίως, το εν λόγω πρόγραµµα αποτέλεσε αντικείµενο
σηµαντικής διαβούλευσης µέσω ∆ιαδικτύου κατά το διάστηµα
∆εκέµβριος 2004 — Φεβρουάριος 2005 (µε χίλιες περίπου απαντήσεις) και ενός συµβουλευτικού φόρουµ (µε τη συµµετοχή 350
ατόµων) στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2005. Ωστόσο, αν είχε
προτιµηθεί να αποδοθεί ένας εντονότερος γνωµοδοτικός ρόλος
στην ΕΟΚΕ, σε πρώιµο επίπεδο και όχι να «ζητηθεί η γνώµη της εκ
των υστέρων», αυτό θα αποτελούσε έναν από τους τρόπους καταπολέµησης των πολλών αιτιών της αποµάκρυνσης που αισθάνονται
οι ευρωπαίοι πολίτες όσον αφορά τις συγκεκριµένες, δυνατότητές
τους, σε ατοµική και οργανωµένη βάση, να διαδραµατίσουν πραγµατικό ρόλο στις αποφάσεις της ΕΕ.
3.2 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι επιζήµιο το γεγονός ότι το πρόγραµµα, το οποίο αναφέρεται στον εντοπισµό από την Επιτροπή
τριών τύπων απαντήσεων στο πρόβληµα της απόµακρης στάσης των
πολιτών έναντι των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, δεν δίνει τη
δυνατότητα τοποθέτησης του προγράµµατος εντός ενός σφαιρικού
πλαισίου. Μολονότι επιθυµεί έντονα να δοθούν εξειδικευµένες
απαντήσεις ανάλογα µε τα θέµατα, η ΕΟΚΕ προτείνει, επίσης, τη
συνένωση αυτών των τριών τύπων απαντήσεων εντός ενός
ευρύτερου προγράµµατος. Ενός ευρύτερου προγράµµατος το οποίο
να επιτρέπει την αντιµετώπιση του συνόλου των στοιχείων του
ζητήµατος και των κοινών στόχων τους, της συνοχής τους και της
συµπληρωµατικότητάς τους.
3.3 Η ενηµέρωση των πολιτών για τα ευρωπαϊκά θεσµικά
όργανα, η επικοινωνία για τα ευρωπαϊκά θέµατα, η συνειδητοποίηση
των δικαιωµάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του ευρωπαίου
πολίτη, και το αίσθηµα του ανήκειν από κοινού µε την ευρωπαϊκή
(6) ∆ήλωση του επιτρόπου Jan Figel ενώπιον της επιτροπής SOC της ΕΟΚΕ,
στις 21 Ιουνίου 2005.
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ταυτότητα, συνιστούν ένα σύνολο. Όµως, αν και το πρόγραµµα
που παρουσίασε η Επιτροπή αναφέρεται στη συµπληρωµατικότητα
µε άλλα προγράµµατα και όργανα της Κοινότητας, παραµένει
ασαφές όσον αφορά αυτό το ουσιώδες θέµα και δεν αναφέρεται
στους λεπτοµερείς τρόπους που θα επέτρεπαν να διασφαλιστεί η
συνοχή των στόχων και των ενεργειών. Μια προσέγγιση η οποία δεν
συνενώνει αυτές τις τρεις πτυχές, δύσκολα θα ανέτρεπε την υφιστάµενη δυσάρεστη κατάσταση σχετικά µε το αίσθηµα του ανήκειν
και την ευρωπαϊκή ταυτότητα.
3.4 Η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε να είναι βέβαιη ότι, ακόµη και κατά
την εκτέλεση του παρόντος ειδικού προγράµµατος, θα οργανωθεί
παράλληλα µια ισχυρή ώθηση όσον αφορά την ενηµέρωση και την
επικοινωνία για τα θεσµικά όργανα και τα δικαιώµατα των ευρωπαίων πολιτών. Αυτή η ώθηση πρέπει να συµπεριλαµβάνει την
πληροφόρηση σχετικά µε την ύπαρξη και τον ιδιαίτερο ρόλο της
ίδιας της ΕΟΚΕ, ο οποίος αξιοποιείται ελάχιστα στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής επικοινωνίας από τα λοιπά ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα.
Και αυτό θα πρέπει να γίνει, ακόµη και αν η ίδια η ΕΟΚΕ θα πρέπει
να επανεξετάσει ριζικά την επικοινωνία της, η οποία υπολείπεται
του ρόλου που διεκδικεί για την ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής
των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά, ως κατ' εξοχήν θεσµικό όργανο
εκπροσώπησής τους.
3.5 Αν και το πρόγραµµα φαίνεται να συνειδητοποιεί το βαθµό
της απόστασης του πολίτη έναντι των ευρωπαϊκών θεσµικών
οργάνων και της δυσχέρειάς του να τοποθετηθεί εντός της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αυτό δεν πείθει ότι λαµβάνει
υπόψη του όλες τις συνέπειες. Και αυτό φαίνεται ήδη από τις λέξεις
και τις φράσεις που χρησιµοποιεί ενώ είναι γνωστό ότι και ο ίδιος ο
τρόπος διατύπωσης αυτής της κρίσης ταυτότητας και συµµετοχής
µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ευκολία υπέρβασής
της. Ούτως, φαίνεται ελάχιστα αξιόπιστο να προβάλλεται ένα πρόγραµµα, τόσο περιορισµένο από δηµοσιονοµικής άποψης λαµβανοµένου υπόψη των προκλήσεων, ως ο φορέας που θα επιτρέψει
«να δοθεί κεντρική θέση στους πολίτες» στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση. Ποίος θα πειστεί; Επίσης, και σε αυτή την περίπτωση
λαµβανοµένου υπόψη του επιπέδου των προκλήσεων (που εντοπίζονται ορθά στην αιτιολογική έκθεση του προγράµµατος), είναι
δύσκολο να αντιληφθεί κανείς, πέραν µη αµελητέων καινοτοµιών
(πολυετής διάρκεια των σχεδίων, συγκέντρωση των εµπειριών,
διεύρυνση των εταίρων, ελάφρυνση των υποχρεώσεων των
δικαιούχων και υποστήριξη σε εκδηλώσεις µεγάλης κλίµακας,
κυρίως στο πλαίσιο του διαπολιτισµικού διαλόγου), µείζονες καινοτοµίες που µπορούν να συµβάλουν στην πραγµατική µεταβολή των
υφιστάµενων δεδοµένων.
3.6 Η συνολική εντύπωση είναι ότι παρόν πρόγραµµα αποτελεί
σε ιδιαίτερα µεγάλο βαθµό συνέχεια του προγράµµατος 20042006. Η διαρθρωτική υποστήριξη που διατίθεται εκ νέου σε µια
σειρά οργανώσεων, οι οποίες κατονοµάζονται στο πρόγραµµα και
οι οποίες θεωρούνται ότι επιδιώκουν ένα στόχο γενικού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος, θα έπρεπε να αντικατασταθεί από µια ανοιχτή διαδικασία πρόσβασης στα κονδύλια, βάσει σαφών και διαφανών
κριτηρίων. Η ίδια η έννοια του «γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» θα έπρεπε να διευκρινιστεί για να καταστεί λειτουργική.
3.7 Η ΕΟΚΕ συνειδητοποιεί πλήρως ότι το πρόγραµµα απευθύνεται ειδικότερα προς τις ενώσεις και τις ΜΚΟ, οι οποίες δεν
επωφελούνται, όπως συµβαίνει µε άλλες οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών και κυρίως τους κοινωνικούς εταίρους, πρόσβασης σε
άλλα προγράµµατα και άλλες δυνατότητες που τους επιτρέπουν να
συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στην επέκταση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα κοινά.
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Εντούτοις, προκειµένου να διαπιστωθεί σαφώς η βούληση των
κοινωνικών εταίρων και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών, όπως των ταµείων αλληλοβοήθειας και των συνεταιρισµών,
να συµµετάσχουν ειδικά και ορατά σε αυτή την παράταση, το πρόγραµµα οφείλει, επίσης, να τους είναι προσβάσιµο κατά τρόπο
επίσηµο και ουσιαστικό. Έστω και αν σε αντάλλαγµα, και όσον
αφορά άλλα κονδύλια, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να φροντίζουν οι ίδιοι να συνεργάζονται περισσότερο µε τις ενώσεις και τις
ΜΚΟ.
3.8 Η ΕΟΚΕ εµµένει εκ νέου, όπως άλλωστε έπραξε
επανειληµµένα, στον επείγοντα χαρακτήρα του ορισµού της
ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, η οποία να είναι ανοιχτή και να
προσφέρει ίδια δικαιώµατα, προσιτά σε όλα τα άτοµα που διαµένουν κατά τρόπο µόνιµο και νόµιµο ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (7). Η συµπερίληψη στη συνθήκη για τη
θέσπιση συντάγµατος της Ευρώπης του χάρτη των θεµελιωδών
δικαιωµάτων και η προσχώρηση της ΕΕ στην ευρωπαϊκή σύµβαση
προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών
ελευθεριών προϋποθέτουν την αναγνώριση µιας «πολιτικής»
ιδιότητας σχετικά ανεξάρτητης από την ιδιότητα του ευρωπαίου
πολίτη, η οποία επί του παρόντος αποδίδεται αποκλειστικά µέσω
της εθνικής ιθαγένειας των κρατών µελών. Αυτό το πρώτο βήµα
προς µια συµµετοχική ιθαγένεια για όλους τους διαµένοντες κατά
τρόπο µόνιµο στην επικράτεια της ΕΕ θα πρέπει να «νοµιµοποιηθεί»
εάν επιθυµούµε πραγµατικά να καταλήξουµε σε µια ίδια ευρωπαϊκή
ταυτότητα και ιθαγένεια. Και αυτό εάν επιθυµούµε πραγµατικά
αυτή η ιθαγένεια να µην αποτελεί απλά την προσθήκη µιας
αφηρηµένης ευρωπαϊκής ιθαγένειας στην εθνική ιθαγένεια των
κρατών µελών.
3.9 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, παραµένει και θα παραµένει
δύσκολο να σηµειωθεί πραγµατική πρόοδος σε αυτό το σηµαντικό
τοµέα, εάν δεν υπάρξει η προοδευτική ωρίµανση συγκεκριµένων
υλικών µέσων στήριξης της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, τα
οποία δεν θα µειώνουν τις εθνικές ιθαγένειες, και χωρίς να
προστεθεί µια σειρά υποχρεώσεων στα δικαιώµατα τα αποδιδόµενα
από την εν λόγω ενωτική και ενιαία ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Ως εκ
τούτου, η µη χρησιµοποίηση ενός νοµοθετικού µέσου για την
προώθηση της συµµετοχής των πολιτών στα κοινά, εφόσον αυτή
είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτή ελλείψει υλικών µέσων στήριξης
ιδιαίτερων για την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη, είναι συζητήσιµη στην περίπτωση που προσανατολιζόµαστε, ακόµη και
σταδιακά, προς τη δηµιουργία δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που
συνδέονται ειδικά µε την εν λόγω ιδιότητα. Η ΕΟΚΕ έχει την άποψη
ότι θα πρέπει να σηµειωθεί πρόοδος σε αυτούς τους τοµείς,
ανεξάρτητα από το υλικό ή τα υλικά και συµβολικά µέσα στήριξης
που θα επιλεγούν: για παράδειγµα, πέραν της πρόβλεψης µιας
ευρωπαϊκής µη στρατιωτικής θητείας για νέους, όπως προτάθηκε
από ήδη από την Επιτροπή, µια προσωπική συνεισφορά, ώστε
µηδαµινή, στον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό, αν και πρόκειται για
ένα δύσκολο ζήτηµα, ή/και η διεξαγωγή την ίδια ηµέρα των
εκλογών λαϊκών αντιπροσώπων σε όλες τις χώρες, καθώς και η
διοργάνωση ψηφοφοριών µε τη συµµετοχή όλων των χωρών της
ΕΕ.
4. Ειδικές παρατηρήσεις για τις ενέργειες του προγράµµατος
4.1 Ενέργεια 1: Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη
Η ΕΟΚΕ ενδιαφέρεται φυσικά ιδιαίτερα και υποστηρίζει την ενθάρρυνση της αδελφοποίησης πόλεων δεδοµένου ότι και η ίδια
συµµετέχει στην αµοιβαία γνωριµία και την κινητικότητα των
πολιτών στην Ευρώπη. Εντούτοις, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι η
(7) Γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ µε θέµα: «Η απόκτηση της ιθαγένειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΕΕ αριθ. C 208 της 3.9.2003, εισηγητής: ο κ.
PARIZA CASTANOS) και µε θέµα «Μετανάστευση, ένταξη και απασχόληση» (ΕΕ αριθ. C 80 της 30.9.2004, εισηγητής: ο κ. PARIZA
CASTANOS).
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κινητικότητα παρουσιάζει περιορισµένη έκταση. Η προώθηση των
αυθεντικών εµπειριών συµµετοχής σε τοπικό επίπεδο και η
ανταλλαγή τους στο πλαίσιο της αδελφοποίησης θα πρέπει να
αποτελεί µια από τις προτεραιότητες αυτού του τύπου ενέργειας.
Όσον αφορά τα σχέδια των πολιτών, ο εξαιρετικά ασαφής
χαρακτήρας του κειµένου σε αυτό το σηµείο καθιστά δυσχερή την
κατανόηση των δυνατοτήτων τους. Τέλος, είναι δυνατόν να
διερωτηθούµε σχετικά µε τη σκοπιµότητα της διάθεσης του 40 %
ενός ιδιαίτερα περιορισµένου προϋπολογισµού στις ενέργειες του
τύπου 1. και κυρίως στην αδελφοποίηση πόλεων, τη στιγµή που
αυτό το µέσον δεν φαίνεται να είναι το πλέον κατάλληλο για την
επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. Και κυρίως δεδοµένου ότι
το εν λόγω πρόγραµµα ευνοεί ελάχιστα τις τρέχουσες καινοτοµίες
σε αυτόν τον τοµέα, και κυρίως τις αδελφοποιήσεις τις αποκαλούµενες «τρισκελείς», στο πλαίσιο των οποίων δύο ευρωπαϊκές τοπικές
ή περιφερειακές αρχές έρχονται σε συµφωνία για να υλοποιήσουν
σχέδια βιώσιµης ανάπτυξης µε άλλες τοπικές ή περιφερειακές αρχές
του πλανήτη. Ωστόσο, αυτές οι καινοτοµίες σηµαίνουν το άνοιγµα
στον κόσµο, το οποίο θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα από τα
χαρακτηριστικά της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, κυρίως για
και από τους νέους. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από τον τύπο
της αδελφοποίησης, κρίνεται σηµαντικό να γνωστοποιείται στους
πολίτες η άµεση ενίσχυση της ΕΕ προς αυτό το είδος της
προώθησης της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα κοινά, την
οποία ενίσχυση οι ενδιαφερόµενοι συχνά αγνοούν.
4.2 Ενέργεια 2: Η ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη
4.2.1 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, αυτό το µέρος του προγράµµατος θα µπορούσε να αξιοποιηθεί πραγµατικά. Η συνάντηση και η
από κοινού δράση σε διακρατικό επίπεδο αποτελεί την ίδια τη βάση
της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ κρίνει
ότι η δυνατότητα οριστικής διευθέτησης του θέµατος των
καθεστώτων του ευρωπαϊκού σωµατίου και του ευρωπαϊκού ταµείου
αλληλοβοήθειας ως ευρωπαϊκών ιδρυµάτων, ακόµη και αν δεν
εξαρτάται από αυτό το ειδικό πρόγραµµα, θα έπρεπε να το συνοδεύει, προκειµένου να αξιοποιηθεί η αλληλεγγύη και η αµοιβαία
δράση, κυρίως σε εθελοντικό πλαίσιο.
4.2.2 Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων συνιστά, κατά την
άποψη της ΕΟΚΕ και σε συµφωνία µε το πρόγραµµα, στοιχείο
αποφασιστικής σηµασίας. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ εµµένει εκ νέου στην
άποψη ότι όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στις εν λόγω διαρθρωτικές ενισχύσεις και να
µην χρηµατοδοτούνται εκ των προτέρων ορισµένες οργανώσεις,
ακόµη και αν η Επιτροπή φροντίζει ώστε να µην πρόκειται για
«αυτόµατη διαδικασία» αλλά για αξιολογήσιµα σχέδια. Εξάλλου, η
χρηµατοδότηση των σχεδίων, ακόµη και µικρού µεγέθους, είναι
θεµελιώδους σηµασίας, επειδή επιτρέπει στις εθνικές ή τοπικές
οργανώσεις, οι οποίες βρίσκονται σε άµεση επαφή µε τους πολίτες,
να αποκτήσουν ευρωπαϊκή διάσταση και να συµβάλουν στην
κάλυψη της απόστασης µεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών
θεσµικών οργάνων. Εξάλλου, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της
για το γεγονός ότι το πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα, µε την
επιδότηση σχεδίων µικρής κλίµακας, να εµφανιστούν διακρατικές
πρωτοβουλίες, ακόµη και αν αυτές δεν καλύπτουν το σύνολο των
κρατών µελών.
4.2.3 Η ΕΟΚΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για οποιαδήποτε πρόταση της
Επιτροπής, η οποία, κατά το πρότυπο της πρότασης της Γ∆
∆ικαιοσύνη «Ελευθερία και Ασφάλεια» (8), θα προκαλούσε, στο
όνοµα της καταπολέµησης της τροµοκρατίας, γενικευµένες υποψίες
(8) Σχέδιο συστάσεων προς τα κράτη µέλη σχετικά µε κώδικα συµπεριφοράς
των µη κερδοσκοπικών οργανώσεων προκειµένου να προωθηθούν ορθές
πρακτικές διαφάνειας και υποχρέωσης λογοδοσίας, της 22ας Ιουλίου
2005.
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για τις ΜΚΟ και τις ενώσεις. Και αυτό επειδή οι εν λόγω ελεύθερες
από τη φύση τους οργανώσεις υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιµοποιηθούν ως κάλυψη από τροµοκρατικές οµάδες. Ούτως, µέσω
δύσκαµπτων γραφειοκρατικών διατάξεων, επιβάλλεται στις ίδιες τις
ενώσεις η ευθύνη για να αποδείξουν το αντίθετο. Ανάλογο διάβηµα,
εάν πράγµατι συγκεκριµενοποιηθεί, θα οδηγήσει, από πρακτικής και
ιδεολογικής απόψεως, στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα από το
επιδιωκόµενο βάσει του παρόντος προγράµµατος.
4.2.4
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι θα έπρεπε να ανατεθούν ρητώς στην
Επιτροπή των Περιφερειών και την ίδια, σε συµφωνία και µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ευθύνη για το συντονισµό της διαβούλευσης µε τις κοινωνικές οργανώσεις και τις τοπικές αρχές, η
ευθύνη για τη σύνθεση των απόψεων τους και για τη διασφάλιση
της διαβίβασής τους στα λοιπά κοινοτικά θεσµικά όργανα, καθώς
και η ευθύνη για τη µέριµνα της ανεµπόδιστης διάδοσης των
πληροφοριών και πέραν αυτών. Θα ήταν σκόπιµο να προβλεφθεί το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συµβουλεύεται τακτικά και επίσηµα την
ΕΟΚΕ και την ΕΤΠ για το θέµα αυτό.
4.2.5
Ο στόχος µιας τυπικής σύµπραξης (9), και όχι κατά
περίπτωση, βασιζόµενης στην ισότητα και στο πλαίσιο της διαφορετικότητας των καθηκόντων τους, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, διαρθρωµένης από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανά της, καθίσταται
αποφασιστικής σηµασίας, ενώ µέχρι στιγµής ούτε υφίσταται ούτε
προβλέπεται. Το πρόγραµµα για την ενεργό ευρωπαϊκή ιθαγένεια θα
πρέπει να έχει ως στόχο την εξάλειψη κάθε ίχνους ιεραρχικής
αντίληψης για τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, δεδοµένου ότι η
ευρωπαϊκή κουλτούρα αποτελεί επίσης µια κουλτούρα καταµερισµού των εξουσιών και των λειτουργηµάτων.
4.3 Ενέργεια 3: Μαζί για την Ευρώπη
4.3.1
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η εστίαση στον ενδο-ευρωπαϊκό διαπολιτισµικό διάλογο θα έπρεπε να είναι ο κύριος στόχος
του εν λόγω προγράµµατος. Η τρέχουσα συζήτηση για την ΕΣΣ
καταδεικνύει ότι υποτιµήθηκαν η ελλιπής γνώση των ενδο-ευρωπαϊκών πολιτισµικών διαφορών, η µεγάλη αδράνεια των
στερεοτύπων και ο κάποτε αντιπαθητικός χαρακτήρας των θεµελιωδέστερων πηγών, και κυρίως του δικαίου και του Συντάγµατος,
οι οποίες καθορίζουν τη φαντασία κάθε κράτους µέλους. Επίσης,
υποτιµόνται οι συγκλίσεις των τρόπων ζωής, των αξιών και των
αντιλήψεων για τον κόσµο, καθώς και η βεβαιότητα ότι ο «homo
europeus» διακρίνει σαφώς, όσον αφορά την ιδιότητα του πολίτη,
τον ευρωπαίο πολίτη από κάθε άλλον πολίτη στον πλανήτη. Αυτός
ο «homo europeus» αποτελεί το αποτέλεσµα της συγκεκριµενοποίησης της πνευµατικής και ηθικής κληρονοµιάς της ΕΕ, η οποία
βασίζεται στις αδιαίρετες και καθολικές αξίες της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης.
Αυτή βασίζεται στην αρχή της δηµοκρατίας και την αρχή του
κράτους δικαίου. Θέτει το άτοµο στο κέντρο της δράσης της,
θεσπίζοντας την ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ και δηµιουργώντας ένα
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Θα πρέπει να
προωθηθούν εντατικά εκδηλώσεις ευρείας προβολής, εργαλεία
ενηµέρωσης και διάδοσης πληροφοριών, καθώς και µελέτες που
τυποποιούν όχι µόνο τις πραγµατικές αποκλίσεις (και όχι τις
στερεότυπες διαφορές) αλλά και κυρίως αυτόν τον «ευρωπαϊκό
τρόπο ζωής». Ο ευρωπαϊκός πολιτισµός δεν βασίζεται µόνο σε
κληρονοµηµένες αξίες δεν είναι αλλά και σε αξίες που οφείλονται
στην ίδια την ευρωπαϊκή οικοδόµηση, την ενιαία αγορά της, το
κοινό νόµισµά της και την επανένωση της Ευρώπης µε τον εαυτό
της (διεύρυνση προς τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης) αξίες της.
(9) Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε αυτόν τον τύπο τυπικής
σύµπραξης σε έκθεση για τη συµµετοχή των πολιτών και των κοινωνικών
εταίρων στο θεσµικό σύστηµα της ΕΕ – 1996 εισηγητής: Philippe
Herzog.
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Επιπλέον και προκειµένου οι εν λόγω εκδηλώσεις ευρείας προβολής
να τονώσουν το αίσθηµα του ανήκειν και να ενισχύσουν πραγµατικά
την ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι θεµελιώδους σηµασίας οι πολίτες
και οι οργανώσεις τους να συµµετέχουν ενεργά στη σύλληψη και
την εκτέλεσή τους, ή ακόµη καλύτερα να αποτελούν την αφετηρία
τους, επειδή είναι οι καταλληλότεροι να προσδιορίσουν τα βασικά
στοιχεία και τα σύµβολα µιας ταυτότητας την οποία βιώνουν
καθηµερινά.
4.3.2 Από την πλευρά της, και σύµφωνα µε τις ίδιες τις αρµοδιότητές της, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η υποστήριξή της για την
προώθηση της κοινωνικής διάστασης του πολιτισµού και για τη
διοργάνωση µιας σύµπραξης, διαχρονικής και χρήσιµης, µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τοµέα αυτό συνιστά ουσιαστική
προϋπόθεση για τον προσδιορισµό και τη συνεχή διαµόρφωση µιας
κοινής πολιτισµικής ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη. Μια πολιτισµική ταυτότητα, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί µόνο µε
τη διαφύλαξη µιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, συχνά λιγότερο
κοινής απ´ όσο επιθυµούµε να τονίζουµε. Η κοινή ευρωπαϊκή ιθαγένεια ενέχει µια ισχυρή σύγχρονη διάσταση. Σφυρηλατείται από την
απόφαση για την όλο και µεγαλύτερη ενοποίηση των κρατών της
Ευρώπης, όλης της Ευρώπης, µέσω της δύσκολης αλλά ουσιώδους
προσπάθειας καταµερισµού των κυριαρχιών. Επειδή, όπως επισηµαίνει και ο Claude Levi-Strauss «γνώρισα µια εποχή που η εθνική
ταυτότητα ήταν ή µόνη αποδεκτή αρχή στις σχέσεις µεταξύ των
κρατών. Γνωρίζουµε τις καταστροφές που προέκυψαν». Ένας πολιτισµός καταµεριζόµενων κυριαρχιών — και όχι εγκατάλειψης της
κυριαρχίας — είναι ο πολιτισµός και η ταυτότητα του ευρωπαίου
πολίτη του σήµερα και του αύριο ακόµη περισσότερο.

5. Συµπεράσµατα και προτάσεις
5.1 Η ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη βρίσκεται στο κέντρο της
κρίσης, η οποία προκλήθηκε πρόσφατα µετά από την απόρριψη
από ορισµένες χώρες της συνθήκης για τη θέσπιση συντάγµατος
της Ευρώπης. Η προσέγγιση των πολιτών και των θεσµικών
οργάνων της ΕΕ πρέπει, εποµένως, περισσότερο από ποτέ να τεθεί
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της πολιτικής της Επιτροπής,
και αυτό κυρίως χάρη στην προώθηση της ενεργού συµµετοχής των
ευρωπαίων πολιτών στα κοινά. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να
οργανωθεί µια σε βάθος εξέταση του θέµατος µε τη συµµετοχή
όλων των παραγόντων του φορέα πριν από την υιοθέτηση του νέου
προγράµµατος για την περίοδο 2007-2013.
Αυτή η εξέταση θα µπορούσε να οργανωθεί στο πλαίσιο του
συµποσίου το οποίο αναφέρεται στο σηµείο 2.11 της παρούσας
γνωµοδότησης και του οποίου την προετοιµασία θα µπορούσε να
αναλάβει η ΕΟΚΕ.
5.2 Σ' αυτό το συµπόσιο θα µπορούσε να συζητηθεί κατά τρόπο
ανοιχτό το θέµα της ενεργού συµµετοχής των ευρωπαίων πολιτών
στα κοινά και να καθοριστούν ξεχωριστά δικαιώµατα και υποχρεώσεις για τους ευρωπαίους πολίτες από εκείνα που τους αναλογούν
βάσει της ιθαγένειας καθενός από τα κράτη µέλη.
Ο καθορισµός και η δοκιµή οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών και
άλλων δικαιωµάτων, καθώς και περιβαλλοντικών δικαιωµάτων ίδιων
της ενεργού ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, κυρίως σε θέµατα
αλληλεγγύης και ασφάλειας (θα µπορούσε να αναφερθεί ως πρώτο
παράδειγµα η πολιτική άµυνα), θα πρέπει να καταστεί δυνατόν να
εξεταστούν και να υποβληθούν σε ενιαία και καθολική ευρωπαϊκή
ψηφοφορία.
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5.3 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η συγκεκριµενοποίηση του ευρωπαϊκού
καθεστώτος της ένωσης αποτελεί, στο παρόν στάδιο, και παρά τις
πραγµατικές δυσχέρειες για την υλοποίησή του, φλέγουσα προτεραιότητα, εάν επιθυµούµε να προσφέρουµε στην ενεργό συµµετοχή
των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά ένα κατάλληλο πλαίσιο πέραν
ενός απλού και συζητήσιµου κώδικα καλής συµπεριφοράς όσον
αφορά την ασφάλεια.
5.4 Εν πάση περιπτώσει, και ανεξάρτητα από την κατάληξη των
διαπραγµατεύσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό, η ΕΟΚΕ
ζητά ο προϋπολογισµός του παρόντος προγράµµατος να µην
αγγιχτεί, δεδοµένου ότι αποτελεί ένα ελάχιστο ποσόν προς όφελος
ενός καίριου στοιχείου για την ανάπτυξη της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, την οποία ορθώς η Επιτροπή αναδεικνύει ως «ουσιαστική προτεραιότητα» της δράσης της ΕΕ. Εξάλλου, η ΕΟΚΕ
προτείνει να µην αρκεστούµε στο αναγγελθέντα προϋπολογισµό
των 0,55 ευρώ ανά κάτοικο επί µια εξαετία, αλλά να καλλιεργήσουµε όλες τις συνέργιες των διαφόρων Γενικών ∆ιευθύνσεων της
Επιτροπής για να τεθούν από κοινού στόχοι και µέσα για την
υπόθεση αυτή που αφορά όλα τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα
εξαιτίας του κεντρικού χαρακτήρα του και της σηµασίας τους για
το µέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική της ΕΕ για την ενεργό
συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά θα πρέπει να
σχεδιαστεί από µια µόνιµη διοργανική µονάδα, στην οποία να
συµµετέχουν όλες οι ενδιαφερόµενες για το θέµα Γενικές ∆ιευθύνσεις της Επιτροπής, καθώς και εκπρόσωποι όλων των άλλων
θεσµικών οργάνων της ΕΕ.
5.5 Η ΕΟΚΕ προτείνει η πρωτοβάθµια εκπαίδευση, και όχι µόνο
τα προγράµµατα που συνδέονται µε τη δια βίου κατάρτιση, να
αποτελέσει το πρώτο στάδιο οικοδόµησης της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη που να µπορεί να διδάσκεται αυτοδικαίως και να µην
αποτελεί πλέον µόνο το αντικείµενο διακοσµητικών αντικειµένων
και ενεργειών (χρώµατα, αυτοκόλλητα, καπέλα, γιορτές, κλπ.). Η
ιδιότητα του πολίτη δεν αφορά µόνο τις ενεργές ηλικιακές οµάδες.
Σε αυτή τη σειρά των ιδεών, η Επιτροπή θα µπορούσε να προτείνει
στα κράτη µέλη να συµπεριλάβουν στα σχολικά τους προγράµµατα
µια µέθοδο και περιεχόµενα γνώσης της ΕΕ και θέµατα που
αφορούν την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη. Θα πρέπει να
εξεταστεί το ενδεχόµενο πρόβλεψης ενός προγράµµατος «Erasmus»
για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, προσαρµοσµένου σε αυτή την
ηλικία, πέραν των παραδοσιακών διαδικασιών γλωσσικών ανταλλαγών.
Όλες αυτές οι δυνατότητες των NTΠΕ θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν, και κυρίως στο πλαίσιο του παιγνιώδους, διαδραστικού
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και συµµετοχικού χαρακτήρα τους (γιατί όχι και µε τη δηµιουργία
για κάθε νέο ενισχυτικό µέσο µιας ψυχολογικής µονάδας αξιολόγησης), µε την υπέρβαση του στατικού και ελάχιστα ελκυστικού
χαρακτήρα των υφιστάµενων ευρωπαϊκών «ιστοσελίδων». Αυτή η
σύσταση και οι σχετικές προτάσεις συνάδουν µε το πρόγραµµα
Comenius του οποίου οι στόχοι είναι:
1) η καλύτερη κατανόηση εκ µέρους των νέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού της ποικιλοµορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισµών και της αξίας της,
2) η παροχή βοήθειας στους νέους προκειµένου να αποκτήσουν τις
βασικές δεξιότητες και ζωτικά εφόδια που απαιτούνται για την
προσωπική ανάπτυξή τους, τη µελλοντική επαγγελµατική
δραστηριότητά τους και την ενεργό συµµετοχή τους στα κοινά.
5.6 Όσον αφορά τις ειδικές ενέργειες, όλα τα επίπεδα θα πρέπει
να προωθηθούν από κοινού, χωρίς να αποκλείονται τα µικρο-σχέδια
των οποίων φορείς είναι οι πολίτες — και τα οποία συµµετέχουν
στην προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε τοπικό ή εθνικό
επίπεδο — προς όφελος της υποστήριξης που διατίθεται στα
ευρωπαϊκά δίκτυα. Τα κονδύλια που διατίθενται στους διάφορους
τύπους ενεργειών οφείλουν να κατανέµονται µε µόνο κριτήριο τον
αντίκτυπό τους στην ενεργό συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών
στα κοινά και τη συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία οικοδόµησης της ΕΕ και στον καθορισµό και εφαρµογή των πολιτικών
της.
5.7 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως τις προτάσεις της Επιτροπής,
οι οποίες, σε τεχνικό επίπεδο, στοχεύουν στην επίτευξη µιας
αισθητής απλούστευσης των διαδικασιών σε έναν τοµέα (την άµεση
και ενεργή συµµετοχή του ίδιου του πολίτη) που προσκρούει, αν
και σε µικρότερο βαθµό από αλλού, σε γραφειοκρατικά εµπόδια.
5.8 Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι η «εφεύρεση» ιδίων χαρακτηριστικών µιας ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, τα οποία δεν περιορίζονται στην απλή πρόσθεση των εθνικών ιθαγενειών (ανεξάρτητα
από το συµβολικό, οικονοµικό, κοινωνικο-πολιτικό, πολιτισµικό ή
νοµικό χαρακτήρα αυτών των χαρακτηριστικών), συνιστά στο εξής
απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ και ότι η προώθηση της
ενεργού συµµετοχής στα κοινά µπορεί να συµβάλει σε αυτό
σηµαντικά. Είναι έτοιµη να αναλάβει το µερίδιο που της αναλογεί
σε αυτή την «εφεύρεση», συντονίζοντας τη διαβούλευση των
οργανώσεων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και
ευνοώντας τη διάδοση και το συνυπολογισµό των απόψεων τους
από τα λοιπά κοινοτικά θεσµικά όργανα.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 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 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο σχετικά µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη νεολαία Αντιµετώπιση των θεµάτων
που απασχολούν τους νέους στην Ευρώπη — Εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Νεολαία και
προώθηση της ενεργού συµµετοχής στα κοινά
COM(2005) 206 τελικό
(2006/C 28/07)
Στις 30 Μαΐου 2005 και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω ανωκοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκαν οι
προπαρασκευαστικές εργασίες για το θέµα, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 5 Οκτωβρίου 2005 µε βάση
εισηγητική έκθεση της κας Jillian van Turnhout.
Κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου
2005, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 126 ψήφους υπέρ, καµία ψήφο κατά και 3
αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή λαµβάνει
υπό σηµείωση την πρόταση σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για
τη Νεολαία και την επεξεργασία του, έτσι όπως αυτό περιγράφεται
στην παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής για τις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά µε τη νεολαία. Η παρούσα ανακοίνωση παρέχει ένα
πλαίσιο εργασίας, το οποίο µπορεί να αποτελέσει βάση για τη
µελλοντική ανάπτυξη πολιτικών σε τοµείς που επηρεάζουν τη
νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1.2 Το µέλλον της Ευρώπης εξαρτάται σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό από την ικανότητά της να διαµορφώσει κοινωνίες
φιλικές προς τα παιδιά και τους νέους. Με το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο
για τη Νεολαία, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στην εαρινή
σύνοδό του το 2005 στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης στρατηγικής
της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, αναγνωρίζεται ότι η ένταξη των νέων στην κοινωνία και την επαγγελµατική
ζωή και η βέλτιστη αξιοποίηση του δυναµικού τους διαδραµατίζουν
βασικό ρόλο στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί σταθερή πορεία της
βιώσιµης ανάπτυξης στην Ευρώπη.
1.3 Αναγνωρίζοντας το πλήθος των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι νέοι στη σηµερινή κοινωνία, η ΕΟΚΕ συνέβαλλε τακτικά
στην ανάπτυξη πολιτικών για τη νεολαία για πάνω από µια
δεκαετία (1). Ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή σηµαντικών συζητήσεων για βασικά θέµατα, όπως η απασχόληση της
νεολαίας, η κοινωνική ένταξη, η εκπαίδευση, η κινητικότητα, η
συµµετοχή και ο ρόλος των ΜΚΟ. Η ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται, επίσης,
(1) Λευκό Βιβλίο: Πολιτική νεολαίας (ΕΕ αριθ. C 116 της 20.4.2001 –
Εισηγήτρια: η κα Hassett-van Turnhout)
Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Μια νέα πνοή για την
ευρωπαϊκή νεολαία (ΕΕ αριθ. C 149 της 21.6.2002 – Εισηγήτρια: η κα
Hassett-van Turnhout)
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την ανακήρυξη του 2004 ως ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης µέσω
του αθλητισµού (ΕΕ αριθ. C 149 της 21.6.2002 – Εισηγητής: ο κ.
Κορυφίδης)
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την προώθηση
οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα
της νεολαίας (ΕΕ αριθ. C 10 της 14.1.2004 – Εισηγήτρια: η κα
Hassett-van Turnhout)
SOC/174 Οι σχέσεις µεταξύ των γενεών (ΕΕ αριθ. C 157 της
28.6.2005 – Εισηγητής: ο κ. Bloch-Lainé)
SOC/177 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την κατάρτιση του προγράµµατος «Νεολαία σε δράση»
για την περίοδο 2007-2013 (ΕΕ αριθ. C 234 της 22.9.2005 –
Εισηγητής: ο κ Rodríguez García-Caro)

τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και
την ανάγκη για ανάκτηση της εµπιστοσύνης.

1.4 Η ΕΟΚΕ συνιστά να τοποθετηθεί η νεολαία στο επίκεντρο
του πλαισίου αυτού, να ενθαρρυνθεί και να της παραχωρηθεί χώρος
για ενεργό συµµετοχή στην ανάπτυξη πολιτικών. Η συµβολή στην
αλλαγή αποτελεί ουσιώδες κίνητρο για τη συµµετοχή της νεολαίας.
Οι κυβερνήσεις και τα θεσµικά όργανα οφείλουν να παράσχουν
τους πόρους, την υποστήριξη και τους µηχανισµούς που απαιτούνται προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή των νέων σε όλα
τα επίπεδα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και σε δράσεις που
επηρεάζουν τη ζωή τους. Μόνο πραγµατική επιρροή µπορεί να
οδηγήσει σε πραγµατική υπευθυνότητα.

1.5 Η Ευρώπη χρειάζεται σήµερα, όσο ποτέ άλλοτε, την
ακλόνητη δέσµευση της νεολαίας για να οικοδοµήσει µια Ευρώπη
ολοκληρωµένη, ανταγωνιστική, ασφαλή και χωρίς αποκλεισµούς.
Προκειµένου να αποκτήσει η Ευρώπη ένα νόηµα για τους νέους,
πρέπει να είναι συναφής µε τη ζωή τους, να ενδιαφέρεται σαφώς
γι' αυτούς και να ανταποκρίνεται µε τρόπο ορατό και δηµιουργικό
στα προβλήµατά τους. Παράλληλα, η επιτυχία της πρωτοβουλίας
αυτής εξαρτάται από τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων
φορέων και κυρίως των οργανώσεων νεολαίας, των περιφερειακών
και τοπικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων. Η ΕΟΚΕ υιοθετεί
την ιδέα που προκύπτει από την έκθεση της οµάδας υψηλού
επιπέδου για το µέλλον της κοινωνικής πολιτικής σε µια διευρυµένη
Ευρώπη: «για την ανάγκη να εξευρεθεί µια νέα ισορροπία µεταξύ
των γενιών» για να περάσουµε «από ένα σύµφωνο που εστιάζεται
στους ηλικιωµένους και στηρίζεται στο φόβο … σε ένα νέο
σύµφωνο που εστιάζεται στους νέους και στηρίζεται στην εµπιστοσύνη … και να µετατρέψουµε όλους τους φόβους αυτούς σε
µια διαδικασία “όπου όλοι κερδίζουν” που βασίζεται σε µια θετική
αντίληψη του µέλλοντος και µια νέα ισορροπία µεταξύ των γενιών».

1.6 Συνεπώς, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η ανωτέρω ανακοίνωση θα
θέσει τη βάση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, για
µεγαλύτερη συνεργασία των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων και των
νέων. Η πραγµατική και η συνεχής συµµετοχή των νέων και των
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οργανώσεων νεολαίας στην χάραξη και στην εφαρµογή πολιτικών
θα διασφαλίσει την αντιµετώπιση των πραγµατικών αναγκών των
νέων και τη δηµιουργία του συναισθήµατος ότι η διαδικασία της
Λισσαβόνας τους αφορά άµεσα.

2. Ιστορικό
2.1 Στην εαρινή σύνοδο της 22ας — 23ης Μαρτίου, οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ υιοθέτησαν το «Ευρωπαϊκό
Σύµφωνο για τη Νεολαία» (2). Με την πρόταση του εν λόγω
Συµφώνου, οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων της Γαλλίας,
της Γερµανίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας διέκριναν τέσσερα
κύρια θέµατα: τον εύτρωτο χαρακτήρα της νεολαίας, την ανάγκη
ανάπτυξης της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών απέναντι στη
γήρανση της κοινωνίας, την ανάγκη να αποκτήσουν εφόδια οι νέοι
µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους, την ανάγκη
καλύτερου συντονισµού σε όλους τους τοµείς πολιτικής που
αφορούν τη νεολαία.
2.2 Η ανακοίνωση πραγµατεύεται ένα φάσµα θεµάτων και
τοµέων πολιτικής που αφορούν ιδιαίτερα τους νέους της Ευρώπης
και χαρακτηρίζονται ως ζωτικής σηµασίας στο Λευκό Βιβλίο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία»
και στο ψήφισµα του Συµβουλίου, που ακολούθησε στις 27
Ιουνίου 2002, το οποίο θέτει το πλαίσιο της πολιτικής για τη
νεολαία της Ευρώπης.
2.3 Αποκρινόµενη στα συµπεράσµατα του εαρινού Συµβουλίου,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ολοκληρωµένες κατευθυντήριες
γραµµές στις 12 Απριλίου (3). Η εν λόγω δέσµη κατευθυντηρίων
γραµµών, η οποία περιλαµβάνει, αφενός, σύσταση για τη θέσπιση
γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών και,
αφετέρου, πρόταση, η οποία ενεκρίθη, για τη θέσπιση πρότασης
απόφασης του Συµβουλίου περί προσανατολισµών απασχόλησης,
θα µπορέσει να αποτελέσει βάση για τα εθνικά προγράµµατα
µεταρρύθµισης τα προσεχή τρία έτη που θα καταρτιστούν από τα
κράτη µέλη.
2.4 Στην εισαγωγή των γενικών προσανατολισµών τονίζεται η
σηµασία της εµπλοκής των ενδιαφεροµένων µερών στη στρατηγική
της Λισσαβόνας και τονίζεται ότι τόσο τα κράτη µέλη όσο και η ΕΕ
πρέπει να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία προκειµένου να εµπλέξουν
το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης, του κοινωνικούς εταίρους, και την κοινωνία των πολιτών στην εφαρµογή των
ολοκληρωµένων κατευθυντηρίων γραµµών.
2.5 Ενώ οι γενικοί οικονοµικοί προσανατολισµοί εστιάζονται
στη συµβολή των οικονοµικών πολιτικών για την πραγµάτωση των
στόχων της Λισσαβόνας, οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση συνδέονται ειδικότερα µε την ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης και στοχεύουν στο συντονισµό των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών. Στις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες
γραµµές για την απασχόληση, µε ιδιαίτερη αναφορά στο Ευρωπαϊκό
Σύµφωνο για τη Νεολαία, εντάσσονται ορισµένες δράσεις του
συµφώνου. ∆υο κατευθυντήριες γραµµές ειδικότερα αντικατοπτρίζουν το περιεχόµενο του Ευρωπαϊκού Συµφώνου: η κατευθυντήρια
γραµµή 18 περιλαµβάνει τη δηµιουργία οδών απασχόλησης για
(2) http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/84335.pdf.
(3) SOC/206 Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 2005/2008
(ΕΕ αριθ. C 286 της 17.11.2005 – Εισηγητής: ο κ. Malosse).
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τους νέους και τη µείωση της ανεργίας των νέων, τον καλύτερο
συµβιβασµό του επαγγελµατικού βίου και της ιδιωτικής ζωής, και
τις υπηρεσίες παιδικής µέριµνας ·η κατευθυντήρια γραµµή 23 περιλαµβάνει τη µείωση του αριθµού των νέων που διακόπτουν τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση νωρίς, τη βελτίωση της πρόσβασης στην
αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση, τη δευτεροβάθµια και
τριτοβάθµια εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης της µαθητείας και
της κατάρτισης για την απόκτηση επιχειρηµατικών ικανοτήτων.
Εξάλλου η κατευθυντήρια γραµµή 24 περιλαµβάνει τη διεύρυνση
της παροχής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών µέσων, την ανάπτυξη
πλαισίων για τη στήριξη της διαφάνειας των προσόντων, την αποτελεσµατική αναγνώρισή τους, και την επικύρωση της άτυπης κατάρτισης. Στο τέλος των κατευθυντηρίων γραµµών για την εκπαίδευση
επαναλαµβάνεται ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να παγιώσουν µια
ευρεία εταιρική σχέση για την αλλαγή εµπλέκοντας τους κοινοβουλευτικούς φορείς και τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που βρίσκονται σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.

2.6 Με την πρωτοβουλία αυτή τονίζεται ο ρόλος των νέων
στους βασικούς τοµείς της σύµπραξης της Λισσαβόνας για την
µεγέθυνση και την απασχόληση, ιδίως µέσω των ευρωπαϊκών
στρατηγικών για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη καθώς
και του προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010»
και υπογραµµίζεται η ανάγκη συνάφειας των διαφόρων πρωτοβουλιών στους παραπάνω τοµείς.

2.7 Η έγκριση του Συµφώνου συµπίπτει µε την ολοκλήρωση
του πρώτου κύκλου εφαρµογής της Λευκής Βίβλου «Μια νέα πνοή
για την ευρωπαϊκή νεολαία» του 2001, που συµπεριλήφθηκε στο
ψήφισµα του Συµβουλίου του Ιουνίου 2002. Με τον τρόπο αυτό,
εγκαθιδρύθηκε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα
της νεολαίας µε σκοπό την ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής των
νέων ως πολιτών, µέσω της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού, και την
ένταξη της διάστασης της νεολαίας στις άλλες πολιτικές.

2.8 Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία, έτσι όπως
υιοθετήθηκε τελικά κατά την εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, τονίζει την ανάγκη να επωφεληθούν οι νέοι ευρωπαίοι
από µια δέσµη πολιτικών και µέτρων που θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής της Λισσαβόνας µε στόχο τη
βελτίωση της εκπαίδευσης, της κινητικότητας, της επαγγελµατικής
ολοκλήρωσης και της κοινωνικής ένταξης των νέων, και τη διευκόλυνση του συµβιβασµού του επαγγελµατικού βίου και της οικογενειακής ζωής. Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία φιλοδοξεί,
επίσης, να διασφαλίσει την γενικότερη συνεκτικότητα των πρωτοβουλιών στους τοµείς αυτούς και να παράσχει ένα σηµείο εκκίνησης
για µια ισχυρή και συνεχή κινητοποίηση υπέρ των νέων. Σηµειώνει,
επίσης, ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Νεολαία
εξαρτάται από την εµπλοκή όλων των ενδιαφεροµένων µερών και
πρωτίστως των εθνικών, περιφερειακών, και τοπικών οργανώσεων
καθώς και των ευρωπαϊκών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και
των κοινωνικών εταίρων. Προτείνονται γραµµές δράσεις των κρατών
µελών σε τρεις τοµείς: 1) απασχόληση, ολοκλήρωση και κοινωνική
προαγωγή, 2) εκπαίδευση, κατάρτιση και κινητικότητα, και 3)
συµβιβασµός του επαγγελµατικού βίου και της οικογενειακής ζωής.
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3. Συµµετοχή των νέων

3.1 Για την κατάρτιση της παρούσας γνωµοδότησης, η ΕΟΚΕ
διοργάνωσε διαβούλευση µε εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας
στις 6 Σεπτεµβρίου 2005. Τα αποτελέσµατα της εν λόγω διαβούλευσης περιλαµβάνονται στη γνωµοδότηση.

3.2 Η συµµετοχή των νέων πρέπει να αποτελεί το σηµείο
εκκίνησης όλων των πολιτικών. Οιαδήποτε πολιτική απευθύνεται
στους νέους πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη βασική αρχή της
συµµετοχής της νεολαίας: αρχή η οποία επαναλαµβάνεται σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο (4). Μολονότι η ΕΟΚΕ επικροτεί τα
µέτρα περί διαβούλευσης µε τους νέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
ιδίως µέσω της διοργάνωσης των «Γενικών συνελεύσεων» το 2005,
µε λύπη της διαπιστώνει ότι η ανακοίνωση δεν περιγράφει πλήρως
µε συγκεκριµένες συστάσεις τον τρόπο συµµετοχής των νέων και
των οργανώσεων νεολαίας σε επίπεδο κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ καλεί
την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να χρησιµοποιήσουν δηµιουργικότερες µεθόδους για να πλησιάσουν τους νέους και να έλθουν σε
επαφή µαζί τους.

3.3 Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σπουδαιότητα της ενεργού συµµετοχής
και της αυτονοµίας της νεολαίας, όχι µόνο στην αγορά εργασίας
αλλά στο σύνολο της κοινωνίας. Η ενεργός συµµετοχή των νέων
στην κοινωνία και η αυτονοµία τους θα πρέπει να αποτελεί, ταυτόχρονα, το στόχο και τη µέθοδο που θα συµβάλει στην προσωπική
ανάπτυξη των νέων, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών, στην κοινωνική
τους ένταξη και στην κοινωνική συνοχή γενικώς.

3.4 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε λύπη της ότι οι µηχανισµοί για την
πραγµατική ανάµιξη των νέων και των οργανώσεών τους δεν
περιγράφονται µε σαφήνεια στην παρούσα ανακοίνωση. Κατά την
ακρόαση, της 6ης Σεπτεµβρίου 2005, που αναφέρεται στο σηµείο
3.1, τονίστηκε, για παράδειγµα, από τις οργανώσεις των σπουδαστών, κατά πόσο το γεγονός ότι ανατέθηκε στους νέους η διαχείριση θεµάτων κοινής ωφέλειας — στην περίπτωση αυτή το σύστηµα
υποχρεωτικής προστασίας των σπουδαστών — επιτρέπει στη
νεολαία στο σύνολό της — και όχι µόνο στην οργανωµένη νεολαία
— να υπευθυνοποιηθεί και να εκπροσωπήσει τον εαυτό της ως
οµάδα. Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αναπτύσσουν και να εφαρµόζουν τις πολιτικές τους σε συνεργασία µε τους
νέους και τις οργανώσεις τους και να ευνοούν σε κάθε βήµα τη
συµµετοχή τους. Πρέπει να ζητείται η γνώµη των νέων και των
οργανώσεών τους καθώς και των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε
την ανάπτυξη µέτρων που σχετίζονται µε την πρωτοβουλία που
αφορά τα εθνικά προγράµµατα µεταρρύθµισης της Λισσαβόνας και
την παρακολούθηση της εφαρµογής τους.
(4) ΕΟΚΕ: Λευκή βίβλος: Πολιτική νεολαίας, ΕΕ αριθ. C 116 της
20.4.2001· ∆ήλωση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ιεθνές Έτος Νεολαίας
1985, «Ειρήνη, Συµµετοχή, Ανάπτυξη»· Σύµβαση των ΗΕ για τα
δικαιωµάτων του παιδιού, 1989· Ευρωπαϊκός Χάρτης για τη συµµετοχή
των νέων στη δηµοτική και περιφερειακή ζωή της ∆ιάσκεψης Τοπικών
και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης, 1992· Ψήφισµα του
Συµβουλίου και των Υπουργών Νεότητας συνελθόντων στο πλαίσιο του
Συµβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1999, σχετικά µε τη συµµετοχή των
νέων (ΕΕ αριθ. C 42 της 17.2.1999, σ. 1).
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3.5 Η ΕΟΚΕ προσδοκά να λάβει τη συγκεφαλαιωτική έκθεση (5)
της Επιτροπής, η οποία τεκµηριώνει το έργο που έχει επιτελεσθεί
µέχρι σήµερα στα κράτη µέλη στον τοµέα της συµµετοχής των νέων
ως τµήµα της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού (6). Ελπίζεται ότι η εν
λόγω συγκεφαλαιωτική έκθεση θα παράσχει παραδείγµατα ορθών
πρακτικών που θα µπορούσαν να υιοθετηθούν σε άλλα κράτη µέλη.

3.6 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των οργανώσεων νεολαίας,
στο πλαίσιο του κύκλου της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού. Υπενθυµίζεται ότι στο σηµείο 38 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Λισσαβόνας περιγράφεται ένας ρόλος για τις µη
κυβερνητικές οργανώσεις στην ανοιχτή µέθοδο συντονισµού (7).
Λαµβανοµένης υπόψη της εµπειρογνωµοσύνης και τεχνογνωσίας
της, η ΕΟΚΕ µπορεί να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στον τοµέα αυτό
και να συµβάλει ώστε να εξευρεθεί και να τεθεί σε κίνηση ένας
µηχανισµός στο εσωτερικό της για τη συµµετοχή των νέων και των
οργανώσεών τους.

4. Ο ρόλος των νέων στους βασικούς τοµείς της σύµπραξης
της Λισσαβόνας για τη µεγέθυνση και την απασχόληση

4.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ιδιαίτερη σηµασία που αποδίδει το
Σύµφωνο στο θέµα της απασχόλησης των νέων. Ωστόσο, το
Σύµφωνο για τη Νεολαία πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί
ως σηµαντικός στόχος αυτός καθαυτός και όχι απλώς ως ένα
στοιχείο της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Εξάλλου, µολονότι η
επιτυχία της στρατηγικής της Λισσαβόνας είναι σηµαντική για του
νέους, οι νέοι είναι εξίσου σηµαντικοί για την επιτυχία της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η επένδυση στους νέους είναι ζωτικής
σηµασίας για να επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθµοί µεγέθυνσης και
απασχόλησης, συνεχής καινοτοµία και ισχυρότερη επιχειρηµατικότητα. Η εµπλοκή τους στη στρατηγική, η αίσθηση της ευθύνης
και η δέσµευσή τους έναντι των στόχων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγµάτωση της στρατηγικής της Λισσαβόνας.

4.2 Παροµοίως, η απασχόληση αποτελεί κεντρικό θέµα στις
ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών και πρέπει να καταβληθεί κάθε
προσπάθεια για την καταπολέµηση της ανεργίας, το απαράδεκτο
επίπεδο της οποίας συνιστά πραγµατική απειλή για τις κοινωνίες (8).
Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ευρώπη παραµένει πάνω από
το διπλάσιο του µέσου όρου του ποσοστού ανεργίας. Πολλοί νέοι
αντιµετωπίζουν την πολύ πραγµατική πιθανότητα της ανεργίας ή
του αγώνα της επιβίωσης µε ένα χαµηλό εισόδηµα. Οι νέοι που
(5) Προβλέπεται να δηµοσιευτεί κατά τα τέλη του 2005.
(6) Στα αγγλικά : Open Method of Coordination.
(7) Στην παράγραφο 38 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
της Λισσαβόνας αναφέρεται ότι µια µέθοδος προσδιορισµού των βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση της αλλαγής θα αναπτυχθεί από τα
δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε διάφορους παρόχους υπηρεσιών
και χρήστες, ιδίως τους κοινωνικούς εταίρους, εταιρείες και ΜΚΟ.
(8) Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Λουξεµβούργο 1997-
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βρίσκονται σε µειονεκτική θέση, οι εθνικές µειονότητες, οι µετανάστες, οι άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες και οι γυναίκες διατρέχουν
ακόµη µεγαλύτερους κινδύνους κοινωνικού αποκλεισµού. Γενικότερα, το σύνολο της νεολαίας είναι αυτό που πλήττεται από τα
φαινόµενα της ανασφάλειας, της φτώχειας και των εξαρτήσεων,
πράγµα που αποτελεί, ταυτόχρονα, ένα πρωτοφανές ιστορικό δράµα
και µια νέα ευκαιρία για να βγει η Ευρώπη από αυτή την
πρωτοφανή κατάσταση.
4.3 Οι νέοι διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να παραµείνουν
άνεργοι ή, εάν εργάζονται, να ζουν µε χαµηλότερο εισόδηµα. (9) Η
στρατηγική της Λισσαβόνας αποσκοπεί στη δηµιουργία όχι µόνο
περισσότερων αλλά και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Για να
καταστεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας µία πραγµατική δυνατότητα για κάθε νέο, είναι απαραίτητο να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση
στην κατάλληλη επαγγελµατική κατάρτιση, εκπαίδευση και
µαθητεία, και στις δυνατότητες για τους νέους να αποκτήσουν τα
προσόντα που είναι απαραίτητα για τη ζωή. Είναι σηµαντικό
εξάλλου, η µάθηση που λαµβάνουν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
συστήµατος να είναι τέτοια που να επιτρέπει στους νέους να
διαχειρίζονται τον επαγγελµατικό τους βίο και να χρησιµοποιούν µε
επιτυχία τους µηχανισµούς κατάρτισης καθ' όλη τη διάρκεια του
επαγγελµατικού τους βίου.
4.4 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την αναγνώριση των δηµογραφικών
αλλαγών στην Ευρώπη και τις συνδέσεις µε την Πράσινη Βίβλο της
Επιτροπής µπροστά στις δηµογραφικές αλλαγές (10). Για
παράδειγµα, η ηλικιακή οµάδα 0-14 ετών θα µειωθεί σε 11 % από
το 2000 έως το 2015 και φτάσει το 6 % έως το 2030.
Παράλληλα µε τις αλλαγές αυτές, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τις κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη. Οι δηµογραφικές αλλαγές δεν εξαντλούνται σε στατιστικές και σε αριθµούς,
Η εξέταση των κατάλληλων πολιτικών και δράσεων πρέπει να συνεκτιµάται στο πλαίσιο µίας ευρύτερης προοπτικής. Όπως τονίζεται
και από την οµάδα υψηλού επιπέδου για το µέλλον της κοινωνικής
πολιτικής σε µια διευρυµένη Ευρώπη, η δηµογραφική αυτή
κατάσταση, που θα έχει ως αποτέλεσµα σηµαντική µείωση του
σχετικού βάρους της οµάδας των νέων µέχρι το 2025 τουλάχιστο,
αποτελεί, εάν αξιοποιηθεί, ευκαιρία δεδοµένου ότι συνεπάγεται
«µείωση της ζήτησης για κοινωνικούς πόρους» και δυνατότητα
πραγµατοποίησης ουσιαστικών βελτιώσεων στους τοµείς αυτούς
χωρίς πρόσθετες δαπάνες.
4.5 Συνεπώς, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι ένα Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για
και µε τους νέους έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σηµαντικά τις
συνθήκες διαβίωσης και τις προοπτικές των νέων στην Ευρώπη και,
ταυτόχρονα, θα µπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσµατική
εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας.
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5.2 Η ανακοίνωση της Επιτροπής εντοπίζει τις ακόλουθες
πτυχές των ολοκληρωµένων κατευθυντηρίων γραµµών ως σηµαντικές για την µεγιστοποίηση του αντίκτυπου του Συµφώνου για τη
Νεολαία:
i) Μέτρα υπέρ της απασχόλησης, της ένταξης και της κοινωνικής
προαγωγής των νέων. Οι ολοκληρωµένες κατευθυντήριες
γραµµές επικεντρώνονται στη συµβολή των πολιτικών απασχόλησης για τη δηµιουργία περισσότερων ποιοτικών θέσεων
απασχόλησης.
ii) Μέτρα υπέρ της εκπαίδευσης, της κατάρτισης τγς και κινητικότητας. Οι ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές τονίζουν
την ανάγκη της Ευρώπης να επεκτείνει και να βελτιώσει τις
επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους και να προσαρµόσει τα
συστήµατα εκπαίδεύσης και κατάρτισης. Επιπλέον, καλούν τα
κράτη µέλη να αυξήσουν τις δυνατότητες κινητικότητας καθώς
και τις δυνατότητες των νέων να εργάζονται και να σπουδάζουν
στο εξωτερικό.
iii) Μέτρα για τον συµβιβασµό της οικογενειακής ζωής και του
επαγγελµατικού βίου. Οι ολοκληρωµένες κατευθυντήριες
γραµµές τονίζουν την ανάγκη επίτευξης καλύτερης ισορροπίας
του επαγγελµατικού βίου αντιµετωπίζοντας θέµατα όπως, π.χ.,
παιδική µέριµνα, φιλικές προς την οικογένεια ρυθµίσεις, και
ισότητα.
5.3 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε λύπη της ότι, ενώ εντοπίστηκαν
ενέργειες για καθένα από τα παραπάνω µέτρα, η Επιτροπή δεν
εντοπίζει σαφείς και µετρήσιµους στόχους ούτε για τα κράτη µέλη
ούτε για την Επιτροπή. Σε µια χρονική περίοδο που οι πολίτες
διερωτώνται για την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ουσιώδη
σηµασία να φανεί ότι η Ευρώπη αναλαµβάνει αποτελεσµατική
δράση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι απαραίτητο οι
στόχοι να είναι σαφείς και να εστιάζονται στα αποτελέσµατα.

5.4 Οι κυβερνήσεις των κρατών µελών πρέπει να ενθαρρυνθούν
να ποσοτικοποιήσουν τους στόχους τους και να ορίσουν σαφείς
σκοπούς στα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων. Οι εν λόγω
σκοποί και στόχοι δεν πρέπει να ανταποκρίνονται µόνο στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι νέοι στους τοµείς που προαναφέρθηκαν αλλά και σε θέµατα που έχουν σηµαντική επίδραση,
έστω και έµµεσα, στην υλοποίηση των στόχων αυτών. Η στέγαση
καθώς και η ανάγκη για µια οικογενειακή πολιτική η οποία στοχεύει
τους νέους γονείς είναι θεµελιώδη θέµατα. Εξίσου σηµαντική είναι
και η εφαρµογή αποτελεσµατικών µηχανισµών συντονισµού, τόσο
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί συνοχή
σε όλους τους τοµείς.

5. Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία
5.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου σύµφωνα µε τα οποία οι νέοι µπορούν να
επωφεληθούν από µια δέσµη πολιτικών και µέτρων πλήρως ενσωµατωµένων στην αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβόνας.
(9) Έκθεση της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για το µέλλον της κοινωνικής
πολιτικής σε µια διευρυµένη Ευρώπη.
(10) COM(2005) 94 τελικό – Ανακοίνωση της Επιτροπής: Πράσινο βιβλίο
«Μπροστά στις δηµογραφικές αλλαγές, µια νέα αλληλεγγύη µεταξύ
γενεών»

5.5 Η ΕΟΚΕ ζητά την εξέταση των παρακάτω στόχων, ώστε να
συµπεριληφθούν στα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων των
κρατών µελών στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας:
— Ορισµός στόχων από κάθε κράτος µέλος για µείωση της
ανεργίας των νέων κατά 50 % τουλάχιστον κατά την περίοδο
2006-2010 (στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα ανέρχεται σε
17,9 % για τους νέους κάτω των 25 ετών (11)).
(11) Σελίδα 3 της ανακοίνωσης της Επιτροπής.

3.2.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Ανάπτυξη συστηµάτων κοινωνικής προστασίας τα οποία επιτρέπουν στους νέους να είναι σε θέση να αποφασίζουν για το
µέλλον τους.
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Τα βιώσιµα συστήµατα κοινωνικής ασφάλειας, που βασίζονται στην
αρχή της αλληλεγγύης και έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν
προστασία στα άτοµα έναντι των σηµαντικών κινδύνων που αντιµετωπίζονται στη ζωή, αποτελούν θεµέλιο της επιτυχίας.

— Θέσπιση µέτρων για την κοινωνική ένταξη των νέων, ιδίως για
την καταπολέµηση του προβλήµατος των νέων οι οποίοι δεν
βρίσκονται στο χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, ή της
απασχόλησης και δεν είναι δηλωµένοι ως άνεργοι.
— Καθορισµός στόχων για τη µείωση των διαφορών όσον αφορά
την πρόσβαση στην επαγγελµατική και τεχνολογική κατάρτιση
µεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών και τη µείωση των
µισθολογικών διαφορών κατά την πρόσληψη.
— Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κατά 50 %
την περίοδο 2006-2010 και προώθηση περιόδων πρακτικής
εξάσκησης σε επιχειρήσεις.
— Προώθηση της σπουδαιότητας των ικανοτήτων ξένων γλωσσών
για τη βελτίωση των ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης
καθώς και της κινητικότητας των νέων.
— Ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας των νέων µέσω παροχής
οικονοµικής και τεχνικής υποστήριξης και µείωσης της
γραφειοκρατίας που απαιτείται για την ίδρυση, την
επανεκκίνηση, και τη µεταβίβαση εταιρειών.
— Υποστήριξη της γενικής ρυθµιζόµενης και ελεγχόµενης εκπαίδευσης και µέριµνας των νηπίων βάσει θεσπισµένων προτύπων.
— Παροχή πρόσθετων ενισχύσεων σε οικογένειες που συναντούν
δυσκολίες.
5.6 Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες
της για την αναγνώριση του έργου της νεολαίας και προσδοκά την
υιοθέτηση πρωτοβουλιών, συµπεριλαµβανοµένου του «Youthpass».
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι το «Youthpass» από µόνο του δεν
επαρκεί για να ενισχυθεί η αναγνώριση της εργασίας των νέων.
Κατά συνέπεια, προτείνει να συνεργαστεί η Επιτροπή µε οργανώσεις
των εργοδοτών, εργαζοµένων, εκπροσώπους του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος, και αρµόδιους µη κυβερνητικούς οργανισµούς για την ανάπτυξη ευέλικτων µεθοδολογιών για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε τη συµβολή της εργασίας των
νέων για την ανάπτυξή τους, και τις δεξιότητες, τις αξίες, και τη
νοοτροπία που αποκτούν οι νέοι από την ενεργό συµµετοχή τους
σε οργανώσεις νέων και δραστηριότητες εργασίας των νέων. Η
ΕΟΚΕ θα µπορούσε να διευκολύνει τη διαδικασία αυτή.

5.7 Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες κατέχουν υψηλές
θέσεις στην ταξινόµηση της ανταγωνιστικότητας που έχει καταρτίσει
το ∆ιεθνές Οικονοµικό Φόρουµ έχουν ένα υψηλό επίπεδο επενδύσεων στους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής
προστασίας και παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ανεργίας και χαµηλά
επίπεδα φτώχειας µετά τις κοινωνικές µεταβιβαστικές πληρωµές. (12)
(12) Έκθεση της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για το µέλλον της κοινωνικής
πολιτικής σε µια διευρυµένη Ευρώπη, Μάιος 2004.

5.8 Η ΕΟΚΕ παροτρύνει να εξεταστεί µε µεγαλύτερη προσοχή η
κατάσταση των νέων στις αγροτικές και στις φτωχές αστικές
περιοχές. Οι νέοι συχνά µειονεκτούν εξαιτίας της περιοχής στην
οποία διαµένουν. Σε πολλές αγροτικές και φτωχές αστικές περιοχές,
οι νέοι δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση, κατάρτιση υψηλής
ποιότητας, κινητικότητα, υγειονοµικές υπηρεσίες, δραστηριότητες
ελεύθερου χρόνου, δυνατότητες απασχόλησης ή ευκαιρίες συµµετοχής στην οργανωµένη κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριµένα µέτρα που να διασφαλίζουν ότι οι νέοι σε
ορισµένες γεωγραφικές περιοχές µπορούν να επωφελούνται πλήρως
από διάφορες δυνατότητες και να επιλέγουν στη ζωή τους. Η
αποµάκρυνση πολλών αγροτικών περιοχών από τα κέντρα σηµαίνει
ότι οι νέοι δεν έχουν καλή πρόσβαση στην ενηµέρωση, ιδίως σε ό,τι
αφορά τις δυνατότητες.

5.9 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση
µελέτης σχετικά µε την κοινωνική ένταξη των νέων που βρίσκονται
σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση για το 2005. Ωστόσο, τα κράτη µέλη
πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη της
παιδικής φτώχειας και να θέσουν άµεσους στόχους. Η εκπλήρωση
των προσπαθειών αυτών απαιτεί ένα πλήρες, σταθερό, και πλούσιο
πρόγραµµα δράσης που να ανταποκρίνεται στην πολυδιάστατη
φύση της παιδικής φτώχειας. Η παιδική φτώχεια έχει έντονο αντίκτυπο στα παιδιά και επιδρά σε ένα πλήθος τοµέων όπως η υγεία, η
εκπαίδευση και ακόµη οι µελλοντικές «ευκαιρίες ζωής» ενός παιδιού
για διαφυγή από την παγίδα της φτώχειας. Τα κράτη µέλη πρέπει
να προβούν στην άµεση εφαρµογή πολιτικών οι οποίες αντιµετωπίζουν το πλήρες φάσµα των παραπάνω θεµάτων.

5.10 Η Επιτροπή έχει δεσµευτεί να εντάξει τις ειδικές ανάγκες
σε όλες τις πολιτικές, γεγονός που επιβεβαιώνει από το 2003 ρητά
στο έγγραφό της «Ίσες ευκαιρίες για τα άτοµα µε αναπηρίες: ένα
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης» (13). Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έχει
χρέος να συµπεριλάβει την καταπολέµηση των διακρίσεων σε όλες
τις δράσεις της. Η ένταξη της πτυχής των ειδικών αναγκών σε όλες
τις πολιτικές είναι απαραίτητη προκειµένου να διασφαλιστεί η
πλήρης και ισότιµη συµµετοχή και ένταξη των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες στην κοινωνία. Προκειµένου καλυφθούν πλήρως οι νέοι µε
ειδικές ανάγκες από την πολιτική για τη νεολαία, η ΕΟΚΕ τονίζει
ότι τα ακόλουθα σηµεία πρέπει να περιληφθούν στην ανακοίνωση:
ισότιµη συµµετοχή στις δραστηριότητες του προγράµµατος για τη
νεολαία, ισότιµη πρόσβαση στην ενηµέρωση σχετικά µε την
πολιτική για τη νεολαία και τα έργα υπέρ των νέων, και µέτρα
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης.
(13) COM(2003) 650 τελικό, Βρυξέλλες 30.10.2003.
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5.11 Οι νέοι δεν αποτελούν οµοιογενή κατηγορία. Για το λόγο
αυτό, η ΕΟΚΕ συνιστά κατά την χάραξη των εθνικών πολιτικών να
γίνεται η δέουσα διαφοροποίηση και να λαµβάνονται υπόψη τόσο
οι ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και οι ανάγκες των ατόµων.
Ταυτόχρονα, η ΕΟΚΕ συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
διεξαγάγει ανάλυση της κατάστασης και των αναγκών των νέων
στην Ευρώπη.

6.4 Στις συζητήσεις της σχετικά µε την αντιπροσωπευτικότητα
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον αστικό διάλογο,
η ΕΟΚΕ τόνισε επανειληµµένα (14) ότι µόνο µια σαφώς αποδεδειγµένη αντιπροσωπευτικότητα µπορεί να δώσει στους φορείς της
κοινωνίας των πολιτών το δικαίωµα να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στη διαδικασία της διαµόρφωσης και προετοιµασίας των
κοινοτικών αποφάσεων, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση των
κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινωνικού
διαλόγου.

6. Ενεργός συµµετοχή των νέων ως πολιτών

6.5 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε λύπη της ότι η κύρια συµβολή των
εθελοντών στην κοινωνία, την οποία τόνισε η Επιτροπή, σχετιζόταν
µε το ρόλο των εθελοντών στις φυσικές καταστροφές. Μολονότι ο
ρόλος αυτός είναι αξιόλογος, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η Επιτροπή και τα
κράτη µέλη πρέπει να αναγνωρίσουν και να τονίσουν το συνεχή
ρόλο που διαδραµατίζουν οι εθελοντές σε ένα ευρύ φάσµα µη
κυβερνητικών οργανώσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη να
προωθήσουν δράσεις εθελοντισµού ακόµη και µε κατάλληλες φορολογικές πολιτικές, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι δράσεις εθελοντισµού όχι µόνον ικανοποιούν τις ψυχολογικές και ηθικές απαιτήσεις των νέων, αλλά συµβάλλουν στην ανάπτυξη αναρίθµητων
κοινωνικών και βοηθητικών υπηρεσιών ή στη µείωση του κόστους
τους.

6.1 Η ΕΟΚΕ επαινεί την Επιτροπή για τη συµπερίληψη της
ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών στην παρούσα πρωτοβουλία παρά το γεγονός ότι το στοιχείο αυτό δεν συµπεριλήφθηκε
στο Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την
πρόταση της Επιτροπής για διατήρηση και παγιοποίηση των
τεσσάρων σηµερινών σκοπών, δηλ.: της συµµετοχής, της ενηµέρωσης, των εθελοντικών δραστηριοτήτων και της γνώσης περί
θεµάτων που αφορούν τη νεολαία. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει
ότι σηµείο εστίασης της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού πρέπει να
αποτελεί στο εξής η παραγωγή απτών αποτελεσµάτων. Συνεπώς,
όπου εντοπίζονται ελλείψεις στο σύστηµα και στη διαδικασία της
ανοιχτής µεθόδου συντονισµού, αυτές θα πρέπει να σηµειωθούν και
να αντιµετωπιστούν.

6.2 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι τα κράτη µέλη θα υποβάλουν
έκθεση για τους κοινούς σκοπούς που αφορούν τη συµµετοχή και
την ενηµέρωση έως το τέλος του 2005 και ότι το 2006 θα
ακολουθήσουν εκθέσεις για τις εθελοντικές δραστηριότητες και για
την καλύτερη γνώση περί θεµάτων που αφορούν τη νεολαία.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ ζητά µεγαλύτερη συνεργασία και τονίζει την αξία
της συµµετοχής όλων των ενδιαφερόµενων φορέων, ιδίως των νέων
και των οργανώσεων νεολαίας, στην κατάρτιση των εκθέσεων
προόδου των κρατών µελών. Προς όφελος της διαφάνειας, είναι,
επίσης, σηµαντικό η κατάρτιση των εν λόγω εκθέσεων να είναι
δηµόσια ή/και τουλάχιστον να διατίθενται οι εκθέσεις δηµοσίως,
όταν περατωθούν. Οι ΜΚΟ θα πρέπει, επίσης, να ενθαρρυνθούν και
να υποστηριχθούν µε οικονοµικά µέσα για να προβούν σε δική τους
εκτίµηση της διαδικασίας της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού.

6.3 Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι κοινωνικοί
εταίροι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα οιασδήποτε πολυφωνικής
δηµοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανώσεις των νέων διαδραµατίζουν πολύτιµο ρόλο όσον αφορά την ενεργό συµµετοχή των
νέων στα κοινά. Επιτελούν το έργο αυτό εργαζόµενες άµεσα µε
τους νέους, και υπέρ των νέων, αναπτύσσοντας τα προσωπικά τους
προσόντα και την αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν οι
νέοι τις δυνατότητές τους και βελτιστοποιήσουν την κατάστασή
τους και την ποιότητα ζωής τους. Οι εν λόγω οργανώσεις
λειτουργούν σε επίπεδο βάσης, καταπιάνονται µε τοπικά θέµατα µε
την υποστήριξη ατόµων και οµάδων στην περιοχή τους. Εργάζονται,
επίσης, για να προαγάγουν και να αναπτύξουν την ικανότητα των
νέων να επιλύουν τα προβλήµατά τους. Οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις νέων πρέπει να χρηµατοδοτούνται κατάλληλα και να
τους δοθούν τόσο η απαραίτητη αναγνώριση όσο και τα κατάλληλα
µέσα προκειµένου να µπορούν να συµµετέχουν ουσιαστικά στη
διαδικασία λήψης των αποφάσεων και στην κοινωνία σε όλα τα
επίπεδα.

6.6 Η ΕΟΚΕ λυπάται για το γεγονός ότι οι προτεινόµενες
ενέργειες είναι ελάχιστες και δεν διακρίνονται από στόχους ή σαφείς
σκοπούς. Πρόκειται για µια χαµένη ευκαιρία προόδου του βασικού
αυτού στοιχείου.

6.7 Τα ευρωπαϊκά προγράµµατα µπορούν να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο συµβάλλοντας στους στόχους της ανοιχτής
µεθόδου συντονισµού και του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για την
Νεολαία και ενισχύοντας τη συµµετοχή των νέων σε άλλες πολιτικές
που τους αφορούν. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής
ότι τα έργα που ενθαρρύνουν τους νέους να καταστούν ενεργοί
πολίτες, οι οποίοι συµµετέχουν στα κοινά, και στόχο έχουν να τους
βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, θα πρέπει να
αναπτύσσονται σε τοπικό, περιφερειακό, και ευρωπαϊκό επίπεδο στο
πλαίσιο των διαφόρων ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Ωστόσο, µολονότι πολλά προγράµµατα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για
το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν από τους
νέους και για τους νέους και τις οργανώσεις των νέων ώστε να
καταστούν πιο φιλικά για τους νέους. Η χρήση διαφόρων προγραµµάτων, ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και
των διαρθρωτικών ταµείων, αποτελεί σηµαντική ευκαιρία για να
περάσει
(14) Βλ. π.χ. την τεκµηρίωση για την «Πρώτη διάσκεψη της κοινωνίας των
πολιτών που διοργανώθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο» της 15ης και
16ης Οκτωβρίου 1999 και τη διάσκεψη µε θέµα «Ο ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση» της
8ης και 9ης Νοεµβρίου 2001 και τις συναφείς γνωµοδοτήσεις: «Ο
ρόλος και η συµβολή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην
ευρωπαϊκή οικοδόµηση», 23 Σεπτεµβρίου 1999 (ΕΕ αριθ. C 329 της
17.11.1999), «Η Επιτροπή και οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί: οικοδόµηση ισχυρότερης εταιρικής σχέσης», 13 Ιουλίου 2000 (ΕΕ αριθ. C
268 της 19.9.2000), «Η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και η
ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - Συµβολή της ΟΚΕ στην επεξεργασία της
Λευκής Βίβλου», 26 Απριλίου 2001 (ΕΕ αριθ. C 193 της 10.6.2001),
«Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση - µια Λευκή Βίβλος», 21 Μαρτίου 2002 (ΕΕ
αριθ. C 125 της 27.5.2002).
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η πολιτική για τη νεολαία από τη ρητορική στην πράξη. ∆ιάφορα
έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ή
την προώθηση της απασχόλησης των νέων συχνά είναι πολύ µικρά
ώστε να χρηµατοδοτηθούν από τα ταµεία αυτά. Κατά συνέπεια, η
Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνεργαστούν µε τις
οργανώσεις των νέων προκειµένου να διευκολύνουν τη χρήση της
κοινοτικής χρηµατοδότησης των προγραµµάτων υπέρ των νέων της
Ευρώπης.
6.8 Η ΕΟΚΕ φρονεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τη Νεολαία
είναι το πρόγραµµα που έχει τις περισσότερες δυνατότητες να
προωθήσει την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων και να
προαγάγει την ενεργό συµµετοχή στα κοινά. Η ΕΟΚΕ επικροτεί την
πρωτοβουλία για ένα νέο πρόγραµµα «Νεολαία σε δράση» για την
περίοδο 2007-2013 και θα συνεχίσει να συµµετέχει ενεργά στην
προπαρασκευαστική διαδικασία. Λαµβάνοντας υπόψη την διεύρυνση
του προγράµµατος και την αυξανόµενη βούληση των νέων να
επωφεληθούν από αυτό, η ΕΟΚΕ απευθύνει θερµή έκκληση στο
Συµβούλιο να υποστηρίξει την πρόταση για µια µέτρια αύξηση του
προγράµµατος σε 1,200 δις €. Εξάλλου, κρίνει ότι πρέπει να
διεξαχθούν τακτικές διαβουλεύσεις µε τους νέους, τις ευρωπαϊκές
οργανώσεις των νέων και το Ευρωπαϊκό Φόρουµ της Νεολαίας
σχετικά µε την εκτέλεση του προγράµµατος. Η ΕΟΚΕ καλεί τα
εθνικά οικονοµικά και κοινωνικά συµβούλια να συµµετάσχουν σε
καινοτόµους πειραµατισµούς για να διευκολύνουν τη συµµετοχή
των νέων στις διαδικασίες διαβουλεύσεων και να ανταλλάσσουν τις
ορθές πρακτικές τους σχετικά µε το θέµα της θέσης των νέων στη
λειτουργία τους.
7. Ένταξη της διάστασης της νεολαίας σε άλλες πολιτικές
7.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για
εστίαση του ενδιαφέροντος καταρχήν στους τοµείς πολιτικής που
καλύπτει το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ
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υπογραµµίζει τη σηµασία µίας ολοκληρωµένης και διατοµεακής
πολιτικής για τη νεολαία κατά την ανάπτυξη πολιτικών στον τοµέα
αυτό.
7.2 Η οριζόντια προσέγγιση στην ανάπτυξη πολιτικών θα διασφαλίσει µια πιο συντονισµένη και αποτελεσµατική στρατηγική. Τα
κράτη µέλη διεξάγουν τακτικές διαβουλεύσεις µε οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων κατά την ανάπτυξη πολιτικών, όπως είναι οι
κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση. Οµοίως, τα κράτη
µέλη πρέπει να διαβουλεύονται µε τους νέους και τις οργανώσεις
τους σχετικά µε πολιτικές που τους αφορούν.
7.3 Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι στη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
της «Η παχυσαρκία στην Ευρώπη — Ρόλος και ευθύνες των εταίρων
της κοινωνίας των πολιτών» (15) τονίζεται πως στην ΕΕ-25 υπάρχουν
14 εκατοµµύρια υπέρβαρα παιδιά, µεταξύ των οποίων 3
εκατοµµύρια παχύσαρκα. Ακόµα πιο ανησυχητικό, όµως, είναι το
γεγονός ότι ο αριθµός αυτός αυξάνεται κατά περισσότερο από
400.000 το χρόνο. Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για συλλογική
συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών, συµπεριλαµβανοµένων
και των νέων.
7.4 Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται το πρωταρχικό ενδιαφέρον της Επιτροπής για δράσεις για την υγεία των παιδιών και των νέων και ειδικότερα για τρόπους ζωής που προάγουν την καλή υγεία.
Υποστηρίζει ότι οι δράσεις αυτές έχουν πραγµατική επίδραση στους
πολίτες και είναι επειγόντως απαραίτητες. Γι' αυτό ζητά η πρωτοβουλία στήριξης τέτοιου είδους δράσεων, που προβλέπεται για το
2006, να αρχίσει το 2005, λαµβανοµένων, επίσης, υπόψη των
διαβουλεύσεων και των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη ξεκινήσει.
7.5 Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τη διεξαγωγή έρευνας δυνάµει του 7ου
προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα σχετικά µε τον αντίκτυπο
της συµµετοχής των νέων στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία και
σε εθελοντικές δραστηριότητες. Η έκθεση αυτή θα µπορούσε ενδεχοµένως να ενηµερώσει για τον αντίκτυπο της συµµετοχής.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(15) SOC 201 (2005) - Η παχυσαρκία στην Ευρώπη – Ρόλος και ευθύνες
των εταίρων της κοινωνίας των πολιτών.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Περίοδος προβληµατισµού: η δοµή, τα θέµατα και το πλαίσιο αξιολόγησης της συζήτησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση»
(2006/C 28/08)
Στις 6 Σεπτεµβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε, σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης για
την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το θέµα «Περίοδος προβληµατισµού: η δοµή, τα θέµατα και το πλαίσιο αξιολόγησης της
συζήτησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Σύµφωνα µε το άρθρο 19, παράγραφος 1, του Εσωτερικού Κανονισµού της, η ΕΟΚΕ αποφάσισε να συγκροτήσει
υποεπιτροπή και να της αναθέσει την προετοιµασία των σχετικών εργασιών.
Η υποεπιτροπή «Συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση», στην οποία ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες
για το θέµα, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή της στις 13 Οκτωβρίου 2005 µε βάση εισηγητική έκθεση της κας Jillian
Van Turnhout.
Κατά την 421η σύνοδο της ολοµέλειας της, της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της
26ης Οκτωβρίου 2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, µε ψήφους 130 υπέρ, 3
κατά και 3 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Η λογική και οι υποκείµενες αναλύσεις εξακολουθούν να
ισχύουν
1.1 Η λογική και οι αναλύσεις, που οδήγησαν την ΕΟΚΕ στο
σηµείο να υιοθετήσει τη γνωµοδότησή της (28 Οκτωβρίου 2004)
µε συντριπτική πλειοψηφία, εξακολουθούν πάντα να ισχύουν,
γι' αυτό και τα επιχειρήµατα και οι συστάσεις της δεν έχουν
αλλάξει. Όντως, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, οι ιδιοτροπίες που
παρουσίασε η διαδικασία για την κύρωση του σχεδίου συντάγµατος
επιβεβαιώνουν τις θέσεις της.
1.2 Για παράδειγµα, τα αποτελέσµατα των δηµοψηφισµάτων στη
Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, από ότι δείχνουν την αδυναµία των
κρατών µελών και των ευρωπαϊκών οργάνων να παρουσιάσουν
στους πολίτες την ίδια την Ευρώπη και τον τρόπο µε τον οποίο
οικοδοµεί συµβιβασµούς, καταµαρτυρούν την ύπαρξη ενός
χάσµατος µεταξύ των πολιτών και του ευρωπαϊκού σχεδίου. Αυτό
το χάσµα δεν παρατηρείται αποκλειστικά σε αυτές τις χώρες, ούτε
οφείλεται µόνο σε λόγους επικοινωνίας ή συγκυρίας, αλλά θέτει εν
αµφιβόλω τη φύση του συµβιβασµού και, κατά συνέπεια, τη µέθοδο
οικοδόµησής του.
1.3 Αξίζει να επαναληφθούν τα «σαφή µηνύµατα» τα οποία,
σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση που εξέδωσε η ΕΟΚΕ τον Οκτώβριο
του 2004, θα έπρεπε να περάσουν στην κοινωνία των πολιτών:
— η χρήση του µέσου της «Συντακτικής Συνέλευσης», «ένα πρόσθετο βήµα προς τον εκδηµοκρατισµό του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος»
— η θέσπιση συντάγµατος ως «επαναστατικού» βήµατος στην
ιστορία του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος
— η καθιέρωση µιας περισσότερο δηµοκρατικής Ένωσης που θα
αναγνωρίζει ότι τα συµφέροντα των πολιτών έχουν καθοριστική
σηµασία για την οικοδόµηση της Ευρώπης
— η δηµιουργία µιας Ένωσης η οποία θα µπορεί να προστατεύει
καλύτερα τα θεµελιώδη δικαιώµατα των ευρωπαίων πολιτών
— η δηµιουργία µιας Ένωσης που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες των πολιτών της, χάρη στην κοινοτική
µέθοδο και τις κοινοτικές πολιτικές.
1.4 Παρά τις διάφορες ελλείψεις που επισήµανε στη Συνταγµατική Συνθήκη, η ΕΟΚΕ υποστήριξε σθεναρά ότι η ευρωπαϊκή

κοινωνία των πολιτών έπρεπε να συµπαραταχθεί µε τις επιτυχίες της
Συνταγµατικής Συνθήκης, έτσι ώστε να αντισταθµιστούν οι ελλείψεις που προαναφέρθηκαν.
1.5 Οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την ΕΟΚΕ είναι, µεταξύ
άλλων, οι ακόλουθες:
— η έλλειψη των κατάλληλων λειτουργικών διατάξεων για την
εφαρµογή της αρχής της συµµετοχικής δηµοκρατίας
— η έλλειψη διατάξεων στις οποίες αναγνωρίζεται ο ρόλος που
διαδραµατίζει η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών όσον αφορά
στην εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας
— οι αδυναµίες της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης όσον αφορά την
οικονοµική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης και η
έλλειψη κανόνων σχετικά µε τη διενέργεια διαβουλεύσεων µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΟΚΕ στους τοµείς που
ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο τους παράγοντες της κοινωνίας
των πολιτών.
1.6 Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, όλες αυτές οι παρατηρήσεις
διατηρούν τον επίκαιρο χαρακτήρα και την ισχύ τους. Στη γνωµοδότηση που εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2004, η ΕΟΚΕ υποστήριξε
µε σθένος όχι µόνο την κύρωση της Συνταγµατικής Συνθήκης,
αλλά και την ανάγκη να βοηθηθούν οι πολίτες Ε.Ε. να συνειδητοποιήσουν τη δηµοκρατική διαδικασία που καθιερώνεται µε το
Σχέδιο Συντάγµατος και τα πλεονεκτήµατά που προσφέρει.
1.7 Παράλληλα, οι συζητήσεις γύρω από την διαδικασία
κύρωσης, κατέδειξαν ότι µία από τις κυριότερες προκλήσεις που
αντιµετωπίζει η Ε.Ε. είναι η διατήρηση και η διασφάλιση της
ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ευηµερίας, για τις σηµερινές
και τις µελλοντικές γενεές. Από το τελευταίο Ευρωβαρόµετρο (αριθ.
63, Σεπτέµβριος 2005)προκύπτει ότι το θέµα αυτό ευρίσκεται στο
επίκεντρο των ανησυχιών που διακατέχουν τους ευρωπαίους
πολίτες.
1.8 Ένα ουσιαστικό σκέλος της απάντησης στην πρόκληση αυτή
µπορεί να εντοπιστεί στους στόχους που ορίσθηκαν µε τη
στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως προσδιορίστηκε από τους
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το 2000, µιας στρατηγικής η
οποία προσφέρει µια συγκεκριµένη προοπτική για το µέλλον της
ευρωπαϊκής κοινωνίας.
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1.9 Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί ότι, µετά από πέντε χρόνια
εντατικών συζητήσεων και δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
τα µέχρι τούδε αποτελέσµατα ήταν απογοητευτικά και η εφαρµογή
της στρατηγικής δεν προχώρησε.
1.10 «Παρά την αδιαµφισβήτητη πρόοδο, παρατηρούνται
ελλείψεις και προφανείς καθυστερήσεις» σηµείωσε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο το Μάρτιο του 2005. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί
λόγοι για αυτές τις ελλείψεις και καθυστερήσεις, οι περισσότεροι
όµως θα συµφωνούσαν µε τις ακόλουθες δύο παρατηρήσεις:
— η στρατηγική έχει υπερβολικά αφηρηµένο χαρακτήρα. ∆εν
υπάρχουν ορατές συνέπειες για τα άτοµα και τις επιχειρήσεις. Η
κοινή γνώµη δεν κάνει διάκριση µεταξύ των συνεπειών της
παγκοσµιοποίησης, της πολιτικής της Ε.Ε. και της εθνικής πολιτικής όσον αφορά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει και
εργάζεται ο κόσµος
— η στρατηγική εξακολουθεί να αποτελεί µια διαδικασία από την
κορυφή προς τη βάση. Η συµµετοχή της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών ήταν πολύ περιορισµένη. Σε ορισµένα
κράτη µέλη, η στρατηγική είναι λίγο-πολύ άγνωστη σε πολλούς
από τους ενδιαφερόµενους. ∆εν φαίνεται να έχουν διενεργηθεί
γνήσιες διαβουλεύσεις, ούτε καν στα πλαίσια της ανοιχτής
µεθόδου συντονισµού για την έρευνα και την εκπαίδευση.
1.11 Έτσι, το Μάρτιο του 2005, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
υπογράµµισε την ανάγκη να υιοθετήσει η κοινωνία των πολιτών
τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας και να συµµετάσχει
στην προσπάθεια για την υλοποίησή τους.
1.12 Στα πλαίσια αυτά, είναι πάρα πολύ σαφές ότι το µέλλον
της ευρωπαϊκής κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένου του κοινωνικού
προτύπου της, το οποίο αποτελεί βασικό σκέλος της συλλογικής
ταυτότητας των ευρωπαίων πολιτών και στοιχείο µε το οποίο ταυτίζονται έντονα, θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής της Λισαβόνας. Κατά συνέπεια, η πρόκληση δεν έχει
τόσο πολύ σχέση µε το µέλλον της Συνταγµατικής Συνθήκης -όσο
σηµαντική κι αν είναι αυτή — αλλά µε τη δηµιουργία των
συνθηκών που θα επιτρέψουν στους ευρωπαίους πολίτες να
ασπασθούν εκ νέου το ευρωπαϊκό εγχείρηµα πάνω στη βάση ενός
κοινού οράµατος για το είδος της κοινωνίας που επιθυµούν.
1.13 Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η ΕΟΚΕ, στη
γνωµοδότηση που εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2004, συνδέει τη
Συνταγµατική Συνθήκη µε τη στρατηγική της Λισαβόνας και
υποστηρίζει ότι:
«Η εν λόγω στρατηγική κρίνεται σκόπιµο να εκτεθεί κατά τις
συζητήσεις διότι περιλαµβάνει ένα µελλοντικό όραµα για
κάθε ευρωπαίο πολίτη: ανταγωνιστικότητα, πλήρης απασχόληση, ανταλλαγή γνώσεων, επενδύσεις σε ανθρώπινο
δυναµικό, οικονοµική µεγέθυνση, αλλά και προστασία του
πλαισίου και της ποιότητας ζωής µέσω της βιώσιµης
ανάπτυξης…»

2. Επανενεργοποίηση — κοινό όραµα µέσω της συµµετοχικής
δηµοκρατίας
2.1 Για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η
Ε.Ε., πρέπει να «επανανοµιµοποιηθεί» η διαδικασία ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, µε βάση µια νέα αντίληψη της δηµοκρατίας η οποία
να προσδίδει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία των πολιτών και
στους θεσµούς µέσω των οποίων εκπροσωπείται.
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2.2 Για να γίνει αυτό, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η συµµετοχή
της κοινωνίας των πολιτών στη δηµόσια διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί ουσιαστικό µέσο για την ενίσχυση της δηµοκρατικής
νοµιµότητας των ευρωπαϊκών θεσµών και δράσεων. Επιπλέον, ο
ρόλος της είναι ακόµη πιο ουσιαστικός όσον αφορά στη
δηµιουργία ενός κοινού οράµατος σχετικά µε το νόηµα και την
πορεία της «Ευρώπης», δηλαδή στην επίτευξη µιας νέας συναίνεσης
µε βάση την οποία θα πρέπει να διευκολύνεται η πρόοδος της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να µπορεί να προσδιοριστεί και να
εφαρµοστεί για την Ευρώπη του αύριο ένα πρόγραµµα που θα
ανταποκρίνεται περισσότερο στις προσδοκίες των πολιτών της.
2.3 Τα όργανα της Ε.Ε. και οι κυβερνήσεις των κρατών µελών
πρέπει να ενθαρρύνουν την καλλιέργεια µιας αυθεντικής αντίληψης
της επικουρικότητας, η οποία καλύπτει όχι µόνον τις διάφορες
βαθµίδες διοίκησης, αλλά και τα διάφορα συστατικά στοιχεία της
κοινωνίας και µάλιστα µε τέτοιο τρόπο, ώστε θα καταδεικνύεται
στους ευρωπαίους πολίτες ότι η Ε.Ε. αναλαµβάνει δράση µόνο στην
περίπτωση που µπορεί να προκύψει συγκεκριµένη πρόσθετη αξία
και σεβόµενη την αρχή της βελτίωσης της νοµοθεσίας.
2.4 Σύµφωνα µε τα τελευταία πορίσµατα του Ευρωβαροµέτρου,
53 % των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι πιστεύουν ότι η γνώµη τους
δεν υπολογίζεται στην Ε.Ε.. Μόνο 38 % πιστεύουν το αντίθετο.
2.5 Από αυτά προκύπτει η ανάγκη για τη δηµιουργία και τη
χρήση µέσων που θα επιτρέψουν στους ευρωπαίους πολίτες να
αισθάνονται ότι η προσπάθειας για τον προσδιορισµό ενός σχεδίου
για τη διευρυµένη Ευρώπη, ενός σχεδίου που θα είναι πραγµατικά
περιεκτικό και θα ενθαρρύνει τους πολίτες να υποστηρίξουν και να
ταυτιστούν µε τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τους
αφορά πράγµατι άµεσα.
2.6 Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι η δηµοκρατική
νοµιµότητα της Ε.Ε. δεν στηρίζεται αποκλειστικά στον σαφή
προσδιορισµό των εξουσιών και των αρµοδιοτήτων των οργάνων
της. Παράλληλα, προϋποθέτει ότι:
— τα κοινοτικά όργανα χαίρουν της πλήρους εµπιστοσύνης των
πολιτών και µπορούν να υπολογίζει στην ισχυρή δέσµευση των
πολιτών υπέρ του Ευρωπαϊκού οράµατος,
— διασφαλίζεται η πλήρης συµµετοχή των πολιτών στη δηµοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
— επιδιώκονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας τα οποία δεν αποτελούν ένα απλό άθροισµα των
εθνικών ιθαγενειών των κρατών µελών Ε.Ε. (1)
2.7 Κατά την ΕΟΚΕ, η διαδικασία για την κύρωση της Συνταγµατικής Συνθήκης, η οποία επί του παρόντος έχει ανασταλεί ή
καθυστερήσει, εµπερικλείει ένα βασικό παράδοξο: η ανυπαρξία
Συνταγµατικής Συνθήκης, και ιδιαιτέρως των διατάξεων που περιλαµβάνονται στον τίτλο VI σχετικά µε το δηµοκρατικό βίο στην
Ε.Ε., τονίζει ακόµη περισσότερο την αναγκαιότητά της. Γι' αυτό και
µια από τις βασικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ε.Ε. για να βρει
τρόπο να περάσει αυτό το ουσιαστικής σηµασίας µήνυµα.
2.8 Κατά την ΕΟΚΕ, η λογική στην οποία στηρίζονται οι διατάξεις της Συνταγµατικής Συνθήκης σχετικά µε τη συµµετοχική
δηµοκρατία και τον κοινωνικό διάλογο εξακολουθεί να ισχύει
απόλυτα. Συνεπώς, οι ευρωπαϊκοί θεσµοί πρέπει να επενδύσουν στη
λογική της Συνταγµατικής Συνθήκης και να καθιερώσουν µια
γνήσια συµµετοχική δηµοκρατία.
(1) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ SOC/203 «Πρόγραµµα δράσης για την ενεργό
συµµετοχή του πολίτη στα κοινά».
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2.9 Η ανάγκη για την τόνωση της συµµετοχής προσλαµβάνει
ακόµη πιο επείγοντα χαρακτήρα δεδοµένου ότι, παρά τα όσα
συνέβησαν στο πρόσφατο παρελθόν, οι πολίτες της Ε.Ε. περιµένουν
πολλά από αυτήν. Η προαναφερθείσα έρευνα του Ευρωβαροµέτρου
καταδεικνύει ότι περίπου 60 % των πολιτών της Ε.Ε. τάσσεται υπέρ
της περαιτέρω ολοκλήρωσης αυτής (διάφορες άλλες σφυγµοµετρήσεις κατέληξαν σε παρόµοια πορίσµατα). Τα αποτελέσµατα δείχνουν
επίσης ότι, ενόψει των προκλήσεων που έχουν επείγοντα
χαρακτήρα, όπως είναι η καταπολέµηση της ανεργίας, της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού, οι ευρωπαίοι πολίτες επιθυµούν
την ενίσχυση του ρόλου της Ε.Ε.
2.10 Τον Οκτώβριο του 2004, η ΕΟΚΕ υποστήριζε ήδη ότι,
προκειµένου να ξεπεραστούν οι ελλείψεις της Συνθήκης και να
εξασφαλισθεί η κύρωσή της µε την ανασύνταξη της κοινωνίας των
πολιτών, πρέπει να ληφθεί σειρά µέτρων για την οικοδόµηση του
προτεινόµενου θεσµικού πλαισίου, µαζί µε µια σειρά λειτουργικών
µέτρων για τη βελτίωσή του. Ιδιαιτέρως, η ΕΟΚΕ υποστήριζε ότι:
— Οι διατάξεις για τη συµµετοχή δηµοκρατία πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο σειράς ανακοινώσεων στις οποίες θα ορίζονται
οι διαδικασίες διαβούλευσης και ο ρόλος της ΕΟΚΕ
— πρέπει να ζητηθεί η γνώµη της κοινωνίας των πολιτών σχετικά
µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά στις διαδικασίες για
την άσκηση του δικαιώµατος πρωτοβουλίας των πολιτών. Η
ΕΟΚΕ θα µπορούσε να κληθεί να εκπονήσει διερευνητική
γνωµοδότηση για το θέµα αυτό
— η αρχή της συµµετοχικής δηµοκρατίας πρέπει να εφαρµοστεί
στις βασικές στρατηγικές της Ε.Ε. για την προαγωγή της οικονοµικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αειφορίας.
2.11 Κατ' αυτόν τον τρόπο, η ΕΟΚΕ προσπάθησε να πείσει τις
κυβερνήσεις των κρατών µελών και τα όργανα της Ε.Ε. ότι είναι
απολύτως απαραίτητο να εξασφαλίσουν την υποστήριξη της
κοινωνίας των πολιτών και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών της
για το πνεύµα αλλά και το γράµµα της Συνταγµατικής Συνθήκης.
2.12 Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι η «ευρεία συζήτηση» που προβλέπεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη δήλωση
που εξέδωσαν τον Ιούνιο δεν διεξάγεται σήµερα. Πιστεύει δε ότι η
συζήτηση αυτή πρέπει να ξαναρχίσει το συντοµότερο δυνατόν.
Όµως, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι µια τέτοια συζήτηση θα ήταν αντιπαραγωγική, εκτός εάν διασκεδαστούν οι ανησυχίες του κοινού σχετικά
µε τη φύση τις διαδικασίες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και
ιδιαιτέρως τις δηµοκρατικές πτυχές αυτής της.
2.13 Η περίοδος προβληµατισµού που αποφασίστηκε από τους
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών µελών τον
περασµένο Ιούλιο πρέπει βεβαίως να χρησιµοποιηθεί για την
ανεύρεση τρόπων για την αντιµετώπιση της πολιτικής και θεσµικής
κατάστασης που δηµιουργήθηκε µετά τα αποτελέσµατα των
δηµοψηφισµάτων στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες.
2.14 Όµως, κατά την ΕΟΚΕ, η περίοδος προβληµατισµού πρέπει
πάνω απ' όλα να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της προσπάθειας να
τεθούν τα θεµέλια ενός κοινού λαϊκού οράµατος σχετικά µε το
µέλλον της Ευρώπης και για τη σύναψη ενός νέου κοινωνικού
συµβολαίου µεταξύ αυτής και των πολιτών της, για την επίτευξη
µιας νέας συναίνεσης που θα καθιερώσει το πλαίσιο στο οποίο θα
µπορούν να εντάσσονται οι πολιτικές που είναι απαραίτητες για να
εξασφαλιστούν η οικονοµική ανάπτυξη, η απασχόληση και η
ευηµερία. Κατ' αυτή την έννοια, οι κυβερνήσεις των κρατών µελών
«πρέπει να επανατοποθετήσουν την Ε.Ε. στην καρδιά των χωρών
τους».
2.15 Πρέπει οπωσδήποτε να καταδειχτεί ότι «η συµµετοχική
δηµοκρατία» και «ο κοινωνικός διάλογος» δεν είναι απλώς συνθή-
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µατα, αλλά ουσιαστικές αρχές από τις οποίες εξαρτάται η επιτυχία
των πολιτικών της Ε.Ε. και, κατά συνέπεια, το µέλλον της.
2.16 Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει µέριµνα για την όσο
το δυνατόν ευρύτερη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε
εθνική, τοπική και περιφερειακή κλίµακα σε όλες τις συζητήσεις και
τους διάλογους που θα διεξαχθούν στο µέλλον, να ενθαρρυνθούν
οι πολίτες Ε.Ε. να εκδηλώσουν τις προσδοκίες τους και, για να γίνει
αυτό, να εφαρµοστεί µια γνήσια στρατηγική ακροάσεων και
διαλόγου γύρω από τις πολιτικές της Ε.Ε. και για τις προσδοκίες
που τρέφουν οι πολίτες όσον αφορά στο κοινό τους µέλλον.
2.17 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ θα µελετήσει µε προσοχή το
«Σχέδιο ∆» της Επιτροπής, ιδιαίτερα µάλιστα εφόσον είναι
πεπεισµένη ότι, προς το παρόν, ο διάλογος δεν έχει ακόµη πραγµατικά αρχίσει και η µέθοδος, το χρονοδιάγραµµα, και τα µέσα που
θα χρησιµοποιηθούν για την προώθηση του διαλόγου αυτού σε
κάθε προσχωρούσα χώρα, αλλά και σε ενδοκοινοτική κλίµακα, θα
είναι αποφασιστικής σηµασίας. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι έχει
επανειληµµένα επιδοκιµάσει τις απόψεις που εκφράστηκαν από την
αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Margot Wallström,
ότι η επικοινωνία είναι µια αµφίδροµη διαδικασία και ότι «η
Ευρώπη» πρέπει να ακούει καλύτερα. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η λέξη
«ακούει» δε σηµαίνει απαραιτήτως «ακολουθεί», σηµαίνει όµως
«προωθεί τη συµµετοχή» και θα έπρεπε να σηµαίνει «κατανοεί».

3. «Η επικοινωνιακή προβολή της Ευρώπης»
3.1 Γενικότερα, η ΕΟΚΕ εξέφρασε ικανοποίηση διαπιστώνοντας
ότι άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι η Ε.Ε. πρέπει να εξοπλιστεί µε
µια αυθεντική επικοινωνιακή στρατηγική και ότι θα πρέπει να επανεξετάσει και να ενισχύσει τα επικοινωνιακά εργαλεία που έχει στη
διάθεσή της. Εξάλλου, επικρότησε την έκθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 26ης Απριλίου 2005 σχετικά µε την εφαρµογή
της στρατηγικής της Ε.Ε. στο χώρο της πληροφόρησης και της
επικοινωνίας καθώς και την υιοθέτηση, στις 20 Ιουλίου 2005, του
σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλύτερη
προβολή της Ευρώπης.
3.2 Η ΕΟΚΕ έχει υιοθετήσει και αυτή στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας, το οποίο και αναθεωρεί τακτικά. Εξάλλου, το ∆εκέµβριο
του 2004, το Προεδρείο της ενέκρινε µια γενική στρατηγική
προσέγγιση του ζητήµατος της «επικοινωνιακής προβολής της
Ευρώπης». Και στις δύο περιπτώσεις, αναζήτησε να ενδυναµώσει
των το συνδετικό ρόλο που διαδραµατίζουν τα µέλη της και οι
οργανώσεις που εκπροσωπούν. Η ΕΟΚΕ συµµετείχε µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον το 2004 στην επονοµαζόµενη «πρωτοβουλία
Wicklow», καταθέτοντας συγκεκριµένα στρατηγικό έγγραφο µε
τίτλο «Το γεφύρωµα του χάσµατος» στην άτυπη υπουργική
διάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Άµστερνταµ γύρω από το
θέµα µε ποιο τρόπο η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών εν γένει
— και ιδιαιτέρως η ΕΟΚΕ — θα έπρεπε να συµµετέχει στενότερα
στην επικοινωνιακή διαδικασία.
3.3 Η ΕΟΚΕ επικροτεί το αίτηµα που υπέβαλε τον Νοέµβριο
του 2004 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την κατάρτιση µιας συνεκτικής επικοινωνιακής στρατηγικής για την
Ε.Ε. Συνεργαζόµενη στενά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΟΚΕ
διοργάνωσε φόρουµ σχετικά µε την επικοινωνιακή πρόκληση το
οποίο αποσκοπεί να επιτρέψει στις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών να συµβάλουν µε τις απόψεις τους στην τρέχουσα διαδικασία προβληµατισµού, απόψεις τις οποίες θα µπορούσε να συνεκτιµήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την κατάρτιση της αναµενόµενης συµβουλευτικής Λευκής Βίβλου για την επικοινωνιακή
στρατηγική.
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3.4 Η ΕΟΚΕ, η οποία διοργάνωσε παρόµοιο φόρουµ των ενδιαφερόµενων µερών σχετικά µε την πολιτική για τη βιώσιµη ανάπτυξη,
τον Απρίλιο του 2005, είναι έτοιµη και πρόθυµη να διοργανώσει
παρόµοιες διαβουλεύσεις και ακροάσεις γύρω από σηµαντικά
πολιτικά θέµατα, ενδυναµώνοντας τη φωνή της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών και βοηθώντας τις «Βρυξέλλες» να ακούσουν
καλύτερα.
3.5 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ τονίζει µε έµφαση τον καθοριστικό ρόλο που ελπίζει ότι θα εξακολουθήσει να διαδραµατίσει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ο πρώτος και ο πλέον ζωτικός
παράγων του εγχειρήµατος για την κάλυψη του δηµοκρατικού
ελλείµµατος. Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη να προσφέρει υποστήριξη ως
εταίρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως έκανε µε δική της
πρωτοβουλία και κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συντακτικής
Συνέλευσης, µε τη διοργάνωση ακροάσεων και φόρουµ για θέµατα
επί των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί να συµβουλευτεί ιδιαιτέρως την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών.
3.6 Το σκεπτικό αυτό οδηγεί την ΕΟΚΕ στο σηµείο θα δώσει
έµφαση σε δύο καθοριστικής σηµασίας θέµατα. Πρώτον, παρότι
επιδοκιµάζει την πρόσθετη έµφαση που δίνεται στις στρατηγικές και
τα µέσα επικοινωνίας, θεωρεί ότι πρέπει να επαναληφθεί ότι οιαδήποτε επικοινωνιακή προσέγγιση είναι τόσο καλή όσο το περιεχόµενο
του µηνύµατος που µεταφέρει. Συνεπώς, η επικοινωνία είναι ένας
συµπληρωµατικός µηχανισµός και όχι αυτοσκοπός. ∆εύτερον, ενώ
υποστηρίζει πλήρως τη διττή διαδικασία για την καθιέρωση µιας
επικοινωνιακής στρατηγικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για την
ενίσχυση των µέσων επικοινωνίας, θεωρεί ότι η δράση που
αναλαµβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να εκληφθεί ότι
συµπληρώνει της επικοινωνιακές προσπάθειες που γίνονται στα
κράτη µέλη. Συνεπώς, µια τέτοια στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο
είναι µεν ζωτικής σηµασίας, αλλά σε καµία περίπτωση δεν είναι
επαρκής.
3.7 Στο σηµείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ο ρόλος που διαδραµατίζουν τα διάφορα αντιπροσωπευτικά και συµβουλευτικά όργανα
σε επίπεδο κρατών µελών — µεταξύ άλλων, τα εθνικά κοινοβούλια
και τα εθνικά, οικονοµικά και κοινωνικά συµβούλια — καθώς
επίσης και τα οµόλογα όργανα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
4. Συστάσεις
Η απαρχή µιας προσπάθειας για να γίνει η συµµετοχική δηµοκρατία πραγµατικότητα εδώ και τώρα!
4.1 Οι λόγοι και η λογική που έκαναν την ΕΟΚΕ να
υπερψηφίσει µε τόσο µεγάλη πλειοψηφία το Σχέδιο Συνταγµατικής
Συνθήκης — και ιδιαιτέρως τις διατάξεις για το δηµοκρατικό βίο
στην Ε.Ε. — εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο. Η ΕΟΚΕ
εξακολουθεί να πιστεύει ακράδαντα ότι ο καλύτερος τρόπος για να
εξασφαλιστεί ο δηµοκρατικός βίος της Ε.Ε. είναι η ενσωµάτωση
παρόµοιων διατάξεων σε µια συγκεκριµένη συνταγµατική ρύθµιση.
Όµως, η τρέχουσα περίοδος αβεβαιότητας δεν πρέπει να εµποδίσει
όλους τους παράγοντες της Ε.Ε. να λάβουν ήδη µέτρα προκειµένου
να καταστεί πραγµατικότητα η συµµετοχική δηµοκρατία. Συνεπώς,
όλα τα όργανα της Ε.Ε. πρέπει να αναλογιστούν δραστήρια µε ποιο
τρόπο µπορούν:
— να προσφέρουν στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές τους
οργανώσεις τη δυνατότητα να προβάλουν και να συζητήσουν
δηµοσίως τις απόψεις τους σε όλους τους τοµείς που
καλύπτουν οι ευρωπαϊκές δράσεις
— να διατηρήσουν έναν ανοιχτό, διαφανή, και συστηµατικό
διάλογο µε τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και την κοινωνία
των πολιτών
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— να διεξαγάγουν εκτεταµένες διαβουλεύσεις µε τις ενδιαφερόµενες πλευρές, για να εξασφαλισθεί η συνοχή και η διαφάνεια
των δράσεων της Ε.Ε.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο
να προτρέξει των διατάξεων του άρθρου I-47 (4)του Σχεδίου
Συνταγµατικής Συνθήκης, διεξάγοντας διαβουλεύσεις µε την
κοινωνία των πολιτών γύρω από το περιεχόµενο της ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας σχετικά µε τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώµατος πρωτοβουλίας των πολιτών (η ΕΟΚΕ πρέπει να κληθεί να
εκπονήσει διερευνητική γνωµοδότηση για το θέµα αυτό).
4.2 Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή επανεπιβεβαιώνει ότι είναι αποφασισµένη να
διαδραµατίσει σηµαντικό — αν και συµβουλευτικό — ρόλο για την
ενδυνάµωση του κοινωνικού διαλόγου όχι µόνο µέσω των παραδοσιακών συµβουλευτικών µηχανισµών, αλλά και αξιοποιώντας τον
ρόλο της ως συνδέσµου µεταξύ Ε.Ε. και οργανωµένης κοινωνίας
των πολιτών. Στα πλαίσια αυτά, εφιστά την προσοχή στην ανάγκη
νέων ιδεών όσον αφορά τη διάδραση µε την οργανωµένη κοινωνία
των πολιτών. Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη, πρόθυµη και ικανή να δράσει
ως «ισότιµος εταίρος» σε όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν
στην ενδυνάµωση του κοινωνικού διαλόγου.

Η σύλληψη της φαντασίας του κοινού και η πρόοδος όσον αφορά
στη διαδικασία της Λισαβόνας!
4.3 Οι οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη
καθορίζουν τη στάση του κοινού έναντι της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή επαναλαµβάνει την υποστήριξή της προς την στρατηγική
της Λισαβόνας, τονίζει όµως ότι η Ε.Ε. και τα κράτη µέλη της
πρέπει να ανταποκριθούν στις δεσµεύσεις που ανέλαβαν. Η ΕΟΚΕ
είναι πεπεισµένη ότι η στρατηγική της Λισαβόνας είναι η καλύτερη
δυνατή εγγύηση για την µελλοντική, οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ευηµερία στην Ε.Ε., η οποία όµως δεν
κατόρθωσε να συλλάβει τη φαντασία του κοινού, όπως συνέβη, για
παράδειγµα, µε την εκστρατεία του 1992 για τη δηµιουργία της
εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη πρέπει να
αποδεχθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η στρατηγική
πρέπει να γίνει λιγότερο αφηρηµένη και οι στόχοι της (αν όχι και η
επωνυµία της)πρέπει να ενσωµατωθούν στην τοπική πολιτική
φρασεολογία. Πρέπει να προωθηθεί η συµµετοχή της κοινωνίας των
πολιτών και των οργανώσεών της.
4.4 Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται σύµφωνα µε την
εντολή που της ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
22ας και 23ης Μαρτίου «… να αναπτύξει µε τις οικονοµικές και
κοινωνικές επιτροπές των κρατών µελών και άλλων εταίρων οργανισµών ένα αµφίδροµο δίκτυο πρωτοβουλιών της κοινωνίας των
πολιτών µε σκοπό να προωθηθεί η εφαρµογή της στρατηγικής».
(Έγγραφο 7619/1/05 rev.1 Συµβούλιο, σηµείο 9).

Το γεφύρωµα του χάσµατος — η ενίσχυση της επικοινωνίας
4.5 Η ΕΟΚΕ έχει υποστηρίξει µε συνέπεια ότι είναι αναγκαίο να
ενισχυθεί η επικοινωνία µεταξύ Ε.Ε. και πολιτών, στο όνοµα των
οποίων εµφανίζεται ότι δρα η τελευταία. Αναγνωρίζει, όµως, ότι
τελευταία έχουν γίνει πολλά σε επίπεδο οργάνων της Ε.Ε., σε µεµονωµένη και συλλογική κλίµακα. Για να αναφερθούν δύο πρόσφατα
παραδείγµατα, υπάρχει η πλήρης αναδιάρθρωση της ιστοσελίδας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της υπηρεσίας Europe Direct

C 28/46

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της στενότερης
διοργανικής συνεργασίας στο χώρο της επικοινωνίας. Σηµειώνει δε
το «Σχέδιο ∆» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πρόθεση της να
δηµοσιεύσει λευκή βίβλο στο εγγύς µέλλον. ∆εσµεύεται δε πλήρως
να διαδραµατίσει επικουρικό ρόλο, οποτεδήποτε µπορεί, για το
γεφύρωµα του χάσµατος, όπως αποδεικνύεται και από το φόρουµ
των ενδιαφερόµενων παραγόντων που διοργάνωσε στις 78 Νοεµβρίου γύρω από αυτό το θέµα.
4.6 Ωστόσο, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η επικοινωνία είναι τόσο καλή
όσο και το µήνυµα που µεταφέρει. Ανατρέχοντας στις απόψεις της
για τη στρατηγική της Λισαβόνας, πιστεύει ότι τα όργανα της Ε.Ε.
και, πάνω απ' όλα, τα κράτη µέλη πρέπει να αναλογιστούν πώς
µπορούν να παρουσιάσουν την Ευρώπης στον πολίτη Πολλά έχουν
λεχθεί ήδη για να σταµατήσει «το παιχνίδι του καταλογισµού
ευθυνών», είναι όµως σαφές ότι «η Ευρώπη» γίνεται πολύ συχνά
αντιληπτή µε αρνητικό ή αµυντικό τρόπο, και ότι δεν γίνονται
αρκετές προσπάθειες για να προβληθούν οι θετικές πτυχές της
διαδικασίας ολοκλήρωσης.
4.7 Στα πλαίσια της ενίσχυσης του συντονισµού, η ΕΟΚΕ
απευθύνει έκκληση για την επανενεργοποίηση της επονοµαζόµενης
«πρωτοβουλίας Wicklow» (άτυπες συναντήσεις των υπουργών
ευρωπαϊκών υποθέσεων), κρίνοντας ότι, αυτή τη φορά, πρέπει να
της ανατεθεί συγκεκριµένη και διαρκής εντολή να εξετάσει τρόπους
µε τους οποίους µπορεί να προβληθεί καλύτερα η Ευρώπη και να
προσφέρει στα κράτη µέλη ένα άτυπο πλαίσιο στο οποίο να
µπορούν να πληροφορούνται τις απόψεις της κοινής γνώµης και να
ανταλλάσσουν καλύτερες πρακτικές. Σε διοργανικό επίπεδο, η
ΕΟΚΕ προτείνει να ανατεθεί στη ∆ιοργανική Οµάδα παρόµοια
εντολή, προκειµένου να συνέρχεται πιο τακτικά και πιο συχνά για
τα θέµατα που έχουν σχέση µε την επικοινωνία. Αυτού του είδους
οι µηχανισµοί είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί, εάν ληφθούν υπόψη η
ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας (π.χ., κινητά τηλέφωνα, ευρυζωνικά
δίκτυα) και οι νέες τεχνικές επικοινωνίας, προκειµένου να τις αξιοποιήσει.
4.8 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι πιστεύει ότι η επικοινωνία πρέπει
να συνιστά διαρκή ενασχόληση και όχι απλώς αντικείµενο µιας περιστασιακής εργασίας γύρω από ένα συγκεκριµένο θέµα.
Αναγνώριση των καταρχήν αρµοδίων
4.9 Τα όργανα της Ε.Ε. πρέπει να αποφύγουν την εσφαλµένη —
αν και καλοπροαίρετη — άποψη ότι η σηµερινή «αποστασιοποίηση»
µπορεί να υπερκερασθεί σε κεντρικό επίπεδο από τις «Βρυξέλλες».
Στην πραγµατικότητα, οτιδήποτε κάνουν τα όργανα της Ε.Ε. στο
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χώρο της επικοινωνίας δεν µπορεί παρά να έχει συµπληρωµατικό
χαρακτήρα. Αυτό γιατί οι κύριες αρµοδιότητες εντοπίζονται αλλού.
4.10 Η κοινή γνώµη, µαζί µε την κοινωνία των πολιτών, θα
πεισθεί για τη νοµιµότητα και το κοινό µέλλον της Ε.Ε. µόνο
εφόσον διασφαλιστούν συνθήκες αξιοπιστίας, εµπιστοσύνης, νοµοθετικής διαφάνειας και ευνοµίας. Καταρχάς, οι συνθήκες αυτές
πρέπει να διασφαλιστούν από τις κυβερνήσεις των κρατών µελών, οι
οποίες πρέπει να δρουν ως συνιδιοκτήτες της Ε.Ε. και να αποφεύγουν το σχήµα «εµείς — αυτοί» και τη διφορούµενη γλώσσα που
συνεπάγεται αυτό το σχήµα.
4.11 Όπως αποδείχτηκε από το ρόλο που διαδραµάτισε το
ιρλανδικό εθνικό φόρουµ για την Ευρώπη, η συµβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών µπορεί να είναι αποφασιστικής
σηµασίας. Είναι πολύ σηµαντικό να ενισχυθεί η επικοινωνία στο
κατάλληλο επίπεδο (τοπικό, επαγγελµατικό, κλπ.)και να εξηγηθούν
οι περιπτώσεις επιτυχίας της ευρωπαϊκής πολιτικής ή της νοµοθετικής διαδικασίας µε όρους που αντιστοιχούν στο επίπεδο αυτό. Οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι κάλλιστα σε θέση να
το κάνουν αυτό. Έτσι, η ΕΟΚΕ είναι αποφασισµένη να βοηθήσει και
να ενθαρρύνει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στα
κράτη-µέλη, ιδιαιτέρως αξιοποιώντας το διαµεσολαβητικό ρόλο που
διαδραµατίζουν τα µέλη της. Επιπλέον, εάν πρόκειται να αρχίσει να
διεξάγεται εκτεταµένη συζήτηση γύρω από το ευρωπαϊκό εγχείρηµα
και τις ευρωπαϊκές πολιτικές, η συζήτηση αυτή πρέπει να αρχίσει
στο χαµηλότερο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών στα κράτηµέλη. Η διοργάνωση πανευρωπαϊκού φόρουµ έχει νόηµα µόνο υπό
την προϋπόθεση ότι θα επιτρέπει να εκφραστούν οι απόψεις αυτές
προς τα πάνω και προς τα κάτω. Όντως, αυτό που χρειάζεται δεν
είναι τόσο µια προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση ή από τη
βάση προς την κορυφή, αλλά µια προσέγγιση από τη βάση προς τα
κάτω.
4.12 Στην παρούσα γνωµοδότηση αποφεύγεται εσκεµµένα η
εκτενής συζήτηση γύρω από το µέλλον της Συνταγµατικής
Συνθήκης και οι επιλογές που έχει η Ε.Ε.. Είναι σαφές ότι η διαρκής
παλινδρόµηση στην τάξη πραγµάτων που υπήρχε πριν από τη
συνθήκη της Νίκαιας δεν αποτελεί επιλογή. Ίσως όµως η ευρεία
συζήτηση που έχουν προβλέψει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα µπορούσε να φωτίσει το δρόµο που πρέπει να
ακολουθηθεί. Όµως, η ΕΟΚΕ παρατηρεί κάπως θορυβηµένη ότι η
συζήτηση αυτή είναι ανύπαρκτη στα περισσότερα κράτη µέλη.
Εφόσον δεν διεξαχθεί, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς πώς είναι
δυνατόν να σηµειωθεί ουσιαστική πρόοδος.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Η κινητικότητα των
προσώπων στη διευρυµένη Ευρώπη και ο αντίκτυπός της στα µεταφορικά µέσα»
(2006/C 28/09)
Στις 10 Φεβρουαρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού της Κανονισµού, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα: «Η κινητικότητα
των προσώπων στη διευρυµένη Ευρώπη και ο αντίκτυπός της στα µεταφορικά µέσα».
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 4 Οκτωβρίου 2005, µε εισηγητή τον
κ. LEVAUX.
Κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 74 ψήφους
υπέρ και 4 αποχές.
1. Αντικείµενο της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

— την αλλαγή συµπεριφοράς των ευρωπαίων πολιτών, που
σέβονται πλέον περισσότερο το περιβάλλον·

1.1 Έως το 2020-2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιλαµβάνει
σήµερα 25 κράτη µέλη, θα έχει ασφαλώς διευρυνθεί µε την
προσχώρηση νέων κρατών, αρχής γενοµένης από τη Ρουµανία, την
Τουρκία, τη Βουλγαρία, την Κροατία κ.ά. Χωρίς να προδικάζονται
ενδεχόµενες επιπρόσθετες προσχωρήσεις, είναι πιθανό, από άποψη
συνεργασίας και συναλλαγών, τα όρια επιρροής εγγύτητας της ΕΕ
να επεκταθούν στα περιφερειακά κράτη, όπως η Ουκρανία, η
Γεωργία και η Ρωσία.

— τις ανάγκες ανταλλαγών στους τοµείς του πολιτισµού, της
κληρονοµιάς (καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής κ.λπ.), της εκπαίδευσης, της επιστηµονικής γνώσης·

1.2 Στον ευρύ αυτό εδαφικό χώρο, διάστασης µίας ηπείρου, ο
οποίος θα εγγράφεται σε παραλληλόγραµµο 6.000 χιλιοµέτρων
από Ανατολή σε ∆ύση και 4.000 χιλιοµέτρων από Βορρά σε Νότο,
θα προκύψουν νέες ανάγκες επιβατικών µεταφορών, για να είναι
δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία σε εφαρµογή των αρχών της ελευθερίας, για να αναπτυχθεί µια µορφή ευρωπαϊκής δηµοκρατίας που
προϋποθέτει τις πολιτιστικές ανταλλαγές και για να προωθηθεί η
οικονοµική ανάπτυξη.
1.3 Η ανάπτυξη των µέσων µεταφοράς που θα αντιστοιχούν στις
πιθανές ανάγκες κινητικότητας κατά τις 2 ή 3 προσεχείς δεκαετίες
πρέπει να προβλεφθεί σε συνάρτηση µε το στόχο που ορίστηκε στη
∆ιάσκεψη Κορυφής της Λισσαβώνας, το έτος 2000:
«Η Ένωση έχει τάξει σήµερα έναν νέο στρατηγικό στόχο για την
επόµενη δεκαετία: να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.»
1.4 Έτσι, το σύνολο των προτάσεων για την ανάπτυξη των
επιβατικών µεταφορών, µαζικών και ατοµικών, θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη:
— τις πλέον πρόσφατες µελέτες προοπτικών σχετικά µε τις ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες µετακίνησης προσώπων µε προοπτική το 2020-2030·
— την πιο ενεργό συµπεριφορά των ευρωπαίων πολιτών, παροτρυνόµενων από τους στόχους ανταγωνιστικότητας που θέτει η
Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του 21ου αιώνα·

— τον ευρωπαϊκό πληθυσµό που είναι πλέον πιο κοσµοπολίτικος,
σε µια επικράτεια που θα έχει υπερδιπλασιαστεί·
— την εµφάνιση και επέκταση νέων τεχνολογιών, βάσει των οποίων
θα µπορούν να προβλεφθούν νέα µέσα µετακίνησης (υπό τον
όρο ότι θα αποφασιστούν ταχέως οι ρυθµίσεις, οι πιστώσεις
ερευνών και οι τρόποι χρηµατοδότησης των αναγκαίων για την
εµφάνιση και την υλοποίησή τους επενδύσεων)·
— την αύξηση των ανταλλαγών και του τουρισµού µε προέλευση
από το εξωτερικό της Ευρώπης, και ιδιαίτερα από τη ΝοτιοΑνατολική Ασία, από την Κίνα και την Ινδία.
1.5 Οι προβληµατισµοί και τα µέτρα σχετικά µε την ανάπτυξη
των επιβατικών µέσων µεταφοράς, θα πρέπει, για την αποφυγή των
αποκλεισµών και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, να λαµβάνουν
υπόψη τους επιβάτες µειωµένης κινητικότητας (ΕΜΚ), όπως οι
ανάπηροι, οι ηλικιωµένοι και τα πολύ µικρά παιδιά. Για να εξασφαλισθεί η αυτόνοµη και ανεµπόδιστη κινητικότητα των ΕΜΚ, θα
χρειαστεί να εφαρµοσθούν κανονιστικές διατάξεις που θα εγγυώνται
ότι στο µέλλον θα έχουν ευχερή πρόσβαση στα µέσα µεταφοράς
και τις συναφείς υποδοµές, όπως κατά τα αεροπορικά ταξίδια, για
τα οποία η Επιτροπή προτείνει έναν κανονισµό όπου διευκρινίζονται
τα δικαιώµατα των ΕΜΚ (1).

1.6 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι, εδώ και πολλές δεκαετίες, η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασχοληθεί δραστήρια µε τις εµπορευµατικές
µεταφορές και έχει αναπτύξει πλήθος πρωτοβουλίες για την αύξηση
της ικανότητας µεταφοράς φορτίου, µε στόχο την προώθηση των
ευρωπαϊκών συναλλαγών και, εποµένως, της οικονοµικής
ανάπτυξης. Υλοποιήθηκαν, λοιπόν, πάµπολλα σχέδια υποδοµών,
κυρίως στον τοµέα των οδικών µεταφορών, πιο σπάνια στον τοµέα
των σιδηροδροµικών και κατ' εξαίρεση στον τοµέα των εσωτερικών
πλωτών µεταφορών.
(1) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα δικαιώµατα των
ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς».
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1.7 Στα τέλη του 2005, η Επιτροπή θα υποβάλει ανακοίνωση
σχετικά µε τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν σχετικά
µε τις προτάσεις που διατυπώνονται στη Λευκή Βίβλο µε τίτλο «Η
ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα
των επιλογών». Θα µπορέσει τότε να εξακριβωθεί η εξέλιξη της
θέσης των χρηστών στο επίκεντρο της πολιτικής µεταφορών και να
διαπιστωθεί εάν ο συνυπολογισµός της βιώσιµης ανάπτυξης
εκφράστηκε µέσω πραγµατικής µεταφοράς της αύξησης των µεταφορών φορτίου προς µέσα µεταφοράς εναλλακτικά ως προς τις
οδικές µεταφορές (σιδηρόδροµος, εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες
µεταφορές…). Με βάση τον απολογισµό αυτόν, η ΕΟΚΕ θα παρουσιάσει την κατάλληλη στιγµή, σύµφωνα µε τις συνήθεις διαδικασίες,
την αντίστοιχη γνωµοδότηση, σχετικά µε το περιεχόµενο της οποίας
δεν θα ήταν σκόπιµο να προτρέχουµε εδώ.

1.8 Αναµένοντας τον απολογισµό αυτόν, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει
ότι, όσον αφορά µεν τον συνολικό αριθµό των επιβατών ανά χιλιόµετρο στη ∆υτική Ευρώπη, υπάρχουν προβολές της ∆ιεθνούς
Ένωσης Σιδηροδρόµων (UIC) για το 2010/2020 (2), δεν έχει όµως
αναπτυχθεί σφαιρικός προβληµατισµός σχετικά µε τις επιβατικές
µεταφορές. Εδώ και πολλές δεκαετίες, φαίνεται να είναι κοινά
αποδεκτό ότι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών
σχετικά µε τις µεταφορές φορτίου θα προσφέρει ικανοποιητικές
λύσεις και για τις επιβατικές µεταφορές. Η διαπίστωση αυτή είναι
προφανής για την ανάπτυξη των οδικών υποδοµών, οι οποίες χρησιµοποιούνται αδιακρίτως για τη µεταφορά φορτίου και για τις
ατοµικές ή συλλογικές µετακινήσεις προσώπων (αυτοκίνητα,
πούλµαν…). Οι οδικές αρτηρίες είχαν ανέκαθεν τη διπλή αυτή
αποστολή. Σήµερα, η ανάπτυξη της κυκλοφορίας καθιστά δυσχερή,
ακόµη και επικίνδυνη, τη συνύπαρξη µεταφορών φορτίου και µετακινήσεων προσώπων σε πολλούς οδικούς άξονες. Η ανάγκη προτεραιότητας στις µεταφορές φορτίου είχε ως αποτέλεσµα να
ευνοούνται οι οδικές υποδοµές, που χρησιµεύουν και για τις µεταφορές φορτίου και για τις µεταφορές προσώπων, εις βάρος των
άλλων µεταφορικών µέσων.

1.9

το συντοµότερο
προκειµένου:

3.2.2006
δυνατό

έναν

σφαιρικό

προβληµατισµό

— να αξιολογήσει, στην προοπτική του 2020/2030, τον όγκο των
µετακινήσεων προσώπων εντός της ΕΕ και της οικείας ζώνης
επιρροής εγγύτητας·
— να εκτιµήσει, στην προοπτική του 2020/2030, τον όγκο των
µετακινήσεων των Ευρωπαίων που θα εξέλθουν από τον ευρωπαϊκό χώρο για διεθνείς προορισµούς και τον όγκο των αλλοδαπών προς την ΕΕ που θα εισέλθουν και θα κυκλοφορήσουν
στον ευρωπαϊκό χώρο, για λόγους επιχειρηµατικούς, τουριστικούς ή άλλους·
— να εξακριβώσει βάσει των εκτιµήσεων αυτών, κατά πόσον η
υφιστάµενη ή η σχεδιαζόµενη στα διάφορα τρέχοντα προγράµµατα ικανότητα ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιβατικών µεταφορών στην προοπτική του 2020/2030·
— να προτείνει, σε νέο Λευκό Βιβλίο 2010 µε θέµα την πολιτική
των µεταφορών, την απόδοση µεγαλύτερης σηµασίας στην
«µετακίνηση προσώπων στη διευρυµένη Ευρώπη και
την επίδρασή της επί των µέσων µεταφοράς µε προοπτική το 2020/2030», µε πρόγραµµα δράσης που θα
συµβαδίζει µε τις φιλοδοξίες και τα συµφέροντα της ΕΕ και των
πολιτών της.

2. Προσανατολισµοί και πεδίο έρευνας για έναν σφαιρικό
προβληµατισµό σχετικά µε τις µετακινήσεις ή την κινητικότητα των προσώπων
2.1 Οι νέες διαστάσεις του ευρωπαϊκού χώρου — Απόσταση και
Χρόνος

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η κατάσταση αυτή:

— απέχει από την προτεραιότητα που ορίζει το Λευκό Βιβλίο για
την τοποθέτηση των χρηστών στο επίκεντρο της πολιτικής µεταφορών·
— δεν συµβιβάζεται µε την δεδηλωµένη βούληση του συνυπολογισµού των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης·
— δεν ευνοεί την αναγκαία εξεύρεση ευρωπαϊκής συνοχής, η οποία
προϋποθέτει αναγκαστικά τη διευκόλυνση των πάσης φύσεως
ανταλλαγών, και εποµένως της κινητικότητας των προσώπων·
— δεν λαµβάνει υπόψη τα οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση από την ανάπτυξη του διεθνούς τουρισµού
µε προέλευση την Κίνα ή την Ινδία, των οποίων το βιοτικό
επίπεδο, έως το 2030, αναµένεται να ανέλθει σε τέτοιο επίπεδο
ώστε πολλές εκατοντάδες εκατοµµύρια πολιτών τους να
µπορούν κάθε χρόνο να ταξιδεύουν ανά τον κόσµο.
1.10 Υπό τις συνθήκες αυτές, η ΕΟΚΕ, αποστολή της οποίας
δεν είναι η κατάρτιση µελετών, ζητά από την Επιτροπή να αναπτύξει
(2) Βλ. παράρτηµα 1.

2.1.1 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί την παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειµένου οι αρµόδιοι για τη λήψη αποφάσεων και οι
ευρωπαίοι πολίτες να αποκτήσουν επίγνωση των γεωγραφικών διαστάσεων του ευρωπαϊκού χώρου, έτσι όπως είναι σήµερα και έτσι
όπως θα είναι σε ένα προσεχές µέλλον. Πράγµατι, σε διάστηµα µίας
γενεάς, η ΕΕ, που περιλαµβάνει σήµερα 25 κράτη µέλη, αναµένεται
να υποδεχθεί µέχρι το 2020/2030 και άλλα νέα κράτη µέλη, να
διευρύνει τη ζώνη επιρροής της µε βάση την εγγύτητα (ή τη συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες), και να καλύπτει πλέον όλη την
ευρωπαϊκή ήπειρο, εντός της οποίας τα προβλήµατα των επιβατικών
µεταφορών, όπως εξάλλου και των µεταφορών φορτίου, θα πρέπει
να εξετάζονται σε διαφορετική κλίµακα.
2.1.2 Λίγοι είναι σήµερα οι Ευρωπαίοι που έχουν συνειδητοποιήσει ότι η ΕΕ και η ζώνη επιρροής της θα καλύπτει µια επικράτεια που εκτείνεται από Ανατολή σε ∆ύση από τον Ατλαντικό µέχρι
την καρδιά της Ρωσίας µέσω της Μαύρης Θάλασσας και του
ποταµού Βόλγα ή της Βαλτικής, και από Βορρά σε Νότο έως την
άκρη της Μεσογείου και, συνεπώς, της αφρικανικής ηπείρου.
2.1.3 Στο νέο αυτό χώρο, οι αποστάσεις και ο αναγκαίος για
τις µετακινήσεις χρόνος δεν µπορούν πλέον να αντιµετωπίζονται ως
προέκταση ή απλή συνέχεια της κατάστασης που γνωρίζαµε έως
τώρα, λόγω των τεχνολογικών περιορισµών και των µεσοπρόθεσµα
προβλεπόµενων ταχυτήτων.
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2.1.4
Παράλληλα, η παγκοσµιοποίηση και η επιδιωκόµενη και
πιθανή άνοδος του βιοτικού επιπέδου ορισµένων χωρών µε µεγάλο
πληθυσµό θα ευνοήσουν την εµφάνιση ποσοτικών αναγκών
µετακίνησης εκατοντάδων εκατοµµυρίων προσώπων που ζουν στο
εξωτερικό της ΕΕ και που, κάθε χρόνο, θα έχουν την επιθυµία ή την
ανάγκη να εισέλθουν στον ευρωπαϊκό χώρο και να πραγµατοποιήσουν διαδοχικές µετακινήσεις σχετικά σύντοµης διάρκειας. Ως εκ
τούτου, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η συνεκτίµηση των νέων διαστάσεων
της Ευρώπης πρέπει να γίνεται τόσο σε επίπεδο αποστάσεων
(εντός του ίδιου του ευρωπαϊκού χώρου, εντός της γειτονικής του
ζώνης επιρροής, και στο χώρο των διεθνών του σχέσεων), όσο και
σε επίπεδο χρόνου (διάρκεια των µετακινήσεων, ταχύτητα των
µεταφορικών µέσων, βελτιστοποίηση του χρόνου που αφιερώνεται
στις µετακινήσεις ανάλογα µε τις επιθυµίες και τις δεσµεύσεις των
χρηστών).

2.2 Πιθανά πεδία ενός σφαιρικού προβληµατισµού σχετικά µε
την κινητικότητα των προσώπων
2.2.1
Οι κύριοι λόγοι που στοιχειοθετούν την ανάγκη
µετακίνησης των προσώπων:
Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών αποτελεί θεµελιώδη
αρχή, που βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. Η
ΕΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να εξακριβώνεται διαρκώς εάν η αρχή αυτή
εφαρµόζεται δεόντως, και ιδίως σήµερα µε την διττή επίδραση της
διεύρυνσης και της παγκοσµιοποίησης. Η τήρηση της αρχής αυτής
συνιστά µείζονα πρόκληση για την ευρωπαϊκή δηµοκρατία και
συνοχή.
Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων προϋποθέτει τον ορισµό
κανόνων (νοµικών, δικαστικών, προστασίας έναντι της τροµοκρατίας, µεταφοράς των ατόµων µειωµένης κινητικότητας κ.λπ.).
Αυτό δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας γνωµοδότησης
πρωτοβουλίας, η οποία επικεντρώνεται στα µέσα και τις υποδοµές
που πρέπει να αναπτυχθούν για την επίτευξη της αρχής αυτής της
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, και εποµένως της κινητικότητάς τους.
Ο εντοπισµός των λόγων για τους οποίους τα πρόσωπα επιθυµούν
ή αναγκάζονται να µετακινηθούν είναι ένα αναγκαίο πρώτο βήµα,
δεδοµένου ότι τα µέσα που θα πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή
διαφέρουν σε συνάρτηση µε τους λόγους αυτούς και µε την
αντίστοιχη ποιοτική και ποσοτική σηµασία τους.
2.2.2
Η ΕΟΚΕ, χωρίς να παραθέτει εξαντλητικό κατάλογο,
προτείνει να διερευνηθούν οι ακόλουθοι λόγοι:
— µετακινήσεις για επιχειρηµατικούς λόγους (εµπορικές και επαγγελµατικές συναλλαγές…)·
— µετακινήσεις µε στόχο την κατάρτιση και την ανταλλαγή
γνώσεων (φοιτητές, συνέδρια, συνεργασία σε θέµατα
ερευνών…)·
— µετακινήσεις για επαγγελµατικούς λόγους (απασχόληση κατ'
απόσπαση, άσκηση ενός επαγγέλµατος…)·
— µετακινήσεις για ανακαλύψεις και ανταλλαγές (τουρισµός, πολιτισµός, κληρονοµιά…)·
— κ.λπ.
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2.2.3 Η ΕΟΚΕ προτείνει ο σφαιρικός προβληµατισµός που ζητά
να δροµολογηθεί, να περιοριστεί σε µετακινήσεις που προκαλούν
επαναλαµβανόµενες ή συνεχείς ροές κάποιας ευρύτητας.
2.2.4 ∆ ύο τ ρ ό πο ι µετ α κινήσεω ν:
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τρόπος κατά τον οποίο τα πρόσωπα
επιθυµούν να µετακινηθούν, δεδοµένου ότι αυτός καθορίζει εν
µέρει τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν.
∆ιακρίνουµε δύο µεγάλες κατηγορίες:
— Μετακίνηση ατοµική ή σε πολύ µικρές οµάδες (µερικά
πρόσωπα, ζευγάρι, οικογένεια…).
Σηµείωση: Θα µπορούσαµε, λόγου χάρη, να ορίσουµε ως διαστάσεις µιας µικρής οµάδας τον αριθµό των επιβατών που
ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ότι µπορούν να κυκλοφορούν σε όχηµα που οδηγεί ιδιώτης.
— Μετακίνηση σε οµάδες διαφόρων µεγεθών (επαγγελµατίες,
τουρίστες, συνταξιούχοι, πρόσωπα σε διακοπές κ.λπ.).

2.2.5 Ο ι διανυό µενες α πο στ ά σεις:
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να περιορίσει το πεδίο του σφαιρικού προβληµατισµού, διευκρινίζοντας ότι για τον ίδιο τον περιορισµό του πεδίου
αυτού χρειάζεται ειδικός προβληµατισµός. Πράγµατι, είναι
προφανές εξ αρχής ότι, ανάλογα µε τις αποστάσεις που θα
διανυθούν, τα µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν θα είναι
πολλά, διαφορετικά, συµπληρωµατικά και συντονισµένα. Οµοίως, ο
χρόνος που επιθυµούν οι χρήστες να αφιερώσουν στις µετακινήσεις
αποτελεί συνάρτηση των αποστάσεων που θα διανυθούν, των µέσων
που θα χρησιµοποιηθούν ή των λόγων για τους οποίους µετακινούνται. Επίσης, για τον ορισµό των µέσων που θα πρέπει να
τεθούν σε εφαρµογή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δοµές που
θα έχουν τη σχετική αρµοδιότητα (κράτος, τοπικοί οργανισµοί,
δήµοι…).
2.2.6 Εποµένως, η ΕΟΚΕ προτείνει την εξής διάκριση ανάλογα
µε τις αποστάσεις:
— Από 0 έως 100 χλµ.: εξαιρούνται από το πεδίο του προς
ανάπτυξη σφαιρικού προβληµατισµού, δεδοµένου ότι πρόκειται
για αστικές και περιαστικές µετακινήσεις, που εξαρτώνται από
την οργάνωση των πόλεων ή οµάδων δήµων και, συνεπώς, για
ιδιαίτερο ζήτηµα που πρέπει να µελετηθεί ξεχωριστά. Οι
δυσκολίες που συναντώνται παντού στην Ευρώπη για την
ανάπτυξη κατάλληλων και συνεκτικών προσφορών υπηρεσιών σε
θέµατα αστικών µεταφορών (ασφάλεια, άνεση, σεβασµός του
περιβάλλοντος, ρύπανση, ποιότητα και συνέχεια της υπηρεσίας…) επιβάλλουν την κοινή µελέτη των διαφόρων εµπειριών,
προκειµένου να αντληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη
για τους χρήστες.
— Από 100 έως 250 χλµ.: µε ηµερήσιες µετακινήσεις µετ' επιστροφής που καθίστανται ολοένα και πιο συχνές, συµπεριλαµβανοµένων και των διαµεθοριακών µετακινήσεων. Για
παράδειγµα, διαδροµές µεταξύ τόπου κατοικίας και τόπου
εργασίας, χάρη στα ταχέα µέσα µεταφοράς χαµηλού κόστους,
που επιτρέπουν σε όσους διαµένουν µακριά από τα µεγάλα
αστικά κέντρα να µεταβαίνουν καθηµερινώς στον τόπο
εργασίας.
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— Από 250 έως 750 χλµ.: αποστάσεις για τις οποίες πρέπει να
εξετασθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να
αναπτυχθεί ανταγωνισµός µεταξύ των οδικών µεταφορών
(ιδιωτικά οχήµατα ή πούλµαν) και των σιδηροδροµικών
(κλασικών ή µεγάλης ταχύτητας).
— Από 750 έως 1.500 χλµ.: αποστάσεις για τις οποίες πρέπει να
εξετασθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να
αναπτυχθεί ανταγωνισµός µεταξύ των σιδηροδροµικών µεταφορών (µεγάλης ταχύτητας) και των αεροπορικών.
— Άνω των 1.500 χλµ.: αποστάσεις σε κλίµακα ευρωπαϊκής
ηπείρου, για τις οποίες, περισσότερο απ' ό,τι για τις µικρότερες
αποστάσεις, ο παράγοντας χρόνος έχει προτεραιότητα και
καθιστά αναγκαία την αναδιάρθρωση των αεροπορικών µεταφορών.
2.2.7
Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό σχετικά µε τις αποστάσεις, θα
πρέπει να ενταχθούν και οι διεθνείς ή διηπειρωτικές µετακινήσεις,
προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ροές εισόδου και εξόδου από
τον ευρωπαϊκό χώρο.
2.2.8
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί, βεβαίως, ο προβληµατισµός που ζητά
να αφορά τα µέσα µεταφοράς και τις υποδοµές που χρησιµοποιούνται για τις µετακινήσεις προσώπων. Στον τοµέα αυτόν, πρέπει
όχι µόνο να εντοπισθούν, να αξιολογηθούν και να βελτιστοποιηθούν τα υφιστάµενα µέσα, που είναι ήδη ευρέως γνωστά, αλλά
και να εξερευνηθούν χωρίς προκαταλήψεις νέες προοπτικές, που θα
µπορούσαν να ενσωµατώσουν γρήγορα τις τεχνικές και τις τεχνολογίες που θα εµφανιστούν στον τοµέα αυτόν κατά τις προσεχείς
δεκαετίες. Τούτο προϋποθέτει ότι η Επιτροπή θα υποβάλλει
προτάσεις για την προώθηση, οργάνωση και συντονισµό των προγραµµάτων έρευνας σχετικά µε την εξέλιξη των µεταφορικών µέσων
και για την πρόληψη των µελλοντικών αναγκών, ενώ παράλληλα θα
προωθεί την ενσωµάτωση των νέων ευκαιριών.
2.2.9
Για τους σκοπούς του σφαιρικού αυτού προβληµατισµού,
τα υφιστάµενα µέσα επιβατικών µεταφορών θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν ως εξής:
— Οδικές µεταφορές: Οι µετακινήσεις γίνονται µε ιδιωτικά
οχήµατα και µε πούλµαν. Τίποτε σήµερα δεν µας επιτρέπει να
προβλέψουµε ότι θα τεθούν υπό αµφισβήτηση αυτοί οι τρόποι
µεταφοράς (τουναντίον µάλιστα), οι οποίοι θα πρέπει να
επωφεληθούν από τις τεχνολογικές προόδους σε θέµατα λιγότερο ρυπογόνων κινητήρων και καυσίµων. ∆ύο είναι οι πιθανοί
τρόποι αντιµετώπισης:
— να αφήσουµε τα πράγµατα να εξελιχθούν, να περιµένουµε,
και να διαπιστώσουµε τις εξελίξεις ελπίζοντας ότι θα µπορέσουµε να διορθώσουµε τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις·
— να καθορίσουµε τους άξονες µιας βολονταριστικής πολιτικής, προετοιµάζοντας, λόγου χάρη, τα δίκτυα συντήρησης
και ανεφοδιασµού των µελλοντικών οχηµάτων που θα
χρησιµοποιούν νέα καύσιµα, δηµιουργώντας και
συντηρώντας υποδοµές προορισµένες αποκλειστικά για
ορισµένα οδικά οχήµατα και χρήστες, επαναλαµβάνοντας
τις έρευνες για τους «έξυπνους» αυτοκινητόδροµους, τους
µηχανισµούς συνδροµής και ανάληψης της οδήγησης
µεγάλων αποστάσεων.
— Σιδηροδροµικές µεταφορές: Φαίνεται ότι σήµερα δίδεται
προτεραιότητα στις µεταφορές υψηλής ταχύτητας, γεγονός που
ατυχώς αποκρύπτει συχνά την ανεπάρκεια του παραδοσιακού
δικτύου.
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— Αεροπορικές µεταφορές: Λαµβανοµένων υπόψη των νέων
συνθηκών υπό τις οποίες εξελίσσεται η ΕΕ, πρόκειται για
αναγκαίο µέσον, και για τις µεγάλες αποστάσεις και για τις
διεθνείς ανταλλαγές. Ενώπιον των διαπιστωνόµενων εξελίξεων
και του προγράµµατος ταχείας εµπορευµατοποίησης του
Airbus A 380, πολύ σύντοµα οι υποδοµές των ευρωπαϊκών
αεροδροµίων (συµπεριλαµβανοµένων και των συνδέσεων µε τα
αστικά κέντρα που εξυπηρετούν) θα πρέπει να προσαρµοστούν
για την υποδοχή των εν λόγω αεροσκαφών µεγάλης µεταφορικής ικανότητας και για την απορρόφηση της αύξησης της
κυκλοφορίας που αυτά προλαµβάνουν.
— Θαλάσσιες µεταφορές: Τοπικά, στη Βόρειο Θάλασσα, τη
Βαλτική ή τη Μεσόγειο, οι µεταφορές αυτές εξασφαλίζουν σε
τοπική κλίµακα και σε τακτική βάση τη µεταφορά προσώπων
για µεγαλύτερες ή µικρότερες αποστάσεις. Ο τρόπος αυτός
µεταφοράς µπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω, κυρίως στις
γραµµές των «θαλάσσιων αρτηριών», και να συµπληρώνει
άλλους τρόπους µεταφοράς.
— Εσωτερικές πλωτές µεταφορές: Θεωρούνται σήµερα περιθωριακές, εκτός από ορισµένες παραποτάµιες πρωτεύουσες στις
οποίες χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά στον τόπο εργασίας
ή για τουρισµό (ποτάµιες κρουαζιέρες ή «πλοία-λεωφορεία»).
Θα πρέπει να µελετηθούν, τοποθετούµενες στο πεδίο των δυνατοτήτων, και όχι να απορρίπτονται συστηµατικά (εξυπηρέτηση
του αεροδροµίου της Βενετίας, κ.λπ.).

2.3 Εκτίµηση των αναγκών µετακίνησης προσώπων µε
προοπτική το 2020/2030

2.3.1 Η ΕΟΚΕ, αναζητώντας αριθµητικά δεδοµένα σχετικά µε τις
διαθέσιµες προβλέψεις για θέµατα µετακινήσεων προσώπων στις
προσεχείς δεκαετίες, διαπίστωσε την πραγµατική ανεπάρκεια στοιχείων στον τοµέα αυτόν. Οι διαπιστώσεις σχετικά µε το παρελθόν
είναι πολυάριθµες σχετικά, δεν επιτρέπουν όµως αρκετά αξιόπιστες
προβολές στο µέλλον. ∆εν λαµβάνουν υπόψη ούτε τις πρόσφατες
εξελίξεις, όπως η διεύρυνση της ΕΕ σε 25 κράτη µέλη, ούτε τις
µεσοπρόθεσµες προοπτικές των νέων προβλεπόµενων προσχωρήσεων, ούτε τις εξελίξεις στο εσωτερικό των χωρών που βρίσκονται
στη γειτονική ζώνη επιρροής της ΕΕ.

2.3.2 Η ΕΟΚΕ δεν γνωρίζει εάν υπάρχει διαθέσιµη έρευνα
σχετικά µε τις συνέπειες και την ενδεχόµενη επίδραση για την ΕΕ
από την εξέλιξη του βιοτικού επιπέδου στις αναδυόµενες χώρες,
χάρις στην οποία πολλές εκατοντάδες εκατοµµύρια πολιτών τους
θα µπορούν κάθε χρόνο να κυκλοφορούν στο εξωτερικό των
συνόρων τους, ήδη από το 2020 για την Κίνα και πιθανώς από το
2030 για την Ινδία (συγκλίνουσες προβλέψεις προερχόµενες από
διαφορετικές πηγές). Ο προβλεπόµενος και συχνά επαναλαµβανόµενος αριθµός, 100 εκατοµµύρια Κινέζων που θα µπορούν κάθε
χρόνο να ταξιδεύουν για τουρισµό εκτός των συνόρων τους από το
2020, φαίνεται σήµερα εξωπραγµατικός. Ωστόσο, δεν αντιπροσωπεύει παρά το 8 % του πληθυσµού της Κίνας. Ποσοστό που είναι
κατώτερο από εκείνο των Γιαπωνέζων που ταξιδεύουν σήµερα εκτός
των συνόρων τους (περίπου 12 εκατοµµύρια άτοµα). Μία πρόσφατη
µελέτη βεβαιώνει ότι, ήδη σήµερα, το 4 % του πληθυσµού της
Κίνας απολαµβάνει κατά µέσον όρο το ίδιο βιοτικό επίπεδο µε το
µέσο όρο των Ευρωπαίων. 4 % είναι λίγο, στην κλίµακα της Κίνας,
όµως, αντιπροσωπεύει 50 εκατοµµύρια άτοµα!
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2.3.3
Αναλογικά, αν υποτεθεί ότι µόνο 50 εκατοµµύρια Κινέζων
θα επιλέξουν να µεταβούν στην Ευρώπη και θα υιοθετήσουν τουριστική συµπεριφορά που θα τους οδηγήσει να χρησιµοποιήσουν το
αεροπλάνο για να επισκεφθούν περισσότερες χώρες της ΕΕ για
σχετικά σύντοµα χρονικά διαστήµατα (περίπου δέκα ηµέρες κατά
µέσον όρο), η ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ να µελετήσει την αναγκαία
εξέλιξη της µεταφορικής ικανότητας, αφού εξακριβώσει τις προβλέψεις, και προτρέπει τα κράτη να αποκτήσουν τα κατάλληλα µέσα
ώστε να επωφεληθούν από την οικονοµική προσφορά που µπορεί
να τους εξασφαλίσει µια τέτοια εξέλιξη του τουρισµού. ∆ιαφορετικά, όταν οι Κινέζοι και οι Ινδοί αναπτύξουν ανάγκες κινητικότητας, θα µεταβούν εκεί όπου θα υπάρχουν και οι δυνατότητες
υποδοχής τους.
2.3.4
Η ΕΟΚΕ έλαβε γνώση µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον του
φακέλου που δηµοσίευσε η Επιτροπή το Σεπτέµβριο του 2004 µε
τίτλο «European energy and transport: Scenario on key drivers». Το
έγγραφο αυτό, στο οποίο αξίζει να αναφερθούµε, παραθέτει τα
συµπεράσµατα µιας µελέτης προοπτικών σε διάφορα πεδία, µε
ορίζοντα τρεις χρονολογίες: 2010/2020/2030. Το στόχαστρο
επικεντρώνεται κυρίως στις ενεργειακές ανάγκες και τις δυνατότητες
χρήσης λιγότερο ρυπογόνων ή/και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Το κεφάλαιο VI αφιερώνεται στις µεταφορές, κάτω από αυτή την
οπτική γωνία, και παραθέτει ορισµένες προβολές που θα ήταν
σκόπιµο να ανασυντεθούν προκειµένου να εξαχθούν και να αποµονωθούν τα στοιχεία που αφορούν τις µεταφορές προσώπων, οι
οποίες παρουσιάζονται προς το παρόν παράλληλα µε τις µεταφορές
φορτίου, που διατηρούν κυρίαρχη θέση στις στατιστικές αυτές.
2.3.5
Το παράρτηµα της έκθεσης αυτής (3) παρέχει κάποιες
ενδείξεις σχετικά µε τις προβλεπόµενες εξελίξεις.
Σηµειώνεται ότι οι προβολές αυτές έχουν καταρτιστεί για 30 χώρες
(τα 25 κράτη µέλη, στα οποία η Επιτροπή προσέθεσε τη Ρουµανία,
τη Βουλγαρία, την Ελβετία, τη Νορβηγία και την Τουρκία).
Συνολικά, η δραστηριότητα µεταφοράς προσώπων αυξάνεται στις
30 αυτές χώρες για διάστηµα 40 χρόνων. (Gpkm = Gigapassenger-kilometre)
— από 4.196 Gpkm το 1990 σε 5.021 το 2000 (+ 20 % σε
10 χρόνια)
— 5.817 Gpkm το 2010 (+ 16 % σε 10 χρόνια)
— 6.700 Gpkm το 2020 (+ 15 % σε 10 χρόνια)
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προβλέψεων αυτών, σηµειώνει όµως ότι πρέπει να αποτελέσουν
αντικείµενο εµπεριστατωµένης µελέτης, ώστε να έχουµε σφαιρική
άποψη της κατάστασης, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα.
2.3.8 Η ΕΟΚΕ, λοιπόν, ζητά να δροµολογήσει η Επιτροπή µια
πλήρη και εξειδικευµένη µελέτη προοπτικών, ώστε να εκτιµηθούν
όσο το δυνατόν πληρέστερα οι ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες για
την κάλυψη των αναγκών µετακίνησης προσώπων µε προοπτική το
2020 και το 2030.
2.3.9 Η µελέτη αυτή θα πρέπει να αφορά όχι µόνο τις 30 χώρες
που η ίδια η Επιτροπή καθόρισε στο προαναφερόµενο έγγραφο,
αλλά και τις χώρες που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής και τη ζώνη
εγγύτητας της ΕΕ (Κροατία, Αλβανία, Ουκρανία, Ρωσία, Βόρειος
Αφρική…), οι οποίες, κατά τα επόµενα 25 χρόνια, θα έχουν
ενισχυµένες σχέσεις µε την ΕΕ, όποια και εάν είναι η µορφή των
σχέσεων αυτών.
2.3.10 Η µελέτη θα πρέπει επίσης να παρέχει τη δυνατότητα
εκτίµησης της επίδρασης των διεθνών µετακινήσεων, κυρίως των
τουριστικών, µε προέλευση τις αναδυόµενες χώρες (Κίνα, Ινδία…),
όσον αφορά τις κινήσεις εισόδου και εξόδου από τον ευρωπαϊκό
χώρο και τις µετακινήσεις στο εσωτερικό του χώρου αυτού.

3. Προτάσεις και συµπεράσµατα
Η ΕΟΚΕ
3.1 Φρονεί ότι η κινητικότητα των προσώπων στη διευρυµένη
Ευρώπη πρέπει αναγκαστικά να εξασφαλιστεί, ώστε να ενισχυθεί η
δηµοκρατία και να προωθηθεί η συνοχή της ΕΕ.
3.2 ∆ιαπιστώνει ότι υφίστανται λιγοστές µελέτες προοπτικών
όσον αφορά την κινητικότητα των προσώπων µε προοπτική το
2030, βάσει των οποίων να µπορούν να εκτιµηθούν οι επιδράσεις
επί του όγκου των αναγκαίων µεταφορικών µέσων και των
αντίστοιχων υποδοµών.
3.3 Τονίζει ότι η υλοποίηση έργων υποδοµής µεγάλης εµβέλειας
σε κλίµακα ευρωπαϊκής ηπείρου χρειάζεται πολύ µεγάλες προθεσµίες (της τάξεως των δύο δεκαετιών) προτού οι υποδοµές τεθούν
σε λειτουργία.

— 7.540 Gpkm το 2030 (µόνο 12,5 % σε 10 χρόνια)
2.3.6
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι οι προβλέψεις αύξησης για τις
ερχόµενες δεκαετίες είναι κατώτερες από την αύξηση που
διαπιστώθηκε κατά το διάστηµα 1990-2000, γεγονός που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Κάτι τέτοιο αφήνει να εννοηθεί ότι η κινητικότητα των προσώπων δεν αποτελεί πλέον κριτήριο οικονοµικής
ζωτικότητας.

3.4 Με βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες, που προβλέπουν
σηµαντική εξέλιξη των αναγκών µεταφοράς προσώπων, εκτιµά ότι η
Επιτροπή θα έπρεπε να προβεί στην κατάρτιση µελετών και εν
συνεχεία σε έναν σφαιρικό και εξειδικευµένο προβληµατισµό επί
του θέµατος, παράλληλα µε τις µελέτες και τους προβληµατισµούς
σχετικά µε την εξέλιξη των εµπορευµατικών µεταφορών.

2.3.7
Παρατηρούµε ότι οι οδικές µεταφορές προσώπων µε
ιδιωτικά οχήµατα θα αυξηθούν κατά 45 % στο διάστηµα 20002030, ενώ οι σιδηροδροµικές µεταφορές µόνο κατά 30 %. Οι
αεροπορικές µεταφορές, στο ίδιο διάστηµα, θα αυξηθούν κατά
300 %. Η ΕΟΚΕ δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει τη συνέπεια των

3.5 Προτείνει να αποτελέσουν οι προβληµατισµοί αυτοί, κατά
το 2010, αντικείµενο ενός νέου Λευκού Βιβλίου µε τίτλο «Πολιτική
των µεταφορών», όπου θα αποδίδεται µεγαλύτερη σηµασία απ' ό,τι
κατά το 2001 στην ικανοποίηση των αναγκών µεταφοράς
προσώπων µε προοπτική το 2020/2030. Θα µπορούσαν να
περιληφθούν σ' αυτό τα ακόλουθα κριτήρια:

(3) Βλ. παράρτηµα 2.

— κύριοι λόγοι που στοιχειοθετούν τη µετακίνηση του προσώπου·
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— τρόποι µετακίνησης (οµαδικής ή ατοµικής)·
— ταξινόµηση ανά διανυόµενες αποστάσεις·
— τρόποι µεταφοράς που χρησιµοποιούνται από τα άτοµα,
ποιότητα της προσβασιµότητας, της ασφάλειας κλπ..
3.6 Προτείνει στην Επιτροπή να διαθέσει, σε συνεργασία µε τα
ενδιαφερόµενα κράτη, τα αναγκαία µέσα ώστε να εξασφαλιστεί η
κινητικότητα των προσώπων, κάτω από βέλτιστες συνθήκες και
συµβατές µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
— τις δυσκολίες και δεσµεύσεις των ατόµων µε ειδικές ανάγκες,
των ηλικιωµένων και των µικρών παιδιών, σε συνεργασία µε τις
οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα·
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— τα αναγκαία χρηµατοπιστωτικά µέσα από άποψη έρευνας και
ανάπτυξης νέων τεχνικών και τεχνολογιών, προσαρµοσµένων
στα µέσα µεταφοράς προσώπων·
— τα νοµοθετικά, ρυθµιστικά και χρηµατοδοτικά µέτρα που θα
επιτρέψουν στα κράτη την υλοποίηση των σχεδίων εξοπλισµού
που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες.
3.7 Τονίζει, τέλος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να µεριµνά
προκειµένου τα κράτη να παρέχουν ισορροπηµένες υπηρεσίες στον
τοµέα των µεταφορών, τόσο για τα φορτία όσο και για τα άτοµα,
και επιθυµεί να τηρείται ενήµερη για την ανάπτυξη του εν λόγω
σφαιρικού προβληµατισµού, να συµµετάσχει στη διεξαγωγή του και
να ζητείται η γνώµη της σχετικά µε τα συµπεράσµατα.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε τις εξής προτάσεις:
— «Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα της
ζάχαρης
— Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς
— Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του
κλάδου της ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1258/1999 περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής»
COM(2005) 263 τελικό — 2005/0118-0119-0120 CNS
(2006/C 28/10)
Στις 25 Ιουλίου 2005, και σύµφωνα µε τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει την γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τις ανωτέρω προτάσεις.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία
των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 7 Οκτωβρίου 2005 µε βάση εισηγητική έκθεση του
κ. BASTIAN.
Κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την παρούσα γνωµοδότηση µε 103 ψήφους
υπέρ, 22 κατά και 18 αποχές.

1. Εισαγωγή

παραγωγή ζάχαρης κυµαίνεται από 17 έως 20 εκατοµµύρια τόνους
ενώ η ετήσια κατανάλωση εκτιµάται σε 16 εκατοµµύρια τόνους.

1.1 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 21 χώρες παράγουν ζάχαρη από
ζαχαρότευτλα. Στα υπερπόντια εδάφη της Γαλλίας καθώς και στην
Ισπανία, αν και σε µικρό ποσοστό, παράγεται ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο (280.000 τόνοι). Συνολικά, η ετήσια ευρωπαϊκή

1.2 Τα ζαχαρότευτλα χρησιµοποιούνται για αµειψισπορά και
καλλιεργούνται σε 2,2 εκατοµµύρια εκτάρια από 320.000
γεωργούς (δηλαδή λίγο περισσότερο από 6 εκτάρια, κατά µέσο
όρο, ανά παραγωγό). Μεταποιούνται σε περίπου 236 εργοστάσια

3.2.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

παραγωγής ζάχαρης τα οποία απασχολούν άµεσα 75.000 περίπου
εργαζόµενους — µονίµους και εποχικά απασχολούµενους. Στον
τοµέα των ζαχαρότευτλων/ζάχαρης στην Ευρώπη απασχολούνται
άµεσα ή έµµεσα 500.000 άτοµα.
1.3 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται επίσης 500.000 τόνοι
ισογλυκόζης και 250.000 τόνοι σιροπιού ινουλίνης, ενώ λειτουργεί
βιοµηχανία διύλισης ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαµο
(κατά µεγάλο µέρος, 1,6 εκατ. τόνοι, εισαγόµενης από τις χώρες
ΑΚΕ (1)).
1.4 Στον τοµέα της ζάχαρης, της ισογλυκόζης και του σιροπιού
ινουλίνης, η τελευταία ανανέωση του καθεστώτος των ποσοστώσεων
έγινε το 2001.
1.5 Στις 14 Ιουλίου 2004 η Επιτροπή παρουσίασε µία ανακοίνωση για τη µεταρρύθµιση στον τοµέα της ζάχαρης (2) για την
οποία η ΕΟΚΕ υιοθέτησε γνωµοδότηση στις 15.12.2004 (3).
1.6 Στις 22 Ιουνίου 2005, η Επιτροπή υπέβαλε τρεις νοµοθετικές προτάσεις (4) που αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας
γνωµοδότησης.
Παράλληλα, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση συνοδευτικών µέτρων υπέρ των χωρών που έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο για τη ζάχαρη και θίγονται από τη µεταρρύθµιση του
καθεστώτος της ΕΕ στον τοµέα της ζάχαρης (5).
1.7 Η νοµοθετική πρόταση της Επιτροπής διαφέρει από την
ανακοίνωση της 14ης Ιουλίου 2004 ως προς τα εξής:
— τη διάρκεια, που καλύπτει έως και την εσοδεία 2014/2015·
— την ελάχιστη τιµή του ζαχαρότευτλου, που µειώνεται κατά
42,6 % εντός δύο περιόδων εµπορίας (στα 25,05 €/τόνο) µε
ενδεχόµενη πρόσθετη µείωση κατά 10 % µε διεπαγγελµατική
συµφωνία·
— την τιµή αναφοράς της ζάχαρης, που µειώνεται κατά 39 %
εντός τεσσάρων περιόδων εµπορίας (σε 385,5 €/τόνο), ενώ η
καθαρή τιµή αναφοράς διαµορφώνεται σε δύο περιόδους
εµπορίας (η διαφορά συνίσταται στην εισφορά που καταβάλλεται στο ταµείο αναδιάρθρωσης)·
— το τέλος παραγωγής ύψους 12 ευρώ ανά τόνο ζάχαρης ποσόστωσης, το οποίο καταβάλλεται ισοδύναµα από τους παραγωγούς και τους µεταποιητές ζάχαρης·
— τις ποσοστώσεις Α και Β, που συγχωνεύονται σε µία ενιαία
ποσόστωση· µια συµπληρωµατική ποσόστωση ενός εκατοµµυρίου τόνων χορηγείται στα κράτη µέλη που παράγουν
ζάχαρη «Γ» έναντι της καταβολής ποσού 730 €/τόνο πρόσθετης
ποσόστωσης·
— ένα προσωρινό καθεστώς αναδιάρθρωσης για περίοδο τεσσάρων
ετών και, στη συνέχεια, ενδεχόµενη γραµµική µείωση·
— τις ποσοστώσεις ισογλυκόζης, που αυξάνονται κατά 100.000
τόνους για περίοδο τριών ετών·
(1) ΑΚΕ : αναπτυσσόµενες χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, που έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο για τη ζάχαρη και τη
Συµφωνία του Κοτονού.
(2) COM(2004) 499 τελικό
(3) ΕΕ C157 , σελ. 102.
(4) COM(2005) 263 τελικό
(5) COM(2005) 266 τελικό
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— τις διατάξεις για τη διαχείριση της αγοράς, που περιλαµβάνουν
την µεταφορά ζάχαρης εκτός ποσόστωσης, την ενδεχόµενη
απόσυρση της ζάχαρης ποσόστωσης που υπερβαίνει τις ανάγκες
της αγοράς και την ενδεχόµενη ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση όταν η τιµή αγοράς είναι µικρότερη από την τιµή
αναφοράς·
— τη δυνατότητα για τη χηµική και φαρµακευτική βιοµηχανία να
εφοδιάζονται σε ζάχαρη εκτός ποσόστωσης και, σε περίπτωση
δυσκολιών στον εφοδιασµό, όπως ισχύει και για τον τοµέα των
ζυµών και του οινοπνεύµατος, να µπορεί να εφαρµοστεί ειδική
δασµολογική ποσόστωση·
— µια εγγύηση του εφοδιασµού τους που να καλύπτει τις
συνήθεις ανάγκες τους έως την περίοδο εµπορίας 2009/2010·
— η πρόταση δεν περιορίζει την εισαγωγή ζάχαρης από τις ΛΑΧ
από την περίοδο 2009/2010·
— Όσον αφορά τις εξαγωγές, η πρόταση απαγορεύει την εξαγωγή
ζάχαρης εκτός ποσόστωσης και δεν προβλέπει την εξαγωγή της
ζάχαρης ποσόστωσης χωρίς επιστροφές.
— Καταργείται από την Επιτροπή η δυνατότητα µεταφοράς των
ποσοστώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η γραµµική
µείωση των ποσοστώσεων ύψους 2.800.000 τόνων σε τέσσερα
έτη. Θεσπίζεται σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο χρηµατοδοτείται από µια εισφορά επί των ποσοστώσεων ζάχαρης, ισογλυκόζης και ινουλίνης. Οι εισφορές για τις ποσοστώσεις ζάχαρης
χρηµατοδοτούνται σε ποσοστό άνω του 50 % από τους
γεωργούς µέσω της µείωσης της τιµής του ζαχαρότευτλου.
— Το ταµείο αναδιάρθρωσης χορηγεί στους παραγωγούς ζάχαρης,
ισογλυκόζης και ινουλίνης που εγκαταλείπουν την ποσόστωσή
τους, σταµατούν την παραγωγή και παροπλίζουν τις εγκαταστάσεις τους, µια µεταβλητή φθίνουσα ενίσχυση ανάλογα µε το
έτος παύσης της δραστηριότητας.
— Η Επιτροπή προβλέπει ότι το ταµείο αναδιάρθρωσης µπορεί να
καλύψει έως και 6,160 εκατοµµύρια τόνους ποσόστωσης για
ένα συνολικό προϋπολογισµό ύψους 4,2 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
— Η αντισταθµιστική ενίσχυση ύψους 60 % της απώλειας εισοδήµατος που προκύπτει από την µείωση της τιµής του ζαχαρότευτλου χορηγείται στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων και
κιχωρίου κατά τρόπο αποσυνδεδεµένο και µε τήρηση των
ποσών ανά εκτάριο παραγωγής Α και Β και του ανωτάτου ορίου
ανά κράτος µέλος.
— Η επιλογή της περιόδου αναφοράς που θα χρησιµοποιηθεί για
την κατανοµή γίνεται από το κράτος µέλος.
— Η χρηµατοδότηση για τις άµεσες ενισχύσεις στο εισόδηµα των
καλλιεργητών ανέρχεται σε 907 εκατοµµύρια ευρώ για την
περίοδο 2006/2007 και σε 1,542 δισεκατοµµύρια ευρώ από
την περίοδο 2007/2008 και µετά.
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2. Γενικές παρατηρήσεις

2.1 Η ΕΟΚΕ κρίνει αναγκαία την τροποποίηση της ΚΟΑ
Ζάχαρης. Σχετικά, υπενθυµίζει τη γνωµοδότησή της της
15.12.2004 (6) και συγκεκριµένα, τα σηµεία 2.1, 2.4, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 2.10.

2.2 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ωστόσο ότι η πρόταση µεταρρύθµισης
έχει πολύ µεγαλύτερη εµβέλεια από ό,τι είχε προταθεί στην ανακοίνωση της 14ης Ιουλίου 2004. Οι µειώσεις των τιµών και της παραγωγής είναι πολύ µεγαλύτερες και οι εξαγωγές καταργούνται σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Συνεπώς, η πρόταση δίνει ένα
λανθασµένο µήνυµα στους ανταγωνιστές µας στις διαπραγµατεύσεις
του ΠΟΕ. Ακόµη, δεν υπερασπίζει το στόχο µιας ευρωπαϊκής παραγωγής ζάχαρης, ικανής να εφοδιάζει την αγορά, κυρίως στις περιφέρειες όπου η µετατροπή είναι δυσχερής.

2.3 H EOKE ανησυχεί για τις συνέπειες της προτεινόµενης
µείωσης των τιµών και της παραγωγής στο γεωργικό εισόδηµα και
την απασχόληση. Για το λόγο αυτό, υπογραµµίζει το σηµαντικό
ρόλο του τοµέα της ζάχαρης στην οικονοµία πολλών περιφερειών.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η πρόταση δεν σέβεται το ευρωπαϊκό γεωργικό
πρότυπο, την θέση που έχει λάβει επανειληµµένα το Συµβούλιο,
δηλ. ότι πρέπει να υποστηριχθούν η παραδοσιακή γεωργική
παραγωγή και, στις λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες και κράτη
µέλη, η πολυλειτουργικότητα, η βιωσιµότητα και η στρατηγική της
Λισσαβόνας. Οι µεταρρυθµιστικές προτάσεις οδηγούν στην πράξη
σε απώλεια 150.000 άµεσων ή έµµεσων θέσεων απασχόλησης.

2.4 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η µεταρρύθµιση που επέλεξε η Επιτροπή
και η οποία συνίσταται στην επιδίωξη της ισορροπίας της αγοράς
µέσω της µείωσης των τιµών δεν θα µπορέσει να επιτύχει τον στόχο
της να διατηρήσει µακροπρόθεσµα τη σταθερότητα της καλλιέργειας ζαχαρότευτλων και µια ισχυρή ευρωπαϊκή βιοµηχανία ζάχαρης
και να σεβαστεί τις αναπτυσσόµενες χώρες που της προµηθεύουν
ζάχαρη µε προνοµιακό καθεστώς. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να
καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο, µέσω των SWAP («τριγωνικές συναλλαγές») ζάχαρης που δεν
έχουν κανένα όφελος για την ανάπτυξη των ΛΑΧ, να ανοίξουν νέα
µερίδια της παγκόσµιας αγοράς και συγκεκριµένα στη Βραζιλία. Εν
προκειµένω, επισηµαίνει ότι η παραγωγή ζάχαρης της Βραζιλίας,
που στηρίζεται ευρέως από την πολιτική για τη βιοαιθανόλη και
από τη νοµισµατική πολιτική, πραγµατοποιείται σε συνθήκες απαράδεκτες τόσο από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη όσο και από
άποψη ιδιοκτησίας, που εξηγούν όµως το πολύ χαµηλό κόστος
παραγωγής, την αύξηση της παραγωγής τα τελευταία έτη, η οποία
µετατράπηκε σε αύξηση των αποθεµάτων στην παγκόσµια αγορά
και, κατά συνέπεια, τις χαµηλές τιµές στην αγορά αυτή. Η ΕΟΚΕ
φρονεί ότι η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να
υπόκειται σε ορισµένους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους,
όπως προβλέπει η ∆ιακήρυξη της ∆ΟΕ του Ιουνίου 1998.

2.5 Η ΕΟΚΕ (7) εκτιµά ότι «η προτεινόµενη µείωση των τιµών
αποτελεί σηµαντικό βήµα προς την πλήρη ελευθέρωση της αγοράς
(6) Βλ. υποσηµείωση 3
(7) EE C 157 της 28.6.2005.
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της ζάχαρης. Τούτο δεν παρέχει βιώσιµες προοπτικές στους
καλλιεργητές ζαχαρότευτλων, στους εργαζόµενους στον τοµέα της
ζάχαρης και στους καταναλωτές των ευρωπαϊκών χωρών»

2.6 Η ΕΟΚΕ (8)«δεν κατανοεί τη στάση της Επιτροπής να µην
διαπραγµατευτεί τις ποσοστώσεις προτιµησιακών εισαγωγών µε τις
ΛΑΧ, όπως εξάλλου το ζητούν και οι ίδιες. Τούτο θα ικανοποιούσε
µε πιο στοχοθετηµένο τρόπο τα συµφέροντα των φτωχότερων
αναπτυσσόµενων χωρών και θα συνέβαλλε στον ισόρροπο
εφοδιασµό της αγοράς σε τιµές λογικές για την Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ
εφιστά την προσοχή στη θεµελιώδη αντίφαση στην οποία βρίσκεται
η Επιτροπή η οποία, αφενός, αιτιολογεί τη ριζική µεταρρύθµιση της
ΚΟΑ Ζάχαρης µε την πρωτοβουλία» Όλα εκτός από όπλα «και,
αφετέρου, αρνείται να ικανοποιήσει το αίτηµα των ΛΑΧ να έχουν
προτιµησιακό καθεστώς ποσοστώσεων.»

2.7 Η ΕΟΚΕ (9) δεν πιστεύει ότι η σηµαντική µείωση των τιµών
της ζάχαρης θα ωφελήσει τους καταναλωτές. Το 70 % της ζάχαρης
καταναλώνεται στην παραγωγή επεξεργασµένων προϊόντων.
Συνεπώς, είναι πολύ δύσκολο να µειωθεί το κόστος, το οποίο και
µετακυλίεται στους καταναλωτές. Ακόµη, σε χώρες όπου οι αγορές
ζάχαρης έχουν ελευθερωθεί, οι τιµές καταναλωτή δεν έχουν
µειωθεί.

2.8 Η ΕΟΚΕ δεν κατανοεί γιατί η Επιτροπή προτείνει την ταχεία
εγκατάλειψη των εξαγωγών ζάχαρης ως έχουν. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση, αν και απέτυχε σε επίπεδο ΠΟΕ, διαθέτει ακόµη το δικαίωµα
επιδοτούµενης εξαγωγής 1,273 δισεκατοµµυρίων τόνων ζάχαρης
ως έχουν, είτε πρόκειται για ζάχαρη της ποσόστωσης µε επιστροφή,
είτε εκτός ποσόστωσης χωρίς επιστροφή. Εξάλλου, η καλλιέργεια
ζαχαρότευτλων παρουσιάζει διακυµάνσεις στην απόδοση και η
αγορά υπόκειται στις διακυµάνσεις των εισαγωγών. Συνεπώς, είναι
ευκταίο να υπάρχει, χάρη στις εξαγωγές, µια ορισµένη ευελιξία έτσι
ώστε να καθίσταται δυνατή η διαχείριση της διακύµανσης των
αποθεµάτων ζάχαρης ποσόστωσης ή εκτός ποσόστωσης. Η ευελιξία
αυτή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας της
παραγωγής και της ορθολογικής διαχείρισης των εργαζοµένων και
του εξοπλισµού.

2.9 Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά
το σχέδιο εθελοντικής αναδιάρθρωσης, το οποίο βελτιώνει
σηµαντικά τις συνθήκες υλοποίησης της αναδιάρθρωσης. Ωστόσο,
εκφράζει την ευχή να συµπληρωθεί το σχέδιο προκειµένου να λάβει
υπόψη τα συµφέροντα των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων και των
εργαζοµένων στην ζαχαροβιοµηχανία.

2.10 Η ΕΟΚΕ (10) εκτιµά γενικά ότι «η Επιτροπή δεν υπολόγισε
σωστά τον αντίκτυπο της πρότασής της, που οδηγεί σε µαζική
µεταφορά πόρων του γεωργικού και µεταποιητικού τοµέα της
Ευρώπης και των αναπτυσσόµενων χωρών προς τους µεγάλους
διεθνείς οµίλους επιχειρήσεων τροφίµων και διανοµής και που,
ταυτόχρονα, κατακερµατίζει ένα σηµαντικό τµήµα της βιοµηχανίας
ζάχαρης της Ευρώπης και των χωρών ΑΚΕ προς αποκλειστικό
σχεδόν όφελος της παραγωγής ζάχαρης της Βραζιλίας» (11).
(8) EE C 157 της 28.6.2005.
(9) EE C 157 της 28.6.2005.
(10) EE C 157 της 28.6.2005.
(11) EE C 157 της 28.6.2005.

3.2.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της διότι, όπως το είχε
ζητήσει, η Επιτροπή προτείνει ένα κανονισµό για την περίοδο από
01.07.2006 έως 30.09.2015.
3.2 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η προτεινόµενη µείωση των τιµών είναι
υπερβολική και δεν θα έχει καµία επίπτωση στις εισαγωγές ζάχαρης
που πραγµατοποιούνται µέσω των τριγωνικών συναλλαγών
(παγκόσµια αγορά, ΛΑΧ, ΕΕ) και των οποίων το ύψος θα εξαρτάται
από τις διακυµάνσεις της παγκόσµιας τιµής και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ ζητεί να περιοριστεί η µείωση
των τιµών στην απολύτως απαραίτητη, λαµβανοµένων υπόψη των
διαπραγµατεύσεων του ΠΟΕ, και να κατανεµηθεί σε µεγαλύτερη
χρονική περίοδο, όπως θα ισχύει για τη µείωση των δασµών, κυρίως
προκειµένου να δοθεί στα νέα κράτη µέλη ο απαραίτητος χρόνος
προσαρµογής.
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ ζητεί από το Συµβούλιο να δώσει ιδιαίτερη
προσοχή στα προβλήµατα των γεωργών από τις περιφέρειες µε
δυσχέρειες ή από εκείνες που προσφέρουν λίγες αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις στην καλλιέργεια ζαχαρότευτλων.
3.3 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την έκπληξή της διότι η πρόταση
προβλέπει ένα τέλος παραγωγής που θα επιβαρύνει τους
καλλιεργητές και τους µεταποιητές, ενώ το επίπεδο των ποσοστώσεων θα είναι σηµαντικά κατώτερο από την κατανάλωση.
Συνεπώς, κρίνει ότι η Επιτροπή ακολουθεί µια λογική ανταγωνισµού της ευρωπαϊκής παραγωγής µε την εισαγόµενη ζάχαρη. Για
το λόγο αυτό, το τέλος παραγωγής συνιστά διάκριση για τους
ευρωπαίους παραγωγούς και µεταποιητές ζάχαρης. Συνεπώς, η
ΕΟΚΕ ζητεί την κατάργησή του ή, σε αντίθετη περίπτωση, την
επέκτασή του και στην εισαγόµενη ζάχαρη.
3.4 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι αδύνατο να υπάρξει µια αποτελεσµατική ΚΟΑ Ζάχαρης χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου, µε τον ένα ή
τον άλλο τρόπο, των εισαγωγών. Συνιστά λοιπόν να συµπεριληφθούν διατάξεις που να απαγορεύουν τις SWAP («τριγωνικές
συναλλαγές») µε τις ΛΑΧ και, σε περίπτωση που αποφασίσει η
Επιτροπή να αποσύρει από την αγορά µέρος της ποσόστωσης
(διαδικασία απόσυρσης), ή σε περίπτωση που εφαρµοστεί µέτρο
ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης (τιµή αγοράς χαµηλότερη από την τιµή αναφοράς), να εφαρµοστεί αυτοµάτως µία
ποσοτική ρήτρα προφύλαξης όσον αφορά τις εισαγωγές από τις
χώρες αυτές.
3.5 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η πρόταση κανονισµού είναι χωρίς λόγο
περιοριστική στον τοµέα των εξαγωγών. Θεωρεί ότι πρέπει να
επιτρέπονται από τον κανονισµό όλες οι δυνατότητες εξαγωγών
που παρέχει ο ΠΟΕ και κυρίως οι εξαγωγές συµπληρωµατικών
ποσοτήτων ζάχαρης εκτός ποσόστωσης, όταν τα ποσοτικά και
δηµοσιονοµικά όρια που επιτρέπει ο ΠΟΕ για τις επιδοτούµενες
εξαγωγές δεν έχουν εξαντληθεί από τις εξαγωγές ζάχαρης ποσόστωσης µε επιστροφή.
Εξάλλου, ο κανονισµός θα πρέπει να επιτρέπει τις εξαγωγές χωρίς
επιστροφή της ζάχαρης ποσόστωσης.
3.6 Η ΕΟΚΕ καταγγέλλει την αδυναµία των µέσων διαχείρισης
της αγοράς που προτείνει η Επιτροπή προς αντικατάσταση της
παρέµβασης. Λόγω του µη τακτικού και απρόβλεπτου χαρακτήρα
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των εισαγωγών που προκαλούν συνεχείς πιέσεις στην αγορά, είναι
εύκολο να προβλεφθεί ότι η ιδιωτική αποθεµατοποίηση και η υποχρεωτική µεταφορά δεν θα διασφαλίσουν την προσαρµογή της
τιµής αγοράς στην τιµή αναφοράς. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ ζητεί τη
διατήρηση του καθεστώτος παρέµβασης.

3.7 Η ΕΟΚΕ λαµβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής να
αντισταθµίσει σε ύψος 60 % τις απώλειες των εισόδων από τα ζαχαρότευτλα που προκύπτουν από τη µείωση των τιµών. Θεωρεί ότι οι
αντισταθµίσεις πρέπει να είναι αναλογικές και ότι το ποσοστό
πρέπει να είναι αντίστοιχο µε εκείνο που ισχύει για άλλες καλλιέργειες. ∆ιαπιστώνει ότι η πραγµατική µείωση της τιµής των ζαχαρότευτλων, λαµβανοµένων υπόψη του τέλους παραγωγής και του
κινδύνου πρόσθετης µείωσης κατά 10 %, µπορεί να φθάσει το
50 %. Στις συνθήκες αυτές, η αντιστάθµιση θα φθάσει µόλις το
51 %. Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ προτείνει µικρότερη µείωση των
τιµών και ένα υψηλότερο ποσοστό αντιστάθµισης, στο πλαίσιο των
προτεινόµενων δηµοσιονοµικών περιθωρίων. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει
το γεγονός ότι η χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης για τη
µείωση των τιµών δεν αίρει τη µακροπρόθεσµη ανάγκη αποτελεσµατικών µέσων διαχείρισης, προκειµένου να αποφευχθεί η κατάρρευση
της αγοράς και να διασφαλισθούν τα εισοδήµατα των γεωργών.

3.8 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η πρόταση κανονισµού προβλέπει
αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις που κατανέµονται ανά εκτάριο καλλιέργειας ζαχαρότευτλων ή κιχωρίου που αποτελεί αντικείµενο
σύµβασης για την παραγωγή ζάχαρης Α και Β ή σιροπιού
ινουλίνης. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι τα κράτη µέλη, µέσω κατάλληλων
διατάξεων, θα πρέπει να µπορούν να παρέχουν ελεύθερα στους
καλλιεργητές ζαχαρότευτλων και κιχωρίου το σύνολο των
ενισχύσεων στο πλαίσιο των εθνικών ορίων που προβλέπει η
πρόταση. Η ΕΟΚΕ συνιστά να προβεί η Επιτροπή σε αξιολόγηση
των µακροπρόθεσµων επιπτώσεων της αποσύνδεσης.

3.9 Η ΕΟΚΕ θεωρεί παράλογο να προβλέπει η πρόταση την µη
επιδοτούµενη αύξηση των ποσοστώσεων ισογλυκόζης κατά
300.000 τόνους ενώ έχει θεσπιστεί ένα δαπανηρό πρόγραµµα
αναδιάρθρωσης που επιδιώκει την σηµαντική µείωση της ποσόστωσης για τη ζάχαρη και ότι το ένα εκατοµµύριο τόνων πρόσθετης
ποσόστωσης ζάχαρης που µπορεί να χορηγηθεί δεν θα επιδοτείται.

3.10 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η Επιτροπή συνεκτίµησε την
πρότασή της να θεσπίσει ένα επιδοτούµενο πρόγραµµα εθελοντικής
αναδιάρθρωσης στην αρχή του κανονισµού σε αντικατάσταση του
µηχανισµού υποχρεωτικής µείωσης των ποσοστώσεων και της δυνατότητας µεταφοράς ποσοστώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΕΟΚΕ ζητεί να υπάρξει συναπόφαση καλλιεργητών/µεταποιητών
όσον αφορά την αναδιάρθρωση καθώς και την χορήγηση ενδεδειγµένης αποζηµίωσης στους καλλιεργητές που πλήττονται από
την αναδιάρθρωση.

Σχετικά, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η πρόσθετη αποζηµίωση των 4,68
€/τόνο ζαχαρότευτλων Α και Β που χορηγείται για την περίοδο
2006/2007 στους καλλιεργητές που πλήττονται από την αναδιάρθρωση, αποτελεί απλώς µια πρόωρη εφαρµογή των αντισταθµιστικών
ενισχύσεων για τη µείωση των τιµών που θα ισχύουν από την
περίοδο 2007/2008 και µετά. Συνεπώς, δεν πρόκειται για αποζηµίωση αναδιάρθρωσης.
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3.11 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το Συµβούλιο οφείλει να αποδώσει
µεγαλύτερη σηµασία στις επιπτώσεις που θα έχει η πρόταση της
Επιτροπής στην απασχόληση στις διάφορες περιφέρειες που θα
θιγούν από την αναδιάρθρωση της ζαχαροβιοµηχανίας. Ζητεί από
τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν την πρόσβαση
στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο, και συγκεκριµένα στις περιφέρειες που πλήττονται εντονότερα από την αναδιάρθρωση καθώς και στα νέα κράτη µέλη,
προκειµένου να µειωθούν οι αρνητικές συνέπειες της µεταρρύθµισης
στην απασχόληση µέσω κοινωνικών προγραµµάτων που να υπερβαίνουν σηµαντικά τις απαιτήσεις των υποχρεωτικών νοµικών πλαισίων.
Πράγµατι, χρειάζεται να διευκολυνθεί η δηµιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης, η διαφοροποίηση και ο επαναπροσανατολισµός.
3.12 Η ΕΟΚΕ θεωρεί για το λόγο αυτό ότι η Επιτροπή και τα
κράτη µέλη οφείλουν να στηρίξουν επειγόντως µε τα κατάλληλα
κανονιστικά και χρηµατοδοτικά µέτρα µια ενεργό πολιτική χρήσης
των βιοκαυσίµων όπου τα ζαχαρότευτλα θα κατέχουν σηµαντικό
ρόλο. Η ΕΟΚΕ θεωρεί απολύτως απαραίτητο να αναπτυχθούν
περαιτέρω οι µέθοδοι µεταποίησης της ζάχαρης που παράγεται
εκτός ποσόστωσης σε τοµείς που δεν παράγουν τρόφιµα.
3.13 Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και του
Συµβουλίου στην εξαιρετικά αποσταθεροποιητική επίδραση των
εισαγωγών ζάχαρης από τα Βαλκάνια στις αγορές των γειτονικών
χωρών. Συνιστά τον καθορισµό και την εφαρµογή των απαραίτητων
µέτρων διαφύλαξης (κυρίως τη διατήρηση της τιµής παρέµβασης ή
αναφοράς) και εµµένει επίσης στον καθορισµό χωρίς καθυστέρηση
της ποσόστωσης για την Κροατία.
4. Συµπεράσµατα
4.1 Η ΕΟΚΕ, µολονότι αναγνωρίζει ότι η αναπροσαρµογή της
ΚΟΑ για τη ζάχαρη είναι αναγκαία, θεωρεί ότι τα προτεινόµενα
µέτρα είναι πολύ ριζοσπαστικά όσον αφορά την µείωση της παραγωγής και των τιµών.
Η εφαρµογή τους θα έχει σηµαντικές συνέπειες στον ευρωπαϊκό
τοµέα της ζάχαρης και θα σηµάνει την απώλεια τουλάχιστον
150.000 θέσεων εργασίας σε περιφέρειες που είναι ήδη ευάλωτες,
και που δεν έχουν αποδοτικές εναλλακτικές δυνατότητες ως προς
την καλλιέργεια αυτή.
4.2 Η ΕΟΚΕ ζητεί από το Συµβούλιο να επιδείξει µεγαλύτερη
φιλοδοξία από την Επιτροπή στον τοµέα της ευρωπαϊκής παραγωγής ζαχαρότευτλων και ζάχαρης, ελέγχοντας ποσοτικά τις
εισαγωγές και επιτρέποντας τη χρήση όλων των δυνατοτήτων
εξαγωγών που παρέχει ο ΠΟΕ. Ένας στόχος παραγωγής υψηλότερος κατά 2 ή 3 εκατοµµύρια τόνους από εκείνον που προτείνει η
Επιτροπή είναι επιτεύξιµος, και συγκεκριµένα µε τον έλεγχο των
εισαγωγών. Θα επέτρεπε τη διατήρηση 50.000 έως 75.000 θέσεων
απασχόλησης καθώς και 50.000 γεωργικών εκµεταλλεύσεων ζαχαρότευτλων σε πολλές περιφέρειες της Κοινότητας.
4.3 Η ΕΟΚΕ εκφράζει το φόβο µήπως οι στόχοι της πρωτοβουλίας της Επιτροπής «Όλα εκτός από όπλα», και της µεταρρύθ-
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µισης της ΚΟΑ Ζάχαρης δεν µπορέσουν να υλοποιηθούν και, για
το λόγο αυτό, στηρίζει το αίτηµα των ΛΑΧ να διαπραγµατευτούν
µε την ΕΕ τις ποσοστώσεις εισαγωγής ζάχαρης. Επιµένει ότι πρέπει
οπωσδήποτε να καταργηθεί η πρακτική των SWAP και να θεσπιστούν αυτόµατες ρήτρες διαφύλαξης καθώς κώδικας δεοντολογίας
που να περιλαµβάνει κριτήρια κοινωνικής και περιβαλλοντικής
βιωσιµότητας καθώς και επισιτιστικής αυτάρκειας, η τήρηση των
οποίων πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στην
κοινοτική αγορά.
4.4 Η ΕΟΚΕ συνιστά τη διατήρηση µιας ροής εξαγωγών
ζάχαρης ποσόστωσης ή εκτός ποσόστωσης που να αντιστοιχεί στον
αριθµό των επιτρεπόµενων τόνων από τον ΠΟΕ, προκειµένου να
συνεχιστεί ο εφοδιασµός των σηµαντικότερων πελατών µας.
4.5 Η ΕΟΚΕ επιµένει προκειµένου η µείωση των τιµών να πραγµατοποιηθεί βαθµιαία και να υπόκειται αυστηρά στις διεθνείς
δεσµεύσεις και, ενδεχοµένως, η ζάχαρη, η οποία είναι ευαίσθητο
προϊόν, να απολαµβάνει διαφοροποιηµένης µεταχείρισης, στο
πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για το αναπτυξιακό πρόγραµµα της
Ντόχα.
4.6 Συνιστά να διατηρηθεί το καθεστώς των παρεµβάσεων και η
βιώσιµη εφαρµογή αποτελεσµατικών µέσων διαχείρισης της αγοράς.
4.7 Η ΕΟΚΕ ζητεί η µερική αποζηµίωση των καλλιεργητών λόγω
της απώλειας εισοδήµατος που θα προκύψει από τη µείωση της
τιµής των ζαχαρότευτλων, να αυξηθεί στο µέτρο του δυνατού και
να χορηγηθεί στο σύνολό της. Τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί
η βιωσιµότητα των ενισχύσεων καθώς και να διατηρηθεί ο προϋπολογισµός για τη ζάχαρη.
4.8 Στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραµµα
αναδιάρθρωσης αλλά ζητεί το δικαίωµα συναπόφασης για τους
καλλιεργητές και τη χορήγηση ενίσχυσης στους καλλιεργητές που
θίγονται από την παύση λειτουργίας των µονάδων µεταποίησης,
προκειµένου να µπορέσουν να αναδιαρθρώσουν τις επιχειρήσεις
τους.
4.9 Η ΕΟΚΕ ζητεί µε εµµονή να κινητοποιηθούν τα ευρωπαϊκά
διαρθρωτικά και κοινωνικά ταµεία προκειµένου, εκτός από τις
απαραίτητες αποζηµιώσεις, να διαµορφωθούν οι καλύτερες δυνατές
συνθήκες επαναπροσανατολισµού των εργαζοµένων που πλήττονται
από την αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής ζαχαροβιοµηχανίας.
4.10 Η ΕΟΚΕ κρίνει απαραίτητο και επείγον να συµπεριληφθεί ο
τοµέας της ζάχαρης στη συζήτηση για την ενέργεια (πολιτική των
βιοκαυσίµων), προκειµένου να αντισταθµιστούν οι αρνητικές
συνέπειες της µεταρρύθµισης.
4.11 Η ΕΟΚΕ εµµένει στην ταχεία διόρθωση των αποσταθεροποιητικών επιπτώσεων των εισαγωγών ζάχαρης από τα Βαλκάνια.
4.12 Η ΕΟΚΕ καλεί το Συµβούλιο να δώσει προσοχή στην
κατάσταση των περιφερειών µε δυσχέρειες ή που διαθέτουν λίγες
αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 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 «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έκθεση για την εφαρµογή της ∆ασικής Στρατηγικής της ΕΕ»
COM(2005) 84 τελικό
(2006/C 28/11)
Στις 17 Μαρτίου 2005 και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για
την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 7 Οκτωβρίου 2005, µε εισηγητή τον κ. Kallio και
συνεισηγητή τον κ. Wilms.
Κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της, στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 97 ψήφους υπέρ και 1 αποχή την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Η άσκηση κοινής δασικής πολιτικής δεν προβλέπεται ούτε
στη ΣΕΚ, ούτε στην πρόταση για τη νέα Συνταγµατική Συνθήκη.
1.2 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση για τη
δασική στρατηγική της ΕΕ στις 18 Νοεµβρίου 1998. Στις 15
∆εκεµβρίου 1998, το Συµβούλιο των Υπουργών της ΕΕ υιοθέτησε
ψήφισµα για τη δασική στρατηγική της ΕΕ, βασιζόµενο στην
ανακοίνωση της Επιτροπής.
1.3 Το Συµβούλιο χαρακτήρισε τη βιώσιµη ανάπτυξη, τη χρήση
και τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών βασικά στοιχεία της
κοινής δασικής στρατηγικής, που χρησιµεύουν ως ευρύτερη βάση
για την ανάληψη δράσεων — όπως ορίστηκε στην υπουργική
διάσκεψη για τη δασοκοµία, που πραγµατοποιήθηκε στο Ελσίνκι το
1993.
1.4 Άλλη βασική αρχή της δασικής στρατηγικής είναι η επικουρικότητα, σύµφωνα µε την οποία την ευθύνη της δασικής πολιτικής
φέρουν τα κράτη µέλη, και η ΕΕ µπορεί να συµβάλει στην βιώσιµη
διαχείριση και χρήση των δασών και του πολυλειτουργικού ρόλου
τους, όταν η ανάληψη δράσεως σε κοινοτική κλίµακα µπορεί να
αποφέρει προστιθέµενη αξία.
1.5 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε
πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας για τη δασική πολιτική της
ΕΕ στις 9 ∆εκεµβρίου 1999.
1.6 Στο ψήφισµά του, το Συµβούλιο καλούσε την Επιτροπή να
του υποβάλει εντός µιας πενταετίας έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή της δασικής στρατηγικής της ΕΕ.
1.7 Η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της για την εφαρµογή
της δασικής πολιτικής της ΕΕ στις 10 Μαρτίου 2005. Στην ανακοίνωση επισυνάπτεται έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επι2.6.1τροπής, το οποίο περιλαµβάνει λεπτοµερή περιγραφή των δράσεων
που πραγµατοποιήθηκαν και των µέτρων που ελήφθησαν στο
πλαίσιο της δασικής στρατηγικής της ΕΕ στο διάστηµα 19992004.

1.8 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει γενικά το περιεχόµενο της ανακοίνωσης της Επιτροπής, ειδικότερα δε την προώθηση της εφαρµογής
και τη βελτίωση του συντονισµού. Επιπλέον, πιστεύει ότι είναι
σηµαντικό να εφαρµοστεί χωρίς καθυστέρηση το σχέδιο δράσης για
τη βιώσιµη δασοκοµία που προτείνεται από την Επιτροπή.

2. Εφαρµογή της ∆ασικής Στρατηγικής της ΕΕ
2.1 Αλλαγές στο λειτουργικό περιβάλλον
2.1.1 Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν ο δασικός τοµέας και
η δασική πολιτική στην ΕΕ µεταβλήθηκαν από το 1998 και µετά,
λόγω των πολλών αλλαγών που συντελέσθηκαν στο πολιτικό
πλαίσιο. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προβάλλονται η
διεύρυνση της ΕΕ, η υιοθέτηση των στρατηγικών πολιτικών στόχων
της ΕΕ, καθώς και η ανάπτυξη της διεθνούς πολιτικής για τη δασοκοµία και το περιβάλλον.
2.1.2 Με τη διεύρυνση, οι δασικές εκτάσεις στην ΕΕ αυξήθηκαν
περίπου κατά 20 %, οι δασικοί πόροι κατά 30 %, και ο αριθµός
των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων αυξήθηκε από 12 σε 16
εκατοµµύρια. Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η θεσµική ικανότητα
για την προαγωγή της βιώσιµης δασοκοµίας στα νέα κράτη µέλη. Η
ανάπτυξη ιδιωτικών ιδιοκτησιακών αλλά και θεσµικών διαρθρώσεων
συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση.
2.1.3 Στη σύνοδο κορυφής για τη βιώσιµη ανάπτυξη, που πραγµατοποιήθηκε στο Γιοχάνεσµπουργκ, το 2002, τονίστηκε η
σηµασία που έχει η βιώσιµη δασοκοµία ως αναπτυξιακός πόρος και
γενικότερα ως µέσο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της
χιλιετηρίδας. Στη Σύνοδο Κορυφής εγκρίθηκε σχέδιο δράσης το
οποίο είναι δεσµευτικό για τις κυβερνήσεις και περιλαµβάνει µια
σειρά αποφάσεων για τα δάση.
2.1.4 Η δασοκοµία στην ΕΕ χρειάστηκε να αντιµετωπίσει την
αυξανόµενη παγκοσµιοποίηση της αγοράς δασικών προϊόντων και
την υψηλή συγκέντρωση της δασοκοµικής βιοµηχανίας, όπου απαιτείται µια µεγαλύτερη από πριν αποτελεσµατικότητα στην
παραγωγή ξυλείας.
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2.1.5
Τα δάση διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο και προσφέρουν
πολλά οφέλη στην κοινωνία. Ταυτόχρονα η βιώσιµη χρήση των
δασών και οι παραγωγικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες απέκτησαν
µεγαλύτερη σηµασία. Ιδιαίτερα οι διεθνείς συµφωνίες για το
περιβάλλον που υπογράφηκαν από την ΕΕ και τα κράτη µέλη της
δηµιούργησαν νέες προκλήσεις στον τοµέα της δασοκοµίας.
2.1.6
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας (Μάρτιος
2000) υιοθέτησε ένα νέο στρατηγικό στόχο: να καταστεί η ΕΕ η
ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά
την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ (Ιούνιος 2001)
ενέκρινε τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιµη ανάπτυξη, συµπληρώνοντας τη στρατηγική της Λισσαβώνας, στα πλαίσια της οποίας
απαιτείται η άσκηση της οικονοµικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής πολιτικής µε τέτοιο τρόπο ώστε η µία να ενισχύει την
άλλη.
2.1.7
Πολλές πολιτικές, νόµοι και µέτρα της ΕΕ επηρεάζουν
άµεσα ή έµµεσα τη δασοκοµία. Η συµβατότητα και η συµπληρωµατικότητα αυτών µε τη δασική στρατηγική της ΕΕ και την εφαρµογή
της δεν έχουν ακόµη αξιολογηθεί.

2.2 Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής δασική πολιτική
2.2.1
Στο ψήφισµά του για τη δασική πολιτική, το Συµβούλιο
σηµειώνει ότι η ΕΕ πρέπει να συµµετάσχει ενεργώς στην εφαρµογή
των ψηφισµάτων της Υπουργικής ∆ιάσκεψης για την ∆ασοκοµία και
να αναλάβει πρωτοβουλίες στη διεθνή συζήτηση και στις διαπραγµατεύσεις για θέµατα που σχετίζονται µε τη δασοκοµία, ιδιαιτέρως
µάλιστα στο ∆ιακυβερνητικό Φόρουµ των Ηνωµένων Εθνών για τα
δάση.
2.2.2
Στη γνωµοδότηση που εξέδωσε το 1999, η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επισηµαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να
προωθήσει την εφαρµογή, σε διεθνές επίπεδο, ενός νοµικά δεσµευτικού µέσου για τη διαχείριση, τη διατήρηση και τη βιώσιµη
ανάπτυξη κάθε είδους δάσους, το οποίο να τηρεί τις αρχές που
υιοθετήθηκαν στο Ρίο σχετικά µε τα δάση. Ο στόχος αυτός είναι
πάντα επίκαιρος, λόγω του διεθνούς εµπορίου δασικών προϊόντων,
της παγκοσµιοποίησης της δασικής βιοµηχανίας, της συνεχούς
αποψίλωσης, καθώς και της ανάγκης να προστατευθούν τα δικαιώµατα των τοπικών πληθυσµών που εξαρτώνται από τα δάση.
2.2.3
Για να προληφθεί η παράνοµη υλοτοµία και πώληση
ξυλείας, η Επιτροπή υιοθέτησε το σχέδιο δράσης FLEGT (Σχέδιο
∆ράσης για την επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, τη διακυβέρνηση
και το εµπόριο) και νοµοθετική πρόταση για την ανάπτυξη του
συστήµατος αδειοδότησης FLEGT. Η ΕΟΚΕ θεωρεί εξαιρετικά
σηµαντική την πρόληψη της παράνοµης υλοτοµίας και των
παράνοµων πωλήσεων ξυλείας. Η παράνοµη υλοτοµία προξενεί
σοβαρές περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές ζηµιές και η
ξυλεία που παράγεται κατ' αυτό τον τρόπο διαταράσσει το εµπόριο
στον κλάδο. Ωστόσο, όσον αφορά στην πρόληψη της παράνοµης
υλοτοµίας, πρέπει να δοθεί κυρίως έµφαση σε µέτρα που µπορούν
να θεσπιστούν σε συνεργασία µε τις χώρες παραγωγής ξυλείας, για
να ενισχυθούν οι διοικητικές διαδικασίες και να βελτιωθεί η
εφαρµογή της νοµοθεσίας. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να
συνεκτιµηθούν οι ανάγκες των εθνικών κοινωνικών παραγόντων και
οι συνέπειες στις συνθήκες διαβίωσης και ευηµερίας των κοινοτήτων
που εξαρτώνται από τα δάση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί
στην προστασία των φυσικών δρυµών και της βιοποικιλότητάς τους.
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Για παράδειγµα, η διασαφήνιση των δικαιωµάτων χρήσης γαιών
αποτελεί σηµαντικό µέρος των προσπαθειών για τον περιορισµό της
παράνοµης υλοτοµίας. Το προτεινόµενο σύστηµα αδειοδότησης δεν
αίρει την ανάγκη για την ενίσχυση αυτών των µέτρων.
2.2.4 Ο αντίκτυπος της διεθνούς οικονοµικής, κοινωνικής και
περιβαλλοντικής πολιτικής και των αντίστοιχων συµφωνιών των
Ηνωµένων Εθνών επί των δασών της ΕΕ και επί των γενικών
συνθηκών των δασοκοµικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί. Στο
πλαίσιο της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα,
υιοθετήθηκε το 2002 εκτεταµένο πρόγραµµα εργασίας για τη
βιοποικιλότητα των δασών. Σύµφωνα µε τη σύµβαση των Ηνωµένων
Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος, επικρατεί συναίνεση σχετικά
µε το ρόλο των δασών, ως δεξαµενών απορρόφησης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, για την πρόληψη της αλλαγής του
κλίµατος. Ιδιαίτερα το πρωτόκολλο του Κυότο έφερε τον κλάδο
της δασοκοµίας αντιµέτωπο µε νέες προκλήσεις και δυνατότητες. Η
βιώσιµη δασοκοµία µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τις δυνατότητες
για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς
συµφωνίες για το περιβάλλον. Αυτό προϋποθέτει ότι η ΕΕ θα υιοθετήσει µια συντονισµένη και συνεπή προσέγγιση στη διεθνή οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική που ασκεί, αλλά και
στις δικές της πολιτικές, µια πολιτική που εξισορροπεί τις διάφορες
διαστάσεις της βιώσιµης δασοκοµίας και σέβεται την πολλαπλή
χρησιµότητα των δασών.
2.2.5 Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Υπουργική ∆ιάσκεψη για την
Προστασία των ∆ασών στην Ευρώπη (MCPFE)είναι το σηµαντικότερο βήµα στο οποίο συζητείται η δασική πολιτική και κατόρθωσε
να δηµιουργήσει ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο για την προαγωγή
της διαχείρισης των δασών και της βιώσιµης χρήσης τους από οικονοµική, οικολογική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη.

2.3 Η δασική πολιτική της ΕΕ και οι δασικές πολιτικές των
κρατών µελών
2.3.1 Στην 4η Υπουργική ∆ιάσκεψη για την Προστασία των
∆ασών στην Ευρώπη (που πραγµατοποιήθηκε στη Βιέννη στις 2830 Απριλίου 2003) τονίστηκε η σηµασία που έχουν τα εθνικά
δασικά προγράµµατα για την προαγωγή της συνεργασίας µεταξύ
του δασοκοµικού και άλλων κλάδων. Στην Υπουργική ∆ιάσκεψη
συµφωνήθηκε ότι ένα εθνικό δασικό πρόγραµµα αποτελεί µια
συµµετοχική, σφαιρική, διατοµεακή και επαναληπτική διαδικασία
για την χάραξη, την εφαρµογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικής σε εθνικό και/ή τοπικό επίπεδο, προκειµένου να
προωθηθεί η περαιτέρω βελτίωση της βιώσιµης διαχείρισης των
δασών µε βάση τον ορισµό του Ελσίνκι και να ενισχυθεί παράλληλα
η βιώσιµη ανάπτυξη.
2.3.2 Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, τα εθνικά
δασικά προγράµµατα αποτελούν το κύριο µέσο για την υλοποίηση
των στόχων της δασικής στρατηγικής της ΕΕ. Τα εθνικά δασικά
προγράµµατα µπορούν να συνεκτιµούν και να εξισορροπούν τις
πολλαπλές χρήσεις των δασών και τις αντίστοιχες προσδοκίες της
κοινωνίας, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες.
Αποτελούν σφαιρικά και πολυτοµεακά προγράµµατα-πλαίσιο τα
οποία επικεντρώνονται στις συνέπειες που έχει ο κλάδος της δασοκοµίας σε άλλους κλάδους και αντιστρόφως. Τα εθνικά δασικά
προγράµµατα προάγουν τη συνοχή και τη συνεκτικότητα µεταξύ
εθνικών πολιτικών και διεθνών δεσµεύσεων. Πρέπει δε να αξιολογούνται, για να διαπιστώνεται αν καλύπτουν τους στόχους που
έχουν τεθεί.
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2.3.3
Ο καλύτερος τρόπος για να υλοποιηθούν στο κλάδο της
δασοκοµίας οι διεθνείς δεσµεύσεις για το περιβάλλον και τη δασική
πολιτική που έχουν αναληφθεί από την ΕΕ και τα κράτη µέλη της
είναι η ενσωµάτωση των δεσµεύσεων αυτών στα εθνικά δασικά
προγράµµατα.
2.3.4
Η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την κατάρτιση εθνικών δασικών
προγραµµάτων, όπως συνιστά η MCPFE, για να προωθηθεί η
βιώσιµη δασοκοµία και να εφαρµοστεί µια σφαιρική προσέγγιση για
την ανάπτυξη της δασοκοµίας και της δασικής πολιτικής στα κράτη
µέλη και στην ΕΕ.

2.4 Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και η δασοκοµία
2.4.1
Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης υπήρξε το κύριο µέσο
εφαρµογής της δασικής στρατηγικής της ΕΕ σε κοινοτικό επίπεδο.
Η χρηµατοδοτική στήριξη της Κοινότητας για δασοκοµικά µέτρα
στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης ανέρχεται σε 4,8 δισεκατοµµύρια ευρώ για την περίοδο 2000-2006. Από το ποσό αυτό,
το ήµισυ διατέθηκε για την αναδάσωση γεωργικών εκτάσεων και το
υπόλοιπο για άλλα δασοκοµικά µέτρα.
2.4.2
Η ειδική έκθεση αριθ. 9/2004 του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σχετικά µε τα δασοκοµικά µέτρα στα πλαίσια της πολιτικής για την
αγροτική ανάπτυξη καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ούτε η
Επιτροπή, ούτε τα κράτη µέλη ανέλαβαν να αξιολογήσουν εάν ένα
συγκεκριµένο πρόγραµµα συµβάλει στην υλοποίηση της δασικής
στρατηγικής της ΕΕ.
2.4.3
Ο γενικός κανονισµός για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης (αριθµός 1257/1999, άρθρο 29) ορίζει ότι οι
ενισχύσεις για τη δασοκοµία που χορηγούνται από τα κράτη µέλη
µε βάση την πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη πρέπει να
βασίζονται σε εθνικά ή τοπικά δασικά προγράµµατα ή σε ισοδύναµα
µέτρα. Σε ορισµένα κράτη µέλη τα εθνικά δασικά προγράµµατα
µόλις που άρχισαν να καταρτίζονται, ενώ αυτά που λειτουργούν
αφορούν µόνο λίγες χώρες.
2.4.4
Η αξιολόγηση των δασοκοµικών µέτρων που εφαρµόζονται σύµφωνα µε την πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη παρεµποδίστηκε, επειδή η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία σχετικά
µε τα δασοκοµικά µέτρα των κρατών µελών. ∆εν υπάρχει µέχρι
στιγµής αποτελεσµατικό σύστηµα για την παρακολούθηση των
δασοκοµικών µέτρων που λαµβάνουν τα κράτη µέλη.
2.4.5
Παρά το γεγονός ότι σηµαντικό µέρος των χρηµατοδοτικών πόρων διατίθεται σε µέτρα αναδάσωσης, δεν έχουν τεθεί
σαφείς λειτουργικοί στόχοι σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο τα
µέσα αναδάσωσης θα πρέπει να εφαρµοστούν µε βάση την δασική
στρατηγική, ιδιαιτέρως εάν ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικοί
στόχοι.
2.4.6
Πολλές Γ∆ και µονάδες της Επιτροπής συµµετέχουν στη
διαδικασία για την έγκριση σχεδίων για την αγροτική ανάπτυξη και
λειτουργικών προγραµµάτων, και εποµένως στη διαδικασία έγκρισης
των δασοκοµικών µέτρων. Η πολυπλοκότητα στη λήψη αποφάσεων
έχει περιορίσει τη χρησιµοποίηση της πολιτικής αγροτικής
ανάπτυξης για την υλοποίηση της δασικής στρατηγικής της ΕΕ.
2.4.7
Πρέπει επίσης να διασαφηνιστεί αν θα ήταν πιο αποτελεσµατικό να συγκεντρωθούν οι χρηµατοδοτικοί πόροι της ΕΕ όχι
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στην ενίσχυση της αναδάσωσης, αλλά στην καθιέρωση συστηµάτων
ανταµοιβής για την παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών, την
έρευνα, την κατάρτιση και την παροχή συµβουλών, καθώς και σε
µέτρα για την αγροτική ανάπτυξη, προκειµένου να βελτιωθούν
µακροπρόθεσµα οι συνθήκες και η απασχόληση στον κλάδο της
δασοκοµίας, καθώς και οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα δάση.
2.4.8 Πρέπει επίσης να τονιστεί εκ νέου ότι η δασοκοµία και η
παραγωγή ξυλείας είναι ένας κλάδος που βασίζεται στη λειτουργία
της αγοράς και περιλαµβάνεται στους ανοικτούς τοµείς της οικονοµίας. Για να λειτουργήσει σωστά η εσωτερική αγορά της ΕΕ, ο
ανταγωνισµός στην αγορά ξυλείας δεν πρέπει να υφίσταται
στρεβλώσεις από την πολιτική ενισχύσεων.

2.5 Η προστασία των δασών και η διασφάλιση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών που προσφέρουν
2.5.1 Η δασοκοµία πρέπει να είναι από οικονοµική, οικολογική,
κοινωνική και πολιτιστική άποψη βιώσιµη. Η προστασία των δασών,
η παρακολούθηση της κατάστασής τους, η αποκατάσταση ζηµιών
και η διασφάλιση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών αποτελούν
σηµαντικές πτυχές της βιώσιµης δασοκοµίας. Η αειφόρος χρήση
των δασών πρέπει να κατοχυρώνεται µε τη διασφάλιση της
ανανέωσής τους.
2.5.2 Όσον αφορά στα δάση της ΕΕ, οι βασικοί στόχοι είναι να
προστατευθεί η υγεία και η ζωτικότητά τους µε την προστασία τους
από τη ρύπανση της ατµόσφαιρας, τις πυρκαγιές και από άλλους
καταστρεπτικούς παράγοντες, είτε οργανικούς (ασθένειες, έντοµα)
είτε ανόργανους (διάβρωση).
2.5.3 Κάθε χρόνο οι πυρκαγιές καταστρέφουν περίπου 0,4 εκατ.
εκτάρια δασικών εκτάσεων στην Ε.Ε.. Οι πυρκαγιές δασών είναι ένα
πολύ σοβαρό πρόβληµα, ιδιαιτέρως στα νότια κράτη µέλη.
Παράλληλα µε την πρόληψη των πυρκαγιών δασών, η ΕΕ έχει
συγκεντρώσει στοιχεία για τις πυρκαγιές και παρακολουθεί την
έκταση και τα αίτιά τους. Παράλληλα, δηµιούργησε ένα πλαίσιο για
τη συστηµατική συλλογή δεδοµένων που αφορούν τα αίτια και την
έκταση των πυρκαγιών. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιήθηκε για την
αξιολόγηση και την παρακολούθηση µέτρων που θεσπίζονται από
τα κράτη µέλη και την Επιτροπή για την πρόληψη των πυρκαγιών
των δασών. Η προστασία των δασών και του περιβάλλοντος στην
ΕΕ δεν µπορεί να είναι επιτυχής παρά µόνο όταν αναπτυχθεί µια
αποτελεσµατική µέθοδος για την παρακολούθηση και την πρόληψη
των πυρκαγιών.
2.5.4 Οι σηµαντικότεροι νόµοι για την προστασία της υγείας
και της ζωτικότητας των δασών είναι η οδηγία για την προστασία
των φυτών, η οδηγία για την εµπορία δασικού πολλαπλασιαστικού
υλικού και η οδηγία πλαίσιο για την παρακολούθηση της
αλληλεπίδρασης δασών και περιβάλλοντος (Forest Focus).
2.5.5 Ο κανονισµός Forest Focus, θεσπίζει το περίγραµµα
κοινοτικού συστήµατος για τη συνέχεια της παρακολούθησης της
υγείας των δασών και προγραµµάτων για την πρόληψη πυρκαγιών,
καθώς και για την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση συστηµάτων
παρακολούθησης. Απώτερος στόχος είναι η απόκτηση αξιόπιστων
και συγκρίσιµων δεδοµένων για την κατάσταση των δασών και για
τους παράγοντες που βλάπτουν τα δασικά οικοσυστήµατα στην ΕΕ.
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2.5.6
Στοιχεία για τη βιοποικιλότητα των δασών, τους δασικούς
πόρους, την παγίδευση και τον κύκλο του άνθρακα, καθώς και για
τα δασικά προϊόντα και τις συνέπειες της προστασίας των δασών
συγκεντρώνονται ήδη στο πλαίσιο διεθνών συµφωνιών, του Οργανισµού Επισιτισµού και Γεωργίας (FAO), της επιτροπής για την
ξυλεία της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη, της EUROSTAT και της Υπουργικής ∆ιάσκεψης για την προστασία των δασών
στην Ευρώπη (MCPFE). Κατά την ανάπτυξη των κοινοτικών
συστηµάτων παρακολούθησης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα
εθνικά, πανευρωπαϊκά και παγκόσµια συστήµατα παρακολούθησης
που υπάρχουν ήδη ή καταρτίζονται, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται
και η προστασία της ιδιωτικής ζωής των γαιοκτηµόνων σε σχέση µε
την επεξεργασία και τη δηµοσιοποίηση δεδοµένων.
2.5.7
Η οδηγία για την προστασία των φυτών περιλαµβάνει
διατάξεις για την προστασία των φυτών ή φυτικών προϊόντων από
βλαβερές ουσίες και για τον έλεγχο των παρασίτων. Η οδηγία για
την προστασία των φυτών θέτει επίσης πρότυπα για το διεθνές
εµπόριο ξυλείας και φυτικών προϊόντων. Οι κλιµατικές αλλαγές
αυξάνουν τον κίνδυνο για τη µετάδοση και την ανάπτυξη βλαβερών
οργανισµών. Για την προστασία της υγείας των δασών και την
πρόληψη της διάδοσης των σηµαντικότερων παρασίτων που
πλήττουν τα δάση στην επικράτεια της ΕΕ, απαιτείται η θέσπιση
αρκετά αυστηρών κανόνων για την προστασία των φυτών και αποτελεσµατική παρακολούθηση. Ωστόσο, αυτού του είδους τα µέτρα
δεν πρέπει να επιφέρουν στρεβλώσεις στο εµπόριο ως αποτέλεσµα
της χρήσης της οδηγίας ως µη δασµολογικού εµποδίου.
2.5.8
Τα δάση και η βιοποικιλότητα των δασών αποτελούν
σηµαντικό µέρος του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Η
προστασία της βιοποικιλότητας των δασών συνιστά καθοριστικής
σηµασίας πτυχή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Σύµφωνα
µε τη δασική στρατηγική, η διατήρηση της βιοποικιλότητας των
δασών στην ΕΕ µπορεί να επιτευχθεί κατά κύριο λόγο µε τη θέσπιση
των κατάλληλων µέτρων για τη διαχείριση των δασών. Η βιώσιµη
δασοκοµία µπορεί να στηρίξει την βιοποικιλότητα µε τη θέσπιση
προστατευµένων δασικών ζωνών. Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την διασφάλιση της
βιοποικιλότητας των δασών και για την ενσωµάτωσή της στα εθνικά
δασικά προγράµµατα ή τα αντίστοιχα µέσα.
2.5.9
Οι σηµαντικότερες διατάξεις της ΕΕ για την προστασία
της βιοποικιλότητας των δασών είναι η «οδηγία για τη διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων» (92/43/ΕΟΚ) και η «οδηγία για τα άγρια
πτηνά» (79/409/ΕΟΚ). Η διατήρηση προστατευόµενων ειδών και
βιοτόπων επιτεύχθηκε σε κοινοτικό επίπεδο µε τη δηµιουργία
δικτύου ειδικών προστατευµένων ζωνών, του επονοµαζόµενου
δικτύου περιοχών Natura 2000. Για τη διαχείριση και τη
διευθέτηση των ζωνών Natura 2000, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
κοινωνικές, οικονοµικές και γνωστικές προϋποθέσεις, οι οικονοµικές
συνέπειες και οι τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες.
2.5.10 Η ενσωµάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας των
δασών στην προσπάθεια για τη βιώσιµη χρήση των δασών σε όλες
τις δασικές εκτάσεις και η δηµιουργία του δικτύου Natura 2000
συνιστούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της βιοποικιλότητας, και ανταποκρίνονται στις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί
διεθνώς.
2.5.11 Σε κοινοτικό επίπεδο, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για τη βιοποικιλότητα (COM(1998) 42) οδηγεί στην
προστασία της βιοποικιλότητας των δασών. Στην στρατηγική για τη
βιοποικιλότητα τονίζεται η ιδιαίτερη σηµασία που έχει η ισόρροπη
συνεκτίµηση της ανάγκης για τη διασφάλιση της προστασίας και
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της βιοποικιλότητας των δασών, αλλά και για την προστασία της
υγείας τους και της οικολογικής ισορροπίας, η βιώσιµη παραγωγή
πρώτων υλών για τον δασικό κλάδο, καθώς και αγαθών και
υπηρεσιών που ζητούνται από την κοινωνία. Επισηµαίνεται επίσης
ότι οι δράσεις για την ενίσχυση και την προστασία της βιοποικιλότητας των δασών θα πρέπει να εντάσσονται σε µια δασική
στρατηγική της ΕΕ.
2.5.12 Η ζήτηση περιβαλλοντικών υπηρεσιών που παρέχουν τα
δάση και οι σχετικές απαιτήσεις της κοινωνίας έχουν αυξηθεί. Η
διατήρηση και η ανάπτυξη των κοινωνικών και ψυχαγωγικών
πτυχών των δασών είναι σηµαντικές πτυχές της βιώσιµης δασοκοµίας. Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των µη κυβερνητικών
οργανώσεων και των ενώσεων των καταναλωτών, ούτως ώστε η
δασοκοµία να συνεχίζει να παράγει τα απαραίτητα για τις ανάγκες
των πολιτών προϊόντα, υπηρεσίες και οφέλη. Οι πολίτες και οι
ιδιοκτήτες δασών πρέπει να ενηµερωθούν ότι οι δραστηριότητές
τους επηρεάζουν το περιβάλλον και ότι υπάρχουν περισσότερο
βιώσιµες επιλογές. Για να γίνει εφικτή η παρουσίαση της συνολικής
οικονοµικής και κοινωνικής αξίας που αποφέρουν τα δάση, πρέπει
να γίνεται σε όλα τα κράτη µέλη γενικός απολογισµός της
απόδοσης των δασών.
2.5.13 Η διαχείριση και η χρήση των δασών στα κράτη µέλη
της ΕΕ ρυθµίζονται από καιρό µε διάφορα µέσα της δασικής πολιτικής. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να γίνεται σεβαστό το δικαίωµα
των ιδιοκτητών να καθορίζουν τη χρήση των δασών που κατέχουν
αλλά και των δασικών πόρων σύµφωνα µε το νόµο και τις αρχές
της βιώσιµης χρήσης των δασών. Όπου η παραγωγή κοινωνικών και
περιβαλλοντικών αγαθών υπερβαίνει τους νοµικούς κανόνες που
ισχύουν για τη διαχείριση δασών και δεν επηρεάζει αρνητικά την
οικονοµική βιωσιµότητα του κλάδου της δασοκοµίας ή υπονοµεύει
το δικαίωµα των ιδιοκτητών να αποφασίζουν επί θεµάτων που έχουν
σχέση µε τα δάση που τους ανήκουν, πρέπει να προβλεφθούν οι
κατάλληλοι µηχανισµοί αποζηµίωσης ή ανταµοιβής.
2.5.14. Οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες και άλλα οφέλη που
αποκτώνται από τα δάση είναι προϊόντα των ιδιοκτητών τους και
ως τέτοια πρέπει να εκτιµώνται. Οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες που
παρέχουν τα δάση πρέπει να αξιολογηθούν, και πρέπει να
αναπτυχθούν λειτουργικά πρότυπα για να ενθαρρυνθεί η παραγωγή
τους πάνω σε µια εθελούσια και προσανατολισµένη στην αγορά
βάση.

2.6 Τα δάση και η αλλαγή του κλίµατος
2.6.1 Τα δάση (µαζί µε τις δασικές εκτάσεις) συνιστούν σηµαντικές λεκάνες υποδοχής διοξειδίου του άνθρακα και σηµαντικές
δεξαµενές άνθρακα. Απορροφώντας τον άνθρακα, τα δάση επιβραδύνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και την παγκόσµια άνοδο
της θερµοκρασίας. Η διατήρηση της παραγωγικότητας των δασών
και η εξασφάλιση της ανανέωσής τους µπορούν να προστατεύσουν
το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν ως δεξαµενές άνθρακα.
2.6.2 Τα προϊόντα ξυλείας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την αντικατάσταση προϊόντων τα οποία είναι περισσότερο επιβλαβή
από την άποψη της αλλαγής του κλίµατος. Η προαγωγή της
χρήσης ξυλείας µπορεί να συµβάλει στην αύξηση της ποσότητας
του άνθρακα που αποθηκεύεται σε προϊόντα. Η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ξυλεία µπορεί να συµβάλει στην αντικατάσταση των ορυκτών καυσίµων και στη µείωση της ρύπανσης που
προξενούν στην ατµόσφαιρα.
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2.6.3
Η αλλαγή του κλίµατος επηρεάζει επίσης τα οικοσυστήµατα και τις βασικές προϋποθέσεις άσκησης της δασοκοµίας.
Ένα σωστά διαχειριζόµενο δάσος δηµιουργεί τη βάση για την
προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος. Με δεδοµένο το µακροπρόθεσµο πλαίσιο που απαιτεί η δασοκοµία, η προσαρµογή στην
αλλαγή του κλίµατος πρέπει να αρχίσει εγκαίρως. Η δασοκοµία
µπορεί επίσης να επωφεληθεί από την αλλαγή του κλίµατος και να
επιτύχει θετικά αποτελέσµατα για την κοινωνία και για την
πρόληψη της αλλαγής του κλίµατος. Χάρη στη µεγάλη ποικιλία
των δασικών οικοσυστηµάτων και των δασοκοµικών δραστηριοτήτων, στην ΕΕ θεωρείται ορθότερο τα µέτρα προσαρµογής να
ορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Σε κοινοτικό επίπεδο, ενδείκνυται η
υποστήριξη της έρευνας, η ανταλλαγή δεδοµένων και η ανάπτυξη
συστηµάτων πληροφόρησης για τα µέτρα προσαρµογής.

2.7 Η ανταγωνιστικότητα του δασοκοµικού τοµέα της ΕΕ και η
προώθηση της απασχόλησης
2.7.1
Η δασοκοµία είναι ένας από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς κλάδους στην ΕΕ. Ο δασικός κλάδος — και ιδιαίτερα η
δασοκοµία — είναι υψηλής έντασης εργασίας και συνιστά, κατά
συνέπεια, σηµαντική πηγή απασχόλησης. Οι µικροµεσαίες δασοκοµικές επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για τη ζωτικότητα και
για το επίπεδο απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Η δασοκοµία
και οι βιοµηχανίες που στηρίζονται σε αυτήν απασχολούν περίπου
3,4 εκατ. εργαζόµενους στην ΕΕ και η αξία που παράγουν
ανέρχεται σε 356 εκατ. ευρώ ετησίως.
2.7.2
Ο αντίκτυπος της δασοκοµίας στην απασχόληση δεν
περιορίζεται στον κλάδο που επιδίδεται στην κατεργασία ξυλείας,
αλλά επεκτείνεται σε δασικά προϊόντα διαφορετικά της ξυλείας,
καθώς και σε άλλα βιολογικά προϊόντα που προέρχονται από τα
δάση. Τα προϊόντα που προέρχονται από τα δάση και διαφέρουν
της ξυλείας, όπως φελλός, µανιτάρια και µούρα, µαζί µε τον οικολογικό τουρισµό και το κυνήγι, συνιστούν σηµαντικές πηγές
εισοδήµατος. Νέες θέσεις απασχόλησης και πηγές εισοδήµατος
µπορούν επίσης να δηµιουργηθούν µε την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα δάση.
2.7.3
Με την εφαρµογή της δασικής στρατηγικής κατέστη
δυνατή η ουσιαστική προβολή θεµάτων που έχουν σχέση µε το
περιβάλλον. Η ανάπτυξη περιβαλλοντικών µέτρων έχει επίσης υπογραµµιστεί από την ισχυρή περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ. Σε
συµφωνία µε την στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιώσιµη ανάπτυξη, που
εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, καθώς και
µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας, ο δασοκοµικός κλάδος και η
δασική βιοµηχανία της ΕΕ πρέπει να αναπτυχθούν µε τέτοιο τρόπο
ώστε να συµβάλλουν πλήρως στην υλοποίηση των στόχων που
έχουν τεθεί για την ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική ανάπτυξη,
την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.
2.7.4
Αν και οι τρόποι χρήσης µπορεί να διαφέρουν σε µεγάλο
βαθµό από τη µια χώρα ή περιοχή στην άλλη, η παραγωγή ξυλείας
παραµένει η κυριότερη λειτουργία της δασοκοµίας. Ωστόσο, το
ποσοστό εκµετάλλευσης της ετήσιας παραγωγής ανέρχεται µόλις
στο 60 %. Η εκµετάλλευση των δασικών πόρων στην ΕΕ µπορεί να
αυξηθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιµότητα της παραγωγής
ξυλείας ούτε οι άλλοι τρόποι χρησιµοποίησης των δασών. Η αποτελεσµατικότερη χρήση των δασικών πόρων της ΕΕ θα συµβάλει στην
αύξηση των θέσεων εργασίας στον τοµέα και στην αυτάρκεια της
ΕΕ σε δασικά προϊόντα.
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2.7.5 Η ανταγωνιστικότητα της δασικής βιοµηχανίας στην ΕΕ
εξετάστηκε σε ειδική ανακοίνωση καθώς και στην σχετική αξιολόγηση. Είναι ωστόσο σηµαντικό η δασοκοµία και η δασική βιοµηχανία να συντονίσουν τη δράση τους στον δασοκοµικό τοµέα.
2.7.6 Η ΕΕ χρειάζεται µια ελκυστική βιοµηχανία επεξεργασίας
ξυλείας. Αυτό προϋποθέτει µεταξύ άλλων τη συνεργασία του δασοκοµικού τοµέα µε τις τοπικές κοινωνίες για τη βελτίωση του
επιπέδου γνώσεων. Η διαφύλαξη της βιωσιµότητας των πρώτων
υλών που παράγουν τα δάση και η διασφάλιση της επάρκειάς τους
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις παραγωγής της δασικής βιοµηχανίας.
2.7.7 Η βιώσιµη διαχείριση δασών πρέπει να χρησιµεύσει ως
βάση για την ανταγωνιστικότητα του οµώνυµου κλάδου στην
Ευρώπη, και γι' αυτό πρέπει να βρεθούν τρόποι για να καταστεί
οικονοµικά προσοδοφόρος δραστηριότητα.
2.7.8 Η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα και η ανταγωνιστικότητα της δασοκοµίας και της παραγωγής ξυλείας στην ΕΕ
πρέπει επίσης να εξετασθούν ξεχωριστά από την ανταγωνιστικότητα
της δασικής βιοµηχανίας. Η δασική στρατηγική δεν προβάλλει
επαρκώς την οικονοµική σηµασία των δασών όπως για παράδειγµα
την αποδοτικότητα της αγοράς ξυλείας. Η διατήρηση και ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει τη βελτίωση της σχέσης
κόστους-απόδοσης στον κλάδο της δασοκοµίας, τη δηµιουργία
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την εµπορικά αποδοτική εκµετάλλευση
των δασών, την ανάπτυξη µεθόδων για την παραγωγή ξυλείας. Η
αποδοτική παραγωγή ξυλείας συµβάλλει στη διασφάλιση και την
περαιτέρω ανάπτυξη της οικολογικής και οικονοµικής βιωσιµότητας
των δασών. Αυτό όµως δεν πρέπει να υπονοµεύει από οικολογική
και κοινωνική άποψη τη βιώσιµη χρήση των δασών. Συνεπώς, στο
χώρο αυτό, υπάρχει ανάγκη να διεξαχθούν αρκετές έρευνες για να
διαπιστωθεί ο αντίκτυπος που ασκεί η αυξανόµενα µηχανική δασοκοµία από οικολογική και κοινωνική άποψη και να αποφευχθούν
τυχόν επιπτώσεις.
2.7.9 Η βελτίωση της πολυλειτουργικής χρήσης των δασών στο
µέγιστο δυνατό βαθµό αποφέρει προστιθέµενη αξία και αυξάνει τη
µικροοικονοµική αλλά και τη µακροοικονοµική βιωσιµότητα. Οι
διαθέσιµοι πόροι, ιδιαίτερα για δραστηριότητες που αφορούν την
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, πρέπει να συγκεντρωθούν
στην ανάπτυξη νέων τρόπων χρήσης των δασών και των πρώτων
υλών που παράγουν, καθώς και στη δηµιουργία λειτουργικών
αγορών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

2.8 Η προώθηση της χρήσης ξυλείας
2.8.1 Η ξυλεία είναι µια ανανεώσιµη, ανακυκλώσιµη πρώτη ύλη
και τα προϊόντα που παράγονται από αυτήν αποθηκεύουν σηµαντικές ποσότητες άνθρακα, επιβραδύνοντας τη θέρµανση του
πλανήτη. Χάρη στην παραγωγή ενέργειας από τα δάση, είναι δυνατή
η αντικατάσταση της παραγωγής ενέργειας από µη ανανεώσιµες
πηγές που είναι επιζήµιες για το περιβάλλον.
2.8.2 Για να ευνοηθεί η χρησιµοποίηση της ξυλείας, πρέπει να
χαραχθεί µια µακροπρόθεσµη στρατηγική η οποία θα επικεντρώνεται, µεταξύ άλλων, στα εµπόδια στα οποία προσκρούει η χρήση
ξυλείας λόγω της νοµοθεσίας και των προτύπων που ισχύουν, στην
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, στις καινοτόµες µεθόδους
χρήσης ξυλείας, στη βελτίωση της τεχνογνωσίας, στην επικοινωνία
και την πληροφόρηση.
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2.8.3
Η παραγωγή ενέργειας από ξυλεία θα πρέπει να παραχθεί
στα πλαίσια της στρατηγικής της ΕΕ για την ενθάρρυνση της
χρήσης νέων µορφών ενέργειας και του προγράµµατος δράσης για
την παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα. Η αντίστοιχη αγορά
ενέργειας πρέπει να αναπτυχθεί µε βάση τη ζήτηση. Στα πλαίσια
της παραγωγής ενέργειας από ξυλεία, πρέπει να συνεκτιµώνται οι
ανάγκες σε πρώτες ύλες της βιοµηχανίας κατεργασίας ξύλου.
2.8.4
Επίσης, µε τον ορισµό του ρόλου που διαδραµατίζει ο
δασοκοµικός τοµέας και των συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργεί,
πρέπει να αναγνωριστεί ότι η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
επηρεάζει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική
βιωσιµότητα του κλάδου. Στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιµη
ανάπτυξη και στην πολιτική της για το περιβάλλον, ιδιαιτέρως δε
στη στρατηγική για τη βιώσιµη χρήση φυσικών πόρων, πρέπει να
ληφθεί υπόψη ο ιδιαίτερος ρόλος των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στην δηµιουργία µιας περισσότερο βιώσιµης κοινωνίας.
2.9 Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των φορέων
του δασοκοµικού τοµέα
2.9.1
Στην Ευρώπη η ιδιοκτησία δασικών εκτάσεων έχει ευρεία
βάση. Το κράτος, άλλοι δηµόσιοι οργανισµοί και µεγάλες επιχειρήσεις κατέχουν µεγάλες εκτάσεις, ενώ οι ιδιωτικές δασικές εκµεταλλεύσεις οικογενειακού τύπου είναι πολύ µικρότερες. Οι δηµόσιοι
φορείς δασικών εκµεταλλεύσεων µπορούν να διαδραµατίσουν καθοριστικής σηµασίας ρόλο όσον αφορά τόσο την παραγωγή ξυλείας
όσο και την άντληση κοινωνικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων.
2.9.2
Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των διαφόρων παραγόντων του κλάδου της δασοκοµίας (π.χ. των
εργαζοµένων, της βιοµηχανίας, των ιδιοκτητών δασών, των οργανώσεων παροχής συµβουλών και υπηρεσιών, των δηµόσιων αρχών που
είναι αρµόδιες για τη δασοκοµία) και της ικανότητάς τους να αντιµετωπίζουν µελλοντικές προκλήσεις. Μια πτυχή της προσπάθειας
αυτής είναι η βελτίωση των συνθηκών και του δυναµικού των
οργανώσεων που εκπροσωπούν τους ενδιαφερόµενους φορείς και η
ανάπτυξη πρακτικών µέτρων. Πρέπει δε να ενισχυθεί η συνεργασία
δασοκοµικού τοµέα και κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση
της βιώσιµης δασοκοµίας.
2.9.3
Περίπου το 60 % των δασών της ΕΕ ευρίσκεται στα χέρια
ιδιωτών, ο αριθµός των οποίων ανέρχεται περίπου σε 16
εκατοµµύρια. Οι οικογενειακές δασικές εκµεταλλεύσεις πρέπει να
έχουν τις ίδιες ευκαιρίες συµµετοχής στη βιώσιµη δασοκοµία, στην
παραγωγή ξυλείας και πρόσβασης στην αγορά. Οι ενώσεις των
ιδιοκτητών δασών έχουν αποδειχθεί ένα αποτελεσµατικό µέσο
παροχής πληροφοριών για τη βιώσιµη δασοκοµία και τους όρους
για την άσκησή της. Η ανάπτυξη των ενώσεων των ιδιοκτητών
δασών συνέβαλε στην αντιµετώπιση του κατακερµατισµού της
ιδιοκτησίας δασών.
2.10 Η πιστοποίηση των δασών
2.10.1 Η πιστοποίηση των δασών είναι µια διαδικασία εθελοντικού χαρακτήρα που επιβάλλεται από την αγορά µε στόχο την
προώθηση της βιώσιµης δασοκοµίας και την ενηµέρωση των
πελατών και των άλλων ενδιαφεροµένων για τις δεσµεύσεις που
συνεπάγεται η βιώσιµη δασοκοµία. Η πιστοποίηση των δασών
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη στήριξη άλλων δραστηριοτήτων
που προωθούν τη βιώσιµη δασοκοµία. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης των δασών πρέπει να γίνουν σεβαστές οι αρχές της εθελοντικής συµµετοχής, της αξιοπιστίας, της διαφάνειας, της αποτελε-

3.2.2006

σµατικότητας του κόστους και της µη διάκρισης, καθώς και η δυνατότητα συµµετοχής των διαφόρων ενδιαφεροµένων πλευρών.
2.10.2 Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι ότι η πιστοποίηση των
δασών πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί εθελοντικό µέσο. ∆εν
πρέπει να εισαχθούν σε επίπεδο ΕΕ κανόνες οι οποίοι στην ουσία θα
καταργήσουν τον εθελοντικό χαρακτήρα της πιστοποίησης και θα
επιβάλουν στους ιδιοκτήτες δασών και σε άλλους παράγοντες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της δασοκοµίας αυστηρότερους,
από την ισχύουσα νοµοθεσία, κανόνες διαχείρισης.
2.10.3 Εφόσον η πιστοποίηση των δασών είναι ένα επιβαλλόµενο από την αγορά µέσο, ο ρόλος της ΕΕ ή των εθνικών κυβερνήσεων περιορίζεται στην υποστήριξη των πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τοµέα και των µη κυβερνητικών οργανώσεων και στην
προώθηση της χρήσης της πιστοποίησης των δασών. Ωστόσο, οι
κυβερνήσεις δεν µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη
διαδικασία πιστοποίησης των δασών.
2.10.4 Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς. Σε ό,τι αφορά τη δασοκοµία, είναι σηµαντικό η κρατική εξουσία να µην υποστηρίζει µε τις δράσεις της ένα
συγκεκριµένο σύστηµα πιστοποίησης των δασών. Η αγορά πρέπει
να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις και ο ανταγωνισµός πρέπει να
είναι ελεύθερος. Μέληµα του κράτους είναι να εξασφαλίσει ότι δεν
θα προκύψουν τεχνητά εµπόδια στο εµπόριο.
2.11 Η ΕΕ και η έρευνα στη δασοκοµία
2.11.1 Ο µοναδικός τρόπος για να αντιµετωπίσει ο κλάδος της
δασοκοµίας αυτές τις προκλήσεις, π.χ. σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη, είναι να αναπτύξει νέες και καινοτόµες διαδικασίες και µεθόδους παραγωγής, αλλά και νέα προϊόντα.
Με τα τρέχοντα και τα µελλοντικά προγράµµατα-πλαίσιο της ΕΕ
στο χώρο της έρευνας, πρέπει να αναβαθµιστεί ο ρόλος των
δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον κλάδο της
δασοκοµίας.
2.11.2 Το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο της Ε.Ε. καλύπτει την περίοδο
2007-2013. Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες είναι ένα νέο
µέσο για την προετοιµασία και την εφαρµογή του προγράµµατοςπλαισίου. Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία χαρτιού (CEPI), οι βιοµηχανίες
κατεργασίας ξύλου (Cei-Bois)και οι οικογενειακοί ιδιοκτήτες δασών
(CEPF)παρουσίασαν στην Επιτροπή µια κοινή δασοκοµική τεχνολογική πλατφόρµα («Καινοτόµος και βιώσιµη χρήση δασικών
πόρων»).
2.11.3 Πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθούν οι ερευνητικές προσπάθειες σχετικά µε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος, την
κατάσταση της υγείας των δασών και τα αντίστοιχα συστήµατα
παρακολούθησης. Η Ε.Ε., µε τη διενέργεια ερευνών και, στη
συνέχεια, µε την ανταλλαγή πληροφοριών, πρέπει να προαγάγει τις
γνώσεις και τη διάθεση των ιδιοκτητών δασών να προσαρµόσουν τα
δάση τους στην εξέλιξη του κλίµατος.
2.12 Ο συντονισµός δασικών θεµάτων
2.12.1 Ένα προαπαιτούµενο για τη διαχείριση δασικών θεµάτων
και για την εφαρµογή δασικών µέτρων είναι ο αποτελεσµατικός
συντονισµός µεταξύ των πολιτικών τοµέων που επηρεάζουν τα
δάση και την δασοκοµία. Η ΕΕ πρέπει να λαµβάνει περισσότερο, απ'
ό,τι σήµερα, υπόψη τις συνέπειες που έχουν για τη δασοκοµία οι
αποφάσεις που λαµβάνει σε διάφορους πολιτικούς τοµείς.
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2.12.2 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το έργο που πραγµατοποίησε η
∆ιϋπηρεσιακή Οµάδα για τη ∆ασοκοµία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τη βελτίωση του συντονισµού σε θέµατα που έχουν σχέση µε τα
δάση και τη δασοκοµία. Όµως, η βελτίωση του συντονισµού και η
διασαφήνιση αρµοδιοτήτων απαιτούν την ύπαρξη ενός ενιαίου
φορέα που θα είναι υπεύθυνος για το συντονισµό, την ανταλλαγή
πληροφοριών και τη συνεργασία των διαφόρων Γ∆, καθώς και για
την επικοινωνία µε τις δασικές αρχές των κρατών µελών και τις
αντίστοιχες οµάδες ενδιαφεροµένων αλλά και την πληροφόρησή
τους. Πρέπει να διασφαλιστεί ο συντονισµός σε ένα αρκετά υψηλό
επίπεδο. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί επάρκεια προσωπικού
και άλλων πόρων για τα µέτρα της Κοινότητας που αποσκοπούν
στη στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης.
2.12.3 Η Μόνιµη ∆ασική Επιτροπή, η Συµβουλευτική Οµάδα
∆ασοκοµίας και Φελλού και η συµβουλευτική οµάδα της δασικής
βιοµηχανίας πρέπει να διαθέτουν αρκετούς πόρους για να φέρουν
σε πέρας το έργο τους. Πρέπει να ενισχυθεί η προοπτική των ενδιαφεροµένων οµάδων να συµµετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις τακτικές συνεδριάσεις των συµβουλευτικών οµάδων
εργασίας. Η εµπειρογνωµοσύνη των κρατών µελών στον κλάδο της
δασοκοµίας πρέπει να ενισχύεται στα πλαίσια των άλλων οµάδων
εργασίας του Συµβουλίου, ιδιαιτέρως στην επιτροπή STAR, όταν
εξετάζονται θέµατα που έχουν σχέση µε την δασοκοµία. Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων των διαφόρων επιτροπών και οµάδων
εργασίας που ασχολούνται µε θέµατα σχετικά µε τη δασοκοµία
πρέπει να είναι αποτελεσµατικός τόσο σε ενδοκοινοτικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο. Οι συνεδριάσεις των συµβουλευτικών επιτροπών
και οµάδων εργασίας πρέπει να εξελιχθούν µε τέτοιο τρόπο έτσι
ώστε οι Γ∆ που ασχολούνται µε θέµατα σχετικά µε τη δασοκοµία
(Γεωργία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Επιχειρήσεις, έρευνα)να συζητούν
µε τις σηµαντικότερες οµάδες των ενδιαφεροµένων φορέων
(ιδιοκτήτες δασών και γης, δασική βιοµηχανία, ΜΚΟ και άλλες
οµάδες συµφερόντων).
2.12.4 Κατά την εφαρµογή διεθνών δεσµεύσεων, πρέπει να
διευκρινίζεται η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ ΕΕ και κρατών
µελών, και να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Τα κράτη µέλη
και η Επιτροπή συντονίζουν τις θέσεις τους επί διεθνών θεµάτων
στην οµάδα εργασίας του Συµβουλίου για τα ∆άση. Πρέπει να
ενισχυθεί η θέση της οµάδας αυτής και να της ανατεθεί επίσηµος
και συνεκτικός ρόλος.

3. Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της εφαρµογής της
δασικής στρατηγικής
3.1.1
Χρειάζεται αποτελεσµατικότερος τρόπος προσέγγισης για
την ανάπτυξη της βιώσιµης δασοκοµίας και τη διασφάλιση του
δυναµικού των δασών για την προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το σχέδιο δράσης που προτείνεται από την
Επιτροπή, το οποίο θα χρησιµεύσει ως µέσο συντονισµού και
πλαίσιο αναφοράς για την εφαρµογή µέτρων στον κλάδο της δασοκοµίας.
3.1.2
Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή µαζί µε τα κράτη µέλη να
προβούν στην επεξεργασία σαφούς θεώρησης και στρατηγικών
στόχων για τα δάση της ΕΕ σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό δασικό
πρότυπο. Η θεώρηση και οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να
βασίζονται και να συµφωνούν µε τις σχετικές µε τα δάση αποφάσεις
της ∆ήλωσης του Ρίο και της Ατζέντας 21, που επικυρώθηκαν στην
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Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχανέσµπουργκ (WSSD). Στη διάσκεψη αυτή επιβεβαιώθηκε ότι η βιώσιµη
διαχείριση των δασών αποτελεί τµήµα της αειφόρου ανάπτυξης.
Επίσης, οι κοινοτικές δράσεις για τη δασοκοµία θα πρέπει να
ενισχύουν τη συµβολή των δασών στην επίτευξη της βιώσιµης
κοινωνίας και των παγκόσµιων στόχων ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης της στρατηγικής της Λισσαβώνας, της συµφωνίας του
Γκέτεµποργκ και των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας.

3.1.3 Με βάση τις συστάσεις της παρούσας γνωµοδότησης, στη
ζητούµενη θεώρηση θα πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον οι
εξής παράµετροι: τα ευρωπαϊκά δάση η δασοκοµία και η αγορά
ξυλείας πρέπει να συµβάλουν σηµαντικά στην οικοδόµηση µιας
βιώσιµης ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η δασοκοµία και η βιοµηχανία
ξυλείας που στρέφονται προς την αγορά, είναι οικονοµικά βιώσιµες
και ανταγωνιστικές και ενισχύουν την οικονοµική δραστηριότητα
στις περιφέρειες συµβάλλουν στην δηµιουργία θέσεων εργασίας και
µέσων διαβίωσης και µπορούν να ασκήσουν ιδιαίτερα σηµαντική
επιρροή στην περιφερειακή οικονοµία και ανάπτυξη. Τα δάση είναι
απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στους τοµείς της ψυχαγωγίας, του πολιτισµού και του περιβάλλοντος. Η ΕΕ θα πρέπει να συµβάλει ενεργά
στη διεθνή διαδικασία για τη δασοκοµία σύµφωνα µε τις αποφάσεις
της WSSD και του Φόρουµ των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆άση
(UNFF).

3.1.4 Οι στρατηγικοί στόχοι του σχεδίου δράσης θα πρέπει να
βασίζονται στις αρχές του συντονισµού και της παροχής προστιθέµενης αξίας στην υφιστάµενη εθνική δασική πολιτική. Ο δασοκοµικός τοµέας πρέπει να αναγνωριστεί ως ανεξάρτητος τοµέας και
κατά συνέπεια θα πρέπει να πραγµατοποιείται εκ υστέρων αξιολόγηση για όλες τις σχετικές πολιτικές και µέτρα.

3.1.5 Το Σχέδιο ∆ράσης για τη βιώσιµη διαχείριση των δασών
πρέπει να καλύπτει όλες τις διαστάσεις της βιώσιµης δασοκοµίας
και ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής στον κλάδο. Για να εξασφαλιστεί όµως η αποτελεσµατική χρήση πόρων σύµφωνα µε το σχέδιο
δράσης, πρέπει να διευκρινιστεί σε ποιες δραστηριότητες και σε
ποια µέτρα θα χορηγηθούν κατά προτεραιότητα οι κοινοτικοί
πόροι.

3.1.6 Στο Σχέδιο ∆ράσης πρέπει η προοπτική της δασοκοµίας
να ενσωµατωθεί στην εφαρµογή των άλλων κοινοτικών πολιτικών,
π.χ. για το περιβάλλον, την ενέργεια, την ανάπτυξη της υπαίθρου
και τη βιοµηχανική πολιτική, έτσι ώστε η βιώσιµη δασοκοµία να
προαχθεί κατά τρόπον που να λαµβάνονται υπόψη η οικονοµική, η
οικολογική, η κοινωνική και η πολιτιστική διάσταση της βιωσιµότητας.

3.1.7 Η ανταλλαγή πληροφοριών για τις περιβαλλοντικές
υπηρεσίες των δασών και για την αξιολόγησή τους θα πρέπει να
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης. Το σχέδιο δράσης
πρέπει να στηρίζει την επεξεργασία καινοτόµων µεθόδων δράσης µε
άξονα την αγορά για την παροχή των περιβαλλοντικών υπηρεσιών
των δασών. Πρέπει να εξεταστούν οι δυνατότητες για την καθιέρωση ενός συστήµατος πληρωµών µε βάση την οικονοµία της
αγοράς για την αντιστάθµιση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών που
προσφέρονται από ιδιοκτήτες δασών και οι οποίες δεν έχουν σχέση
µε την ξυλεία (όπως π.χ. η προστασία των υδάτινων πόρων και η
δέσµευση CO2).
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3.1.8
Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δηµιουργία του
καλύτερου δυνατού περιβάλλοντος για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της οικονοµικής βιωσιµότητας του κλάδου της
δασοκοµίας. Στο σχέδιο δράσης πρέπει να καθοριστούν τα µέσα
που θα συµβάλουν στην ανάληψη καινοτόµων δράσεων που να
δηµιουργούν προστιθέµενη αξία για τη δασοκοµία και να προωθούν
τις πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων του δασικού τοµέα. Στα πλαίσια
αυτά θα πρέπει να προβλεφθεί η δηµιουργία ενός εικονικού ευρωπαϊκού χρηµατιστηρίου ξυλείας, στο οποίο θα καταγράφονται µε
επίκαιρο, καθολικό και διαφανή τρόπο οι οικονοµικές ροές
(προσφορά και ζήτηση)σε είδη ξυλείας και το οποίο οι ιδιοκτήτες
δασών θα µπορούν χρησιµοποιούν ανά πάσα στιγµή και ώρα
(∆ιαδίκτυο).

3.1.9
Καθοριστικό στοιχείο του σχεδίου δράσης πρέπει να είναι
η προώθηση της χρήσης της ξυλείας και άλλων δασικών προϊόντων
ως ανανεώσιµων και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών. Στα
πλαίσια του σχεδίου δράσης, πρέπει να χαραχθεί πρόγραµµα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την ξυλεία και τα άλλα δασικά
προϊόντα. Στο σχέδιο δράσης πρέπει επίσης να προβάλλεται η
χρήση της ξυλείας ως ανανεώσιµης πηγής ενέργειας.
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πολύπλευρες, µοναδικές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες του
δασοκοµικού κλάδου στην Ευρώπη, και να γνωστοποιηθούν στη
συνέχεια µε επίκαιρο τρόπο στους ενδιαφερόµενους του κλάδου,
στα κρατίδια και τις περιφέρειες.
3.1.14 Για την εφαρµογή του σχεδίου δράσης χρειάζεται επίσης
ο προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων και η διάθεση επαρκών πόρων.
3.1.15 Σηµαντικό σηµείο του σχεδίου δράσεως πρέπει να είναι
η θέσπιση µέτρων για την προαγωγή και τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας στα δάση. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπισθούν
ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης (όπως π.χ. οι ενισχύσεις του Natura
2000) ή να προαχθεί η ευαισθητοποίηση και η δεκτικότητα των
πολιτών, των ιδιοκτητών δασών και των σχετικών ενώσεων. Για να
διασφαλιστεί η βιοποικιλότητα στις υπόλοιπες δασικές εκτάσεις,
πρέπει επίσης να αναπτυχθεί µία σειρά εργαλείων που θα εγγυώνται
τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποικιλίας των ειδών στα δάση.
Επιπλέον, πρέπει να προωθηθεί η δηµιουργία περιοχών καθολικής
προστασίας. Λόγω των ιδιαίτερων υποχρεώσεων που ισχύουν, τα
κρατικά δάση πρέπει να είναι το επίκεντρο αυτών των δραστηριοτήτων, ενώ στα ιδιωτικά δάση πρέπει να αναπτυχθούν για το
σκοπό αυτό τα κατάλληλα συστήµατα ανταµοιβής.

3.1.10 Επιπλέον, το σχέδιο δράσης πρέπει να ενισχύει την
προαγωγή της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης για τα
δάση. Μια από τις πτυχές της δράσης αυτής θα είναι η ενσωµάτωση
σηµαντικών ερευνητικών προγραµµάτων για την δασοκοµία στο 7ο
πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα της Ε.Ε., καθώς και η υποστήριξη της πρωτοβουλίας του κλάδου της δασοκοµίας για τη
δηµιουργία τεχνολογικής πλατφόρµας. Με την πραγµατοποίηση
επιστηµονικών ερευνών (ανάθεση µελετών)από κοινού µε τις γεωπονικές σχολές των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων πρέπει να διερευνηθεί
πόσους εργαζόµενους και µε ποια προσόντα χρειάζεται η
ευρωπαϊκή δασοκοµία για να καταστεί οικονοµικά αποδοτική, µε
βάση την αρχή της βιωσιµότητας και σεβόµενη τη φύση, στα
πλαίσια των υφιστάµενων νόµων, κανονισµών αλλά και της πιστοποίησης. Επίσης, πρέπει να διενεργηθεί µελέτη µε αντικείµενο τις
δασοκοµικές δέσµες.

3.1.16 Για να µπορεί να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα των
µέτρων και των µέσων που θεσπίζονται, πρέπει οπωσδήποτε να επεκταθούν τα διάφορα συστήµατα παρακολούθησης που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης και να ενταχθούν στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδίου. Έτσι, είναι απαραίτητο να χαρτογραφηθεί, να
µελετηθεί και να προστατευτεί η βιοποικιλότητα των δασών εντός
και εκτός των προστατευόµενων περιοχών. Επίσης απαραίτητη είναι
η τακτική διενέργεια εκτεταµένων επιθεωρήσεων της κατάστασης
των δασών. Με την έρευνα και την παρακολούθηση, πρέπει να
εξετάζεται κατά πόσον τα διάφορα δασικά µέτρα µπορούν να
συµβάλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας.

3.1.11 Στο σχέδιο δράσης θα πρέπει επίσης να αναζητηθεί ο
τρόπος µε τον οποίο η ΕΕ, µέσω των δράσεών της, µπορεί να
στηρίξει τη διαδικασία των υπουργικών διασκέψεων για την
προστασία των δασών της Ευρώπης και την εφαρµογή των αποφάσεων που λαµβάνονται σε αυτές. Συγκεκριµένα, το σχέδιο δράσης
πρέπει να ενισχύσει την εφαρµογή των εθνικών δασικών προγραµµάτων σε συµφωνία µε τη κοινή προσέγγιση που καθορίζεται
στις υπουργικές διασκέψεις για την προστασία των δασών της
Ευρώπης.

4.1 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ),
πιστεύει ότι η δασική στρατηγική και η εφαρµογή της πρέπει να
συνεχίσουν να βασίζονται στην αρχή της επικουρικότητας καθώς
και στην έννοια της οικονοµικά, οικολογικά, κοινωνικά και πολιτιστικά βιώσιµης δασοκοµίας.

3.1.12 Στο σχέδιο δράσης πρέπει να προβλέπονται µεταξύ των
εκάστοτε χωρών προγράµµατα ανταλλαγών για τους απασχολούµενους στον κλάδο της δασοκοµίας, έτσι ώστε να εµφανιστούν τα
ισχυρά σηµεία και οι αδυναµίες των εθνικών συστηµάτων και να
εξαχθούν πάνω στη βάση αυτή συµπεράσµατα σχετικά µε τις δυνατότητες δράσης για την εργασία σε τοπική κλίµακα.

3.1.13 Μια από τις πτυχές του σχεδίου δράσης θα πρέπει να
είναι ο προσδιορισµός πρακτικών τρόπων για τη βελτίωση του
συντονισµού και της επικοινωνίας σε σχέση µε τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων για τα δάση στην ΕΕ. Στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού
βήµατος πληροφόρησης και επικοινωνίας που έχει στόχο «να φέρει
τους πολίτες πλησιέστερα στην Ευρώπη», πρέπει να συνδυαστούν οι

4. Συµπεράσµατα

4.2 Η ΕΟΚΕ τονίζει µε έµφαση ότι, κατά την εφαρµογή της
δασικής στρατηγικής, πρέπει να δοθεί προσοχή στην ευθυγράµµιση
των στόχων της µε τις στρατηγικές της Λισσαβώνας και του
Gothenburg.
4.3 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για την επίτευξη µιας παγκόσµιας, νοµικά δεσµευτικής
συµφωνίας για τη διαχείριση, τη διατήρηση και τη βιώσιµη
ανάπτυξη όλων των δασών, η οποία να συνάδει µε τις δασοκοµικές
αρχές που υιοθετήθηκαν από τη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών
για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1992, και υποστηρίζει την
εφαρµογή των προτάσεων για την θέσπιση µέτρων που
υιοθετήθηκαν από το διακυβερνητικό πάνελ και το διακυβερνητικό
φόρουµ για τα δάση. Η ΕΟΚΕ τονίζει επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να
λάβει µέτρα προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι υφιστάµενες διαδικασίες και τα µέτρα που έχουν θεσπιστεί για την προαγωγή της
βιώσιµης δασοκοµίας θα συνεκτιµηθούν πλήρως στις διεθνείς
συµφωνίες για το περιβάλλον.
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4.4 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι οι υπουργικές διασκέψεις για την
προστασία των ευρωπαϊκών δασών µπορούν να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο στη συνεργασία που υφίσταται µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών για τα δάση, καθώς και ότι οι αποφάσεις που
λαµβάνονται σε αυτές τις διασκέψεις πρέπει, εάν κριθεί αναγκαίο,
να ενσωµατώνονται στη δασική στρατηγική της ΕΕ.
4.5 Η ΕΟΚΕ τονίζει τον θετικό αντίκτυπο του τοµέα της δασοκοµίας στην απασχόληση και τη ζωτικότητα των αγροτικών
περιοχών, καθώς και στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Τα δασοκοµικά µέτρα που εφαρµόζονται στο πλαίσιο της
πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη θα πρέπει να βασίζονται σε
εθνικά δασικά προγράµµατα και να προωθούν περαιτέρω την
υλοποίηση των στόχων της δασικής στρατηγικής της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ
ζητεί επίσης τη δηµιουργία συστηµάτων για την παρακολούθηση
των δασοκοµικών µέτρων που συγχρηµατοδοτούνται από την ΕΕ
και λαµβάνονται από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο του κανονισµού
για την αγροτική ανάπτυξη καθώς και των συνεπειών τους.
Παράλληλα, τονίζει ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται για τη δασοκοµία στα πλαίσια της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη δεν θα
πρέπει να επιφέρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στην αγορά
ξυλείας και άλλων δασικών προϊόντων.
4.6 H EOKE επισηµαίνει τη θετική επίδραση των δασών στην
υγεία του ανθρώπου, στην ανάταση του πνεύµατος και στην
ανάπαυση των εργαζοµένων. Για το λόγο αυτό, καλεί τα κράτη
µέλη να σεβαστούν την αρχή σύµφωνα µε την οποία το κοινό
µπορεί να απολαµβάνει τους φυσικούς πόρους, και να εξασφαλίσουν την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στα δάση κατά
τρόπον ώστε οι πολίτες να σέβονται τη νοµοθεσία καθώς και τις
ρυθµίσεις και τους όρους που έχουν θέσει οι ιδιοκτήτες δασών
σχετικά µε την προστασία της φύσης.
4.7 Η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι, για την ισόρροπη εφαρµογή
της δασικής στρατηγικής, οι αποφάσεις που λαµβάνονται στα
πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ πρέπει να είναι
συµβατές και συµπληρωµατικές µε τους στόχους της ανάπτυξης
της δασοκοµίας στην ΕΕ.
4.8 Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι η προστασία των δασών και η
διασφάλιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών υπηρεσιών που
προσφέρουν αποτελούν σηµαντική πτυχή της βιώσιµης δασοκοµίας,
καθώς και ότι, για την προστασία των δασών και της παραγωγής
περιβαλλοντικών υπηρεσιών, πρέπει να διατεθούν πόροι για την
ανάπτυξη λειτουργικών προτύπων που ενθαρρύνουν µια εθελούσια
και προσανατολισµένη στην αγορά προσέγγιση. Τα κοινωνικά και
περιβαλλοντολογικά οφέλη που χρειάζεται η κοινωνία και προσφέρουν τα δάση δεν θα πρέπει να περιορίζουν άσκοπα τα δικαιώµατα
και τις αποφάσεις των ιδιοκτητών ή να υπονοµεύουν την αποδοτικότητα της δασοκοµίας στο πλαίσιο της νοµοθεσίας και των αρχών
της βιώσιµης δασοκοµίας.
4.9 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να αναγνωριστεί η σηµασία των
δασών και των προϊόντων που παράγονται από αυτά για τον έλεγχο
της αλλαγής του κλίµατος, καθώς και ότι η ΕΕ πρέπει να προωθεί
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τις ερευνητικές δράσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών για την
προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος.
4.10 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να
δώσει ιδιαίτερη σηµασία στα σηµεία που µπορεί να ενισχύσουν τις
προσπάθειες της ΕΕ για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που θα
ευνοεί τη βιώσιµη δασοκοµία. Θεωρεί επίσης ότι η ισόρροπη
εφαρµογή της δασικής στρατηγικής και η επίτευξη των στόχων των
στρατηγικών της Λισσαβώνας και του Γκέτεµποργκ απαιτούν να
δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην προαγωγή της εµπορικής εκµετάλλευσης των δασών, καθώς και στην αποδοτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στον δασικό τοµέα.
4.11 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να προαχθεί η χρήση
ξυλείας και άλλων δασικών προϊόντων ως ανανεώσιµων και φιλικών
προς το περιβάλλον πρώτων υλών και πηγών ενέργειας και ότι, για
το σκοπό αυτό, πρέπει να χαραχθεί µια µακροσκοπική στρατηγική.
4.12 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν οι
δεξιότητες των ενδιαφερόµενων φορέων όσον αφορά την άσκηση
της βιώσιµης δασοκοµίας. Κρίνει επίσης ότι είναι σηµαντικό να
δοθεί η δυνατότητα στους µικρούς ιδιοκτήτες δασών να αναπτύξουν µε βιώσιµο τρόπο τη δασοκοµία τους µε την ενίσχυση των
οργανώσεων της ιδιωτικής δασοκοµίας. Είναι απαραίτητο να
ενισχυθεί η θεσµική ικανότητα για την προαγωγή της βιώσιµης
δασοκοµίας στα νέα κράτη µέλη. Η ανάπτυξη ιδιωτικών ιδιοκτησιακών αλλά και θεσµικών διαρθρώσεων συνιστά ιδιαίτερη
πρόκληση.
4.13 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η πιστοποίηση των δασών είναι
ένα προαιρετικό εργαλείο που επιβάλλεται από την αγορά για την
προαγωγή της βιώσιµης δασοκοµίας. Παράλληλα, θεωρεί σηµαντικό
να αναλάβει η ΕΕ την ευθύνη για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να µεριµνήσει ώστε η πιστοποίηση των δασών να
µην µετατραπεί σε τεχνητό εµπόδιο για το εµπόριο.
4.14 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι είναι σηµαντικό να ενισχυθούν η
δυναµικότητα, βιωσιµότητα και η ανταγωνιστικότητα του δασικού
κλάδου µέσω της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.
4.15 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι έχει ουσιαστική σηµασία να βελτιωθεί
περαιτέρω ο συντονισµός των διαφόρων κύριων πολιτικών θεµάτων
και να υπάρξει µέριµνα ώστε οι συνέπειες για τον κλάδο της δασοκοµίας να αντικατοπτρίζονται µε καλύτερο τρόπο στις αποφάσεις
για τις διάφορες τοµεακές πολιτικές. Για να βελτιωθεί ο συντονισµός, πρέπει να ορισθεί ένας ενιαίος φορέας ο οποίος θα επωµιστεί
την ευθύνη για την εφαρµογή της δασικής στρατηγικής και για την
επικοινωνία µε τις διάφορες Γ∆, τα κράτη µέλη, τις δασικές αρχές
και τις οµάδες ενδιαφεροµένων·
4.16 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να
παρουσιάσει ειδικό πρόγραµµα δράσης για την υλοποίηση της
δασικής στρατηγικής. Τέλος, πιστεύει ότι είναι σηµαντικό να συµπεριληφθεί στο εν λόγω πρόγραµµα δράσης ο καθορισµός των προτεραιοτήτων και των αρµοδιοτήτων, και να διατεθούν επαρκείς πόροι
για την εφαρµογή του.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 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: «Πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των σπόρων προς σπορά»
COM(2005) 384 τελικό — 2005/0164 (CNS)
(2006/C 28/12)
Στις 21 Σεπτεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 36 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής µε θέµα την ανωτέρω πρόταση.
Στις 27 Σεπτεµβρίου 2005, το Προεδρείο ανέθεσε στο ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και
περιβάλλον» την προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ.
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε,
κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου), να
ορίσει γενικό εισηγητή τον κ. BROS και υιοθέτησε, µε 61 ψήφους υπέρ, καµία κατά και 3 αποχές, την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις
1.1 Η ΕΟΚΕ είναι σύµφωνη µε την κατάρτιση ενός νέου κανονισµού ο οποίος να συγκεντρώνει τις πολυάριθµες τροποποιήσεις
του κανονισµού αρ. 2358/71. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής
είναι περιοριστική και είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί. Συγκεκριµένα,
η ρήτρα διασφάλισης δεν πρέπει να αφορά αποκλειστικά τις χώρες
που δεν είναι µέλη του ΠΟΕ, αλλά να εφαρµόζεται σε όλες τις
τρίτες χώρες.
1.2 Η ΕΟΚΕ προτείνει να εισαχθεί εκ νέου η αιτιολογική σκέψη
2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αρ. 2358/71:
«ότι η ιδιαίτερη κατάσταση της αγοράς ορισµένων σπόρων προς
σπορά χαρακτηρίζεται από την αναγκαιότητα διατηρήσεως
τιµών ανταγωνιστικών σε σχέση προς τις διεθνείς τιµές των
προϊόντων αυτών- ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να εξασφαλίζεται,
µε τα κατάλληλα µέτρα, η σταθερότητα της αγοράς, ως επίσης
και δίκαιο εισόδηµα στους ενδιαφεροµένους παραγωγούς»·
1.3 Η ΕΟΚΕ προτείνει επίσης να εισαχθεί εκ νέου η αιτιολογική
σκέψη 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αρ. 2358/71, αλλά να διευρυνθεί
ώστε να περιλαµβάνει όλα τα ευαίσθητα προϊόντα:
«ότι για τα υβρίδια αραβοσίτου τα προοριζόµενα για σπορά σε
ό,τι αφορά την παραγωγή ευαίσθητων σπόρων προς
σπορά, είναι αναγκαίο να αποφευχθούν, στην αγορά της
Κοινότητος, οι διαταραχές που οφείλονται στις προσφορές που
πραγµατοποιούνται στην διεθνή αγορά σε τιµές µη κανονικέςότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να καθορίζονται για το προϊόν
αυτό, τιµές αναγωγής και να προστίθεται στους δασµούς
εξισωτική εισφορά όταν οι τιµές προσφοράς “ελεύθερο στα
σύνορα” προσαυξηµένες κατά τους δασµούς, είναι κατώτερες
των τιµών αναγωγής».
1.4 Η ΕΟΚΕ προτείνει µία τροποποίηση του άρθρου 7, παράγραφος 1:
«Εάν, λόγω των εισαγωγών ή των εξαγωγών, η κοινοτική αγορά
ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα του άρθρου 1 υφίσταται
ή απειλείται να υποστεί, σοβαρές διαταραχές που θα
µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του
άρθρου 33 της Συνθήκης, είναι δυνατόν να εφαρµοσθούν κατά
τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες που δεν είναι µέλη του Παγκό-

σµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) τα ενδεικνυόµενα µέτρα,
µέχρις ότου εκλείψει η εν λόγω διαταραχή ή απειλή διαταραχής».

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Η υπό εξέταση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
αναθεώρηση της ΚΟΑ στον τοµέα των σπόρων προς σπορά αποσκοπεί κυρίως στην ενοποίηση του κανονισµού αρ. 2358/71, µετά
από τις πολυάριθµες τροποποιήσεις που έχει υποστεί, και την πρόσφατη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ. Μέσω της πρότασης αυτής, ωστόσο,
η γεωργική πολιτική στον τοµέα των σπόρων προς σπορά καταλήγει
να περιορίζεται στην απλούστερή µορφή της: διατηρεί µία ρήτρα
διασφάλισης και ζητεί την ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων µεταξύ
των κρατών µελών.
2.2 Οι σπόροι προς σπορά δεν είναι δυνατό να θεωρούνται
απλή γεωργική πρώτη ύλη. Αποτελούν έναν στρατηγικό παράγοντα
παραγωγής, όχι µόνον για την προσαρµογή του γεωργικού τοµέα
και του τοµέα γεωργικών προϊόντων διατροφής, αλλά και για την
επιτυχή αντιµετώπιση των προσδοκιών των καταναλωτών (π.χ., για
την παραγωγή προϊόντων χωρίς ΓΤΟ). Οι σπόροι προς σπορά
αποτελούν πράγµατι τον πρώτο κρίκο, λόγω του γενετικού τους
ρόλου και των ιδιοτήτων τους, που καλείται να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της αγοράς σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και
στα αιτήµατα των πολιτών σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων
και τον σεβασµό του περιβάλλοντος. Η ΚΟΑ στον τοµέα των
σπόρων προς σπορά πρέπει να θεσπίσει µέσα πιο φιλόδοξα για την
προστασία, την παρακολούθηση και τον προσανατολισµό της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Είναι απαραίτητο κατά την επανεξέταση του κανονισµού να
ληφθούν πραγµατικά υπόψη τα άρθρα 33 και 34 της Συνθήκης.
Είναι συγκεκριµένα σκόπιµο να επανεισαχθούν τουλάχιστον οι αιτιολογικές σκέψεις 2 και 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αρ. 2358/71. Το
ζήτηµα είναι να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δυνατότητα να
αναλαµβάνει δράση σε περίπτωση που προκύπτουν δυσκολίες στις
αγορές των σπόρων προς σπορά ώστε να γίνονται σεβαστά η
Συνθήκη και οι απαιτήσεις των ευρωπαίων καταναλωτών.
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3.2 Ο κατάλογος των προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο
αυτής της ΚΟΑ (1ο άρθρο) θα είχε µεγαλύτερη συνοχή, από νοµοθετική άποψη, εάν είχε διαµορφωθεί περιλαµβάνοντας αναφορά στις
οδηγίες αρ. 66/401 και 66/402 (1) του 1966 περί εµπορίας
σπόρων προς σπορά, ως συµπλήρωµα της τελωνειακής ονοµατολογίας.
3.3 Στην πρόταση της Επιτροπής, η ρήτρα διασφάλισης που
εξασφαλίζει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να λαµβάνει µέτρα σε
περίπτωση σοβαρών διαταραχών που ενδεχοµένως θα έθεταν σε
κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του άρθρου 33 της Συνθήκης,
έχει σηµαντικά περιοριστεί καθώς εφαρµόζεται µόνον στις χώρες
που δεν είναι µέλη του ΠΟΕ. Οι σηµερινοί ανταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας όπως οι σπόροι
προς σπορά είναι όλοι ανεπτυγµένες χώρες (Ηνωµένες Πολιτείες,
Χιλή, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, κτλ). Όλες αυτές οι χώρες είναι
φυσικά µέλη του ΠΟΕ. Συνεπώς δεν είναι ορθό η εφαρµογή της
ρήτρας διασφάλισης να περιορίζεται στις χώρες που δεν είναι µέλη
του ΠΟΕ.
3.4 Η ποιότητα των σπόρων προς σπορά και οι έλεγχοι της
ποιότητάς τους διέπονται στα κράτη µέλη από τις οδηγίες αρ.
66/401, 66/402, 2002/54 και 2002/57. Είναι απαραίτητο να
διασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο ποιότητας και σε ό,τι αφορά τους
σπόρους προς σπορά των τρίτων χωρών. Καθώς το ζήτηµα αυτό
άπτεται των διαπραγµατεύσεων που αφορούν την ισοδυναµία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών, θα έπρεπε η
πρόταση για τη συγκεκριµένη ΚΟΑ να περιλαµβάνει αναφορά στην
απαίτηση ποιότητας αυτή (στις αιτιολογικές σκέψεις, για
παράδειγµα).
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3.5 Πρέπει να χαραχθεί µία πραγµατική πολιτική υποστήριξης
της οργάνωσης των παραγωγών στο πλαίσιο της συγκεκριµένης
ΚΟΑ. Η παραγωγή σπόρων προς σπορά οργανώνεται αναγκαστικά
στο πλαίσιο µιας συµβατικής σχέσης µεταξύ µιας επιχείρησης
διάθεσης σπόρων προς σπορά και ενός γεωργού. Ο γεωργός-παραγωγός σπόρων προς σπορά είναι όντως υποχρεωµένος να παρέχει
το σύνολο της συγκοµιδής του στην επιχείρηση µε την οποία έχει
συνάψει σύµβαση δυνάµει του κανονισµού του 1994 (2) για την
προστασία των φυτικών ποικιλιών. Στο πλαίσιο αυτής της
οργάνωσης, θα ήταν σκόπιµο η Κοινή Οργάνωση Αγοράς να
ενίσχυε την οργάνωση των γεωργών, οι οποίοι είναι συχνά άοπλοι
µπροστά στις επιχειρήσεις, και να καθόριζε ελάχιστους κανόνες για
την σύναψη συµβάσεων.

3.6 Στο πλαίσιο της ΚΟΑ πρέπει να προσδιοριστούν τα µέσα
που θα επιτρέψουν την βελτίωση της συλλογής στατιστικών στοιχείων, σε συνάρτηση µε τους στόχους της αιτιολογικής σκέψης 8
της πρότασης.

3.7 Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει µία λειτουργική διαδικασία
για την θέση σε εφαρµογή των ρητρών διασφάλισης. Είναι πράγµατι
πολύ δύσκολο να αποδειχθεί ότι συγκεκριµένες εισαγωγές σε πολύ
χαµηλές τιµές θέτουν σε κίνδυνο «την επίτευξη των στόχων του
άρθρου 33 της Συνθήκης», όπως αναφέρει η πρόταση της Επιτροπής, ή ότι δεν σέβονται τις προσδοκίες των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(1) ΕΕ L 125 της 11.07.1966.

(2) Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 2100/94 του Συµβουλίου της 27.07.1994 – ΕΕ L
227 της 01.09.1994.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου σχετικά µε τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση
της αµπελοοινικής αγοράς»
COM(2005) 395 τελικό — 2005/0160 (CNS)
(2006/C 28/13)
Στις 21 Σεπτεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 37 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Στις 27 Σεπτεµβρίου 2005, το Προεδρείο της ΕΟΚΕ ανέθεσε στο ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της
υπαίθρου, περιβάλλον» την προετοιµασία των σχετικών εργασιών.
∆εδοµένου του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών, κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης
Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
αποφάσισε να ορίσει γενικό εισηγητή τον κ. Barato Triguero και υιοθέτησε, µε 88 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά
και 1 αποχή, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις
1.1 Η ΕΟΚΕ υποδέχεται θετικά τις προτεινόµενες από την
Επιτροπή τροποποιήσεις στα άρθρα και τα παραρτήµατα του κανονισµού του Συµβουλίου αριθ. 1493/1999 (1). Αυτές οι τροποποιήσεις εισάγουν τις απαιτούµενες αλλαγές προκειµένου να προσαρµοσθεί ο κανονισµός στη σηµερινή πραγµατικότητα του αµπελοοινικού τοµέα. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ, ελλείψει επαρκών στοιχείων που να
δικαιολογούν τον αποκλεισµό του από τις αποδεκτές πρακτικές,
προτείνει να επιτραπεί η χρήση του οινολογικού άνθρακα και για
τους οίνους εν ηρεµία.
1.2 Σύµφωνα µε τα υφιστάµενα τεχνικά κριτήρια, η εν λόγω
πρακτική συνιστά τη µόνη επεξεργασία που µπορεί να ελεγχθεί η
οποία δεν παρουσιάζει αντενδείξεις κατά την εξάλειψη της ωχρατοξίνης για τους ερυθρούς οίνους για τους οποίους αυτό απαιτείται.
1.3 Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, η πρόταση της Επιτροπής για
την αντικατάσταση του σηµείου θ) της παραγράφου 1 του
παραρτήµατος IV από το κείµενο: «η επεξεργασία των γλευκών
και των νέων οίνων που βρίσκονται ακόµη στο στάδιο της ζύµωσης,
µε άνθρακα οινολογικής χρήσης, εντός ορισµένων ορίων,» θα πρέπει
να τροποποιηθεί προκειµένου να είναι δυνατή η χρήση αυτής της
επεξεργασίας και για τους οίνους εν ηρεµία.
1.4 Κατά συνέπεια, η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να
τροποποιηθεί ως εξής: «η επεξεργασία των γλευκών και των νέων

οίνων που βρίσκονται ακόµη στο στάδιο της ζύµωσης, καθώς και
των οίνων εν ηρεµία, µε άνθρακα οινολογικής χρήσης, εντός
ορισµένων ορίων,».
2. Αιτιολογία
2.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του
κανονισµού του Συµβουλίου αριθ. 1493/1999 για την κοινή
οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς.
2.2 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί
λογική συνέπεια της απαραίτητης προσαρµογής της κοινοτικής
νοµοθεσίας στην εισδοχή των νέων κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στον ευρωπαϊκό
αµπελοοινικό τοµέα. Η πρόταση επιφέρει διαφάνεια και σαφήνεια,
προσφέροντας παράλληλα νοµική κάλυψη στις οινολογικές πρακτικές που αναγνωρίζονται και γίνονται αποδεκτές από τη ∆ιεθνή
Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου (OIV).
2.3 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ως προς την εισαγωγή του πυροκαρβονικού διµεθυλίου (DMDC) ως νέας οινολογικής πρακτικής, αλλά
υπογραµµίζει ότι εάν η Γενική ∆ιεύθυνση «Υγεία και Προστασία των
Καταναλωτών» αποφάσιζε να µειώσει το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο
θειωδών και στη συνέχεια µείωνε ή εξάλειφε το DMDC, εξαιτίας
του πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατός του επί της περιεκτικότητας
σε µεθανόλη, ο αµπελοοινικός τοµέας θα στερείτο εναλλακτικών
τεχνικών.

Βρυξέλλες, 26 ∆εκεµβρίου 2005.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(1) ΕΕ L 179, της 14.7.1999, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 262, της
14.10.2003, σ. 13).
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Πρόταση Κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ίδρυση του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
COM(2005) 108 τελικό — 2005/0033 (COD)
(2006/C 28/14)
Στις 27 Σεπτεµβρίου 2005, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή» στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του, στις 3 Οκτωβρίου 2005, µε
βάση την εισηγητική έκθεση του κ. BARROS VALE.
Κατά τη 421η σύνοδο ολοµέλειάς της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 74 ψήφους υπέρ και 3
αποχές.
1. Εισαγωγή
1.1 Το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής:
Ταµείο ή ΤΑΕΕ) ιδρύθηκε το 2002 µε στόχο να παρέχει συνδροµή
στις περιφέρειες των κρατών µελών ή των υπό ένταξη χωρών σε
περιπτώσεις µείζονος φυσικής καταστροφής.
1.2 Ορίστηκε ότι το Ταµείο θα έπρεπε να λειτουργεί µε ευελιξία
και όσο το δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατία, ούτως ώστε να είναι
δυνατή η άµεση συνδροµή προς τις πληγείσες περιφέρειες.

2.1.3.1 Ποσοτικό: το κατώτατο όριο για την κινητοποίηση του
Ταµείου µειώνεται από 3 σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ ή από 0,6 %
σε 0,5 % του ΑΕΠ, γεγονός που επιτρέπει την κινητοποίηση για
µεγαλύτερο αριθµό περιπτώσεων.
2.1.3.2 Ποιοτικό: σε συγκεκριµένες και δεόντως στοιχειοθετηµένες περιπτώσεις (κυρίως εκείνες για τις οποίες, κατά τη
στιγµή της απόφασης, δεν είναι ακόµη πλήρως γνωστή η έκταση
των ζηµιών) η Επιτροπή µπορεί να δραστηριοποιήσει το Ταµείο,
ακόµη κι εάν δεν πληρείται το ποσοτικό κριτήριο.

1.3 Ο προβλεφθείς προϋπολογισµός του Ταµείου για την
περίοδο 2002-2006 ανερχόταν σε περίπου ένα δισεκατοµµύριο
ευρώ ανά έτος.

2.1.4 Οι γειτονικές χώρες της πληγείσας χώρας, όταν
υφίστανται επίσης συνέπειες, είναι επιλέξιµες για ενίσχυση.

1.4 Ο Κανονισµός του Ταµείου πρέπει να αναθεωρηθεί έως το
τέλος του 2006, και η αναθεώρηση αυτή αποτελεί το αντικείµενο
της παρούσας γνωµοδότησης.

2.1.5 Πρέπει να εξασφαλίζεται, και για την περίπτωση του
Ταµείου, η αρχή της επικουρικότητας.

1.5 Το υφιστάµενο Ταµείο περιορίζεται στις φυσικές καταστροφές, δεδοµένου ότι η παροχή συνδροµής σε περίπτωση βιοµηχανικών ατυχηµάτων, τροµοκρατικών ενεργειών ή ακόµη και
σοβαρής κρίσης της δηµόσιας υγείας είναι εξαιρετικά δυσχερής.
1.6 Το σηµερινό κατώτατο όριο για την κινητοποίηση του
Ταµείου είναι πολύ υψηλό (τοποθετείται στα 3 δισεκατοµµύρια
ευρώ µε άµεσες ζηµίες, ή άνω του 0,6 % του ΑΕΠ), µε αποτέλεσµα
περισσότερο από τα 2/3 των ενισχύσεων να πραγµατοποιηθούν
βάσει ρήτρας εξαίρεσης (ο ετήσιος προϋπολογισµός της οποίας
περιορίζεται σε 75 εκατοµµύρια ευρώ).
2. Η νέα πρόταση
2.1 Γενικά ζητήµατα
2.1.1
Το γεωγραφικό πεδίο του Ταµείου παραµένει ως έχει,
καλύπτοντας τα σηµερινά κράτη µέλη και τις υπό ένταξη χώρες.

2.1.6 Στην Πρόταση της Επιτροπής εξετάζεται η δυνατότητα να
ζητείται προκαταβολή εκ µέρους της πληγείσας χώρας (περίπου 5 %
του συνόλου του προβλεπόµενου κόστους των επιλέξιµων ενεργειών, µε ανώτατο όριο 5 εκατοµµύρια ευρώ), η οποία θα χορηγείται αµέσως µετά από την αίτηση ενίσχυσης, και η οποία θα
επιστρέφεται από την ενδιαφερόµενη χώρα, σε περίπτωση που θα
διαπιστωθεί η µη επιλεξιµότητά της.
2.1.7 Θα πρέπει να εφαρµόζεται η αρχή της αναλογικότητας
κατά την εκχώρηση της ενίσχυσης, µε συνυπολογισµό, είτε του
συνόλου των ζηµιών, είτε της έκτασης της χώρας και της µελλοντικής σοβαρότητας της καταστροφής.
2.1.8 Η αξιοποίηση της ενίσχυσης ανήκει στην πλήρη αρµοδιότητα της χώρας που την λαµβάνει, η οποία οφείλει να παρουσιάσει έκθεση όπου θα εµφανίζεται, δεόντως στοιχειοθετηµένη, η
χρήση των χρηµατοδοτικών πόρων, η οποία θα πρέπει να συµφωνεί
µε τον κανονισµό.

2.1.2
Το θεµατικό πεδίο του Ταµείου διευρύνεται, ώστε, πέρα
από τις φυσικές καταστροφές, να περιλαµβάνει τεχνολογικές ή
βιοµηχανικές καταστροφές, απειλή της δηµόσιας υγείας και τροµοκρατικές ενέργειες.

2.1.9 Το ύψος της χρηµατοδότησης που προτείνει η Επιτροπή
για το Ταµείο παραµένει στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.

2.1.3
Ο ορισµός της «καταστροφής» που είναι επιλέξιµη για
ενίσχυση από το Ταµείο γίνεται µέσω διττού κριτηρίου, ποσοτικού
ή πολιτικού:

2.1.10 Ο προϋπολογισµός της ΕΕ δεν προβλέπει πιστώσεις για
το Ταµείο το οποίο κάθε φορά τίθεται σε λειτουργία µέσω διορθωτικού προϋπολογισµού.
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2.1.11 Σε περίπτωση που θα ξεπεραστεί το ετήσιο ποσόν, χρησιµοποιούνται ποσά του εποµένου έτους, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή της ενίσχυσης, εφόσον αυτή δικαιολογείται.
3. Γενικές και ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
επικροτεί το στόχο της Επιτροπής να αποκτήσει η εφαρµογή του
Ταµείου Αλληλεγγύης ευρύτερη κάλυψη και να του δοθεί η δυνατότητα άµεσης ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσης.
3.2 Εντούτοις, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να προσαρµοστούν διάφορα ζητήµατα στην Πρόταση της Επιτροπής,
προκειµένου να βελτιωθεί και να αποβεί αποτελεσµατικότερη, ούτως
ώστε το Ταµείο να καταστεί ένα ισχυρό και ευέλικτο εργαλείο στη
διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου οι πληθυσµοί των
περιοχών που καλύπτονται από την εφαρµογή του να δύνανται να
επωφελούνται πραγµατικά από την αλληλέγγυα υποστήριξή του. Η
συµβολή αυτή, που επιβάλλεται να απαλλαγεί από γραφειοκρατικές
διατυπώσεις και να διαθέτει κανόνες ικανούς να καλύπτουν διάφορα
είδη καταστροφών, οποιαδήποτε κι εάν είναι η προέλευσή τους, στις
πλέον κρίσιµες στιγµές για τις κοινότητες τις οποίες καλείται να
εξυπηρετεί, πρέπει να συνιστά όχι µόνο µια πολύτιµη βοήθεια για
την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των υποδοµών και
της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, αλλά και ένα σαφές πολιτικό
µήνυµα που θα µπορεί να απευθύνει η Ευρώπη στους πολίτες που
πλήττονται από σοβαρές καταστάσεις επείγουσας ανάγκης.
3.3 Η ΕΟΚΕ, λοιπόν, φρονεί ότι ο όγκος της προτεινόµενης
χρηµατοδοτικής παροχής φαίνεται να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις
των αιτήσεων που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια,
αµφιβάλλει όµως κατά πόσον το προτεινόµενο ύψος θα µπορέσει
να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενδεχόµενης µεγάλης καταστροφής,
όπως λ.χ. ενός σηµαντικού σεισµού, µιας πανδηµίας ευρωπαϊκής
έκτασης ή ενός ατυχήµατος ή εγκληµατικής απόπειρας µε όπλα
µαζικής καταστροφής. Για τέτοιου είδους καταστάσεις, πραγµατικά
εξαιρετικές, θα έπρεπε να προβλέπεται ειδικός µηχανισµός, εξαιρετικού χαρακτήρα και αυτός, στον οποίο όµως να µπορεί να
προσφύγει η Ένωση, σε περίπτωση που θα εµφανιστεί κάποτε µια
συµφορά τέτοιας έκτασης.
3.4 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, οι κανόνες πρόσβασης στο
Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να είναι
απλοί και σαφείς, όσο το δυνατόν λιγότερο γραφειοκρατικοί, να
διαθέτουν όµως µηχανισµούς που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια,
καθώς και την εκ των υστέρων εκτίµηση και έλεγχο των στόχων για
τους οποίους χρησιµοποιήθηκαν οι πόροι που ετέθησαν στη
διάθεση του δικαιούχου κράτους.
3.5 Λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα δηµοσιονοµική συγκυρία
της Ένωσης και την οικονοµική πραγµατικότητα που αντιµετωπίζει
η Ευρώπη, η ΕΟΚΕ δεν είναι αντίθετη µε τη µορφή του κυµαινόµενου προϋπολογισµού µε προκαθορισµένο ανώτατο όριο, η οποία
προτείνεται στον Κανονισµό, πιστεύει όµως ότι, µόλις αυτό θα είναι
δυνατόν, το Ταµείο θα έπρεπε να θεσπιστεί ως Μόνιµο Αυτόνοµο
Ταµείο, µε σταθερό ίδιο ετήσιο προϋπολογισµό, του οποίου το
«πλεόνασµα» που θα προκύπτει από τα ποσά που δεν θα έχουν
χρησιµοποιηθεί κάθε έτος, θα χρησιµεύουν ως απόθεµα για µεγάλες
καταστροφές.
3.6 Σχετικά µε τους κανόνες που αφορούν τις προθεσµίες
χρήσης των πόρων, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η πρόταση της Επιτροπής
έχει ορθές κατευθύνσεις και επικροτεί τον προβλεπόµενο µηχανισµό
ταχείας ανταπόκρισης, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ταχείας
υποστήριξης, αµέσως µετά από τη διαπίστωση των γεγονότων που
αποτελούν αντικείµενο κινητοποίησης του Ταµείου.
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3.7 Σχετικά µε τον προβληµατισµό που αφορά την εκτίµηση
των ζηµιών, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η διαδικασία αυτή όχι µόνο δεν
είναι απλή, εάν ληφθεί υπόψη το εύρος των καταστάσεων που
καλύπτονται από τον προτεινόµενο Κανονισµό, αλλά είναι και πιθανότατο να οδηγήσει σε εσφαλµένες εκτιµήσεις, λόγω της πληθώρας
των επηρεαζόµενων δαπανών και παραγόντων, δεδοµένου µάλιστα
ότι δεν πρόκειται µόνο για δηµόσιες ζηµίες αλλά και για ιδιωτικές.
Το µικρό χρονικό διάστηµα εντός του οποίου πρέπει να υποβληθεί
η αίτηση στις υπηρεσίες της Επιτροπής, σε συνδυασµό µε την
πληθώρα των πληγέντων ενδιαφερόντων και υλικών αγαθών,
ενδέχεται να οδηγήσει σε ιδιαίτερη υπερεκτίµηση ή υποεκτίµηση
των επιπτώσεων της υπό εξέταση κρίσης και, ως εκ τούτου, η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλουν τα κράτη πρέπει να διέπεται
από µεγάλη σύνεση, µε προσφυγή σε ειδικούς, σε ιστορικά στοιχεία
και σε προγενέστερες καταστάσεις, και µε στάθµιση των οικονοµικών παραµέτρων σε συνάρτηση µε το επίπεδο των τιµών στο
επιδοτούµενο κράτος.
3.8 Όσον αφορά το είδος των δαπανών στις οποίες καλείται να
συµµετάσχει το Ταµείο, η ΕΟΚΕ κρίνει ως ορθές τις επιλέξιµες
ενέργειες που απαριθµούνται στο άρθρο 4 της πρότασης Κανονισµού, θα επιθυµούσε όµως να περιληφθεί πρόσθετο εδάφιο µε την
εξής ένδειξη: «άλλες ενέργειες δηµόσιου ενδιαφέροντος, µε στόχο
την εξοµάλυνση του κοινωνικού και οικονοµικού βίου των
πληγέντων πληθυσµών ή/και περιοχών, µε δυνατότητα πρόσβασης
στο ΤΑΕΕ για το σύνολο των φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
σύµφωνα µε λεπτοµέρειες και µέτρα προφύλαξης που θα προσδιοριστούν.» Ο στόχος της προσθήκης του νέου αυτού εδαφίου
συνδέεται µε το γεγονός ότι είναι αδύνατο να προβλεφθούν όλα τα
είδη και οι συνέπειες των γεγονότων που θα κληθεί να καλύψει το
ΤΑΕΕ, και γι' αυτό εισάγεται ευελιξία κατά τη λήψη των αποφάσεων, για πιο ειδικές καταστάσεις, όπου η κοινωνική οργάνωση και
ο µηχανισµός παραγωγής θα βρίσκονται σε κίνδυνο εάν δεν υπάρχει
δυνατότητα παρέµβασης για ιδιωτικές ζηµίες.
3.8.1 Όσον αφορά τη µέριµνα για το άνοιγµα αυτό, διαπιστώνεται ότι τα προβλεπόµενα κονδύλια παραµένουν κατά µεγάλο
µέρος αχρησιµοποίητα, κυρίως λόγω της ρήτρας επιφύλαξης των
κονδυλίων που επιβάλλει τον περιορισµό αποκλειστικά στις δηµόσιες δαπάνες. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει να λαµβάνονται
υπόψη καταστάσεις που εκ των πραγµάτων εγγράφονται στη φιλοσοφία παρέµβασης του ΤΑΕΕ.
3.8.2 Ακόµη, η έννοια του κατώτατου ορίου θα έπρεπε επίσης
να επανεξεταστεί, ούτως ώστε να προσαρµοστούν οι δυνατότητες
παρέµβασης του Ταµείου µε τις απαιτήσεις επί τόπου και µε την
περιφερειακή διάσταση ορισµένων φυσικών φαινοµένων.
3.9 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι τελικοί δικαιούχοι πρέπει να είναι οι
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω των επιλέξιµων για πραγµατοποίηση ενεργειών. Μόνο για λειτουργικούς και οργανωτικούς
λόγους είναι ενδιάµεσοι δικαιούχοι τα κράτη, τα οποία λαµβάνουν
τα µέσα για το σκοπό αυτόν από τον προϋπολογισµό του Ταµείου.
Για τον ίδιο λόγο, δεν πρέπει µόνο κρατικές οργανώσεις να λαµβάνουν τα δηµόσια µέσα που διατίθενται για την παρέµβαση του
Ταµείου, αλλά επίσης και η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών, η
οποία εµπλέκεται στις επιλέξιµες ενέργειες, δεδοµένου ότι, γενικά,
τα κράτη δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους παρέµβασης για
να ανταποκρίνονται χωρίς τη συνδροµή της στις επιπτώσεις τέτοιου
είδους καταστροφών. Τα πυροσβεστικά σώµατα, οι εθελοντικές
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που σχετίζονται µε την
υγεία ή την κοινωνική στήριξη και άλλοι παράγοντες της κοινωνίας
των πολιτών πρέπει να λαµβάνουν τη δέουσα αντιστάθµιση για τις
προσπάθειές τους, την αφοσίωση και τις δαπάνες που καλύπτουν,
εφόσον, γενικά, δεν διαθέτουν προϋπολογισµούς ανάλογους µε την
ιδιαιτερότητα τέτοιας εµβέλειας γεγονότων σηµαντικής έκτασης.
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3.10 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το γεωγραφικό πεδίο των χωρών που
πρέπει να καλύπτονται σε περίπτωση καταστροφής πρέπει να
αναθεωρηθεί, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη και επέκταση
της στήριξης σε άλλες χώρες, πέρα από τις άµεσα γειτονικές. Σε
καταστροφές µεγάλων διαστάσεων (των οποίων η πυρηνική είναι
ένα παράδειγµα και µόνο), ενδέχεται να πληγούν και άλλα κράτη,
που δεν έχουν σύνορα µε το κράτος όπου άρχισε η τραγωδία, και
ως εκ τούτου τα διάφορα πληγέντα κράτη πρέπει να είναι επιλέξιµα
για στήριξη. Σε καταστάσεις όπου υπάρχουν άλλα πληγέντα κράτη,
και από τη στιγµή που θα έχει ενεργοποιηθεί το Ταµείο, αυτό
πρέπει να έχει εφαρµογή στα διάφορα εµπλεκόµενα κράτη, ακόµη κι
εάν ορισµένα από αυτά δεν πληρούν τους περιορισµούς που
αναγράφονται στο άρθρο 2 της πρότασης Κανονισµού.
3.11 Το ζήτηµα της γειτνίασης τίθεται επίσης, κατά την άποψη
της ΕΟΚΕ, και για τα κράτη που δεν είναι µέλη ούτε υποψήφια,
από τη στιγµή που θα έχουν πληγεί από ένα συµβάν που
προκλήθηκε εντός της επικράτειας της Ένωσης, ή των υποψηφίων
κρατών. Εάν το Ταµείο κινητοποιηθεί για συµβάν που προκλήθηκε
ή έχει προέλευση από αυτό το γεωγραφικό χώρο, τα άλλα γειτονικά
κράτη θα πρέπει επίσης να έχουν δικαίωµα στην αλληλεγγύη της
Ένωσης, είτε µέσω του Ταµείου, είτε µέσω των άλλων µηχανισµών
που ισχύουν για τη διεθνή συνεργασία, από τη στιγµή που κάτι
τέτοιο δεν επηρεάζει, περιορίζοντάς τα, τα συγκεκριµένα προγράµµατα συνεργασίας που ενδεχοµένως ισχύουν.
3.12 Η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαίο να περιληφθούν, ως επιλέξιµες,
οι καταστροφές που απορρέουν από καταστάσεις σώρευσης ή
παράτασης γεγονότων που δεν εντοπίζονται άµεσα ως ιδιαίτερα
σοβαρά (π.χ. σοβαρή ξηρασία), καθώς και να διασαφηνιστεί η
στιγµή κατά την οποία αυτές αποτιµούνται. Οι κλιµατικές αλλαγές
που παρατηρούνται σήµερα, και που προκαλούνται εν µέρει από
την άνοδο της θερµοκρασίας του πλανήτη, για την οποία είναι
επίσης υπεύθυνο το σύνολο της Ένωσης, επηρεάζουν περισσότερο
ορισµένα κράτη απ' ό,τι άλλα, και δεν θα ήταν λογικό ούτε και
δείγµα αλληλεγγύης να αποποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση τις
ευθύνες της, τόσο σχετικά µε το πρόβληµα της προέλευσης, όσο
και των συνεπειών τους.
3.12.1 Οι παρατηρήσεις που συνελέχθησαν επί τόπου κατά την
αποστολή µελέτης της ΕΟΚΕ στην Ισπανία και στην Πορτογαλία,
από τις 14 έως τις 16 Σεπτεµβρίου 2005, ανέδειξαν, σε πολλές
περιπτώσεις, την ανάγκη συνδυασµού, µε βάση τον ίδιο προβληµατισµό:
— αφενός, του ΤΑΕΕ, µε την ικανότητα ταχείας παρέµβασής του,
ώστε να δίδεται άµεση λύση στις επείγουσες ανάγκες, είτε
έναντι του πληθυσµού είτε από υλική άποψη, και
— αφετέρου, των πιο διαρθρωτικών Ταµείων παρέµβασης, ώστε να
δίδονται µακροπρόθεσµες λύσεις στα ουσιαστικά προβλήµατα.
Τούτο µπορεί να αφορά τη δηµιουργία υποδοµών για την
ξηρασία, την αναδάσωση, την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων όταν οι πυρκαγιές είναι πολύ καταστροφικές.
3.12.2 Η εγγραφή της παρέµβασης του ΤΑΕΕ σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο σηµαντικών µακροπρόθεσµων δράσεων θα έπρεπε να
συνιστά σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή σχεδίων εκ µέρους της
Επιτροπής. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα µπορούσαµε να καταλήξουµε
σε µια βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας του ΤΑΕΕ και των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων.
3.12.3 Τα προβλήµατα της υδροδότησης, της λειτουργίας
υποδοµών και της στήριξης των πληθυσµών, στο κοινωνικό επίπεδο
και στο επίπεδο της υγείας, σε απρόβλεπτες καταστάσεις ξηρασίας
ή καύσωνα, δεν µπορεί να εξαιρούνται από τα φαινόµενα που
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δικαιούνται στήριξη από το Ταµείο, κατά τον ίδιο τρόπο που
καλύπτονται οι πληµµύρες, οι τυφώνες ή οι κυκλώνες. Ο Κανονισµός πρέπει να προβλέπει τις καταστάσεις αυτές και να ορίζει
σαφώς από ποια στιγµή οι καταστάσεις αυτές πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, δεδοµένου ότι δεν προέρχονται από ένα γρήγορο
και άµεσα εντοπιζόµενο συµβάν και δεν χαρακτηρίζονται από τη
συνεχή επιδείνωση µιας συγκεκριµένης κατάστασης (κλιµατολογικής
ή άλλης).
3.13 Για το σκοπό αυτόν, θα µπορούσε να θεσπιστεί η αναγκαία
προϋπόθεση της «Επίσηµης ∆ήλωσης Σοβαρής Ξηρασίας», την
οποία θα καταθέτει η εθνική αρχή η αρµόδια για τη διαχείριση των
υδάτων, µέσω της τήρησης ενιαίων αντικειµενικών κριτηρίων, τα
οποία θα ακολουθούν οι διάφορες αρµόδιες για τη διαχείριση των
υδάτων αρχές στο εκάστοτε κράτος µέλος.
3.14 Η ΕΟΚΕ φρονεί επίσης ότι τα κράτη µέλη και η Ένωση
πρέπει να θεσπίσουν σαφείς κανόνες όσον αφορά την υποχρέωση
του συστήµατος ασφαλίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιλαµβάνει την κάλυψη συγκεκριµένου είδους κινδύνων, τους
οποίους οι επιχειρήσεις του κλάδου συχνά επιχειρούν να αποφεύγουν. Ο στόχος αυτός είναι ακόµη περισσότερο σηµαντικός,
δεδοµένου ότι το Ταµείο και οι δηµόσιες ενισχύσεις που παρέχουν
τα κράτη δεν καλύπτουν γενικά τις ζηµίες που υφίστανται οι
ιδιώτες, οι οποίες συνήθως είναι πολύ ανώτερες από τις δαπάνες
που απορρέουν από την δηµόσια παρέµβαση για τον περιορισµό ή
την επίλυση των προβληµάτων συλλογικής υφής, και τις οποίες
θεωρούν χρέος τους οι δηµόσιες αρχές.
3.15 Τέλος, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι προσπάθειες στον τοµέα της
πρόβλεψης κινδύνων πρέπει να προωθούνται στα διάφορα επίπεδα
που έχουν τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης ή εξάλειψης των συνεπειών των συµβάντων, µέσω της πρόληψης συµβάντων, της αποτροπής καταστροφών, και της προετοιµασίας και κινητοποίησης
προληπτικών µηχανισµών ανταπόκρισης, ούτως ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή και υγεία και η καταστροφή υποδοµών
και υλικών ή µη αγαθών. Υπό την έννοια αυτή, η ΕΟΚΕ δεν θα
θεωρούσε άτοπο να περιληφθεί περιοριστική ρήτρα στα πλαίσια του
προτεινόµενου Κανονισµού, η οποία, µε στόχο την προώθηση της
πρόληψης, να περιορίζει, να µειώνει ή και να ακυρώνει την παρέµβαση του Ταµείου σε αποδεδειγµένες περιπτώσεις αµέλειας των
δηµοσίων αρχών του ενδιαφεροµένου κράτους, από τη στιγµή που
το κράτος αυτό είχε τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες να ανταποκριθεί στην έκταση των συνεπειών του συµβάντος. Η παρέµβαση
του Ταµείου θα µπορούσε να πραγµατοποιείται ακόµη και υπό τις
συνθήκες αυτές, υπό µορφή δανείου και όχι επιδότησης προς το
κράτος που κρίνεται ότι επέδειξε αµέλεια, λαµβάνοντας υπόψη ότι
οι τελικοί δικαιούχοι που επιχειρείται να υποστηριχθούν είναι οι
πληγέντες από το συµβάν πολίτες. Η οριστική καταβολή κονδυλίων
της Ένωσης, σε περιπτώσεις αµέλειας των κρατών, δηµιουργεί ένα
περιβάλλον χαλαρότητας και ανευθυνότητας και αυξάνει τον
κίνδυνο πρόκλησης ορισµένων ειδών καταστροφών, που θα
µπορούσαν ενδεχοµένως να αποτραπούν.

4. Συµπεράσµατα
4.1 Η ΕΟΚΕ ενισχύει την άποψη που ανέκαθεν έχει υποστηρίξει,
υπέρ της πρόληψης, της ανάληψης ευθυνών και της πρόβλεψης
σοβαρών συµβάντων, θεωρεί όµως ότι έχει ύψιστη σηµασία η
ύπαρξη ενός µηχανισµού όπως το Ταµείο, εφόσον θα είναι προσαρµοσµένο στις κριτικές και τις συστάσεις που διατυπώνονται στο
σηµείο 3, «Γενικές και Ειδικές Παρατηρήσεις», τις οποίες θεώρησε
σκόπιµο να εκφράσει έναντι της πρότασης της Επιτροπής.
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4.2 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις βελτιώσεις
που εισάγει ο προτεινόµενος Κανονισµός, οι οποίες όµως, κατά την
άποψή της, δεν είναι επαρκείς προκειµένου το Ταµείο να αποκτήσει
πλήρες δυναµικό, ικανότητα και ορθότητα παρέµβασης.
4.3 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το σχέδιο της Επιτροπής θα πρέπει να
διορθωθεί ως προς τρεις διαφορετικούς τοµείς, ούτως ώστε να
προσαρµοστεί στις πραγµατικές ανάγκες:
α) Να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής, ούτως ώστε να περιλάβει
και άλλες καταστροφές, που δεν προβλέπονται, και κυρίως την
ξηρασία.
β) Να µειωθούν τα κατώτατα όρια των σχετικών τιµών που αναφέρονται στην έκταση των διαπιστωνόµενων ζηµιών, επειδή είναι
πολύ υψηλά µε αποτέλεσµα να εξαιρείται η πλειονότητα των
ζηµιών που έχουν διαπιστωθεί κατά τα πρόσφατα έτη, ή/και να
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αφήνεται στην Επιτροπή πολιτική ευελιξία, ούτως ώστε να κάνει
δεκτές καταστροφές που έχουν σοβαρή περιφερειακή επίπτωση.
γ) Να γίνουν πιο ευέλικτες οι επιλέξιµες µορφές δαπανών, µέσω
ενός νέου εδαφίου, ευρύτερης κάλυψης, που θα µπορεί να
καλύπτει και άλλες κατάλληλες δαπάνες, οι οποίες δεν προβλέπονται στα εδάφια που προτείνει η Επιτροπή στο πεδίο των
«επιλέξιµων ενεργειών».
4.4. Θα ήταν δυνατόν, επίσης, να καταρτισθεί γνωµοδότηση
πρωτοβουλίας µε θέµα «Αξιολόγηση των αρχών και της λειτουργίας
του Ταµείου Αλληλεγγύης και της καταλληλότητάς του για τις
ανάγκες των χωρών και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
το ταχύτερο δυνατόν, προκειµένου να συµβάλει στην επίλυση των
προβληµάτων που έχουν ήδη εντοπισθεί.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2005.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια και σχέδια παροχής εγγυήσεων στους καταναλωτές»
(2006/C 28/15)
Στις 8 Φεβρουαρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, µετά από σχετικό αίτηµα του
Ηνωµένου Βασιλείου, που επρόκειτο να αναλάβει την προεδρία της ΕΕ, συµφώνησε σχετικά µε την κατάρτιση
γνωµοδότησης µε θέµα: «Εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια και σχέδια παροχής εγγυήσεων στους καταναλωτές».
Το ειδικευµένο τµήµα «Εξωτερικές σχέσεις», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών,
υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 10 Οκτωβρίου 2005 µε εισηγητή τον κ. Adams.
Κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειας της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 2005) η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 75 ψήφους υπέρ, 12 ψήφους κατά και 10 αποχές,
την ακόλουθη γνωµοδότηση:
Σύνοψη
1.
Το εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια (στις διάφορες µορφές
που ορίζονται στη γνωµοδότηση) (1) µπορεί να συµβάλει σηµαντικά
στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην άµεση δέσµευση των καταναλωτών
για µια θετική και ισχυρή απάντηση στην παγκοσµιοποίηση.
2.
Με τη χρησιµοποίηση ενός συνόλου συστηµάτων που
βασίζονται στη γνώση µπορεί να ενηµερώνει τόσο τους προµηθευτές όσο και τους παραγωγούς αγαθών και υπηρεσιών και να
τονώνει τις δράσεις µε κέντρο την αγορά και την ανταπόκριση των
καταναλωτών. Η Ευρώπη είναι γενικά πρωτοπόρος στον τοµέα
αυτό. Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται µε τη στρατηγική της
Λισσαβόνας και ταυτόχρονα συµβάλει στους αναπτυξιακούς
στόχους της χιλιετίας.
(1) Επειδή οι όροι αυτοί αποτελούν αντικείµενο διαφορετικών ερµηνειών,
στην ενότητα 9 δίδονται σαφείς ορισµοί των κυριότερων όρων που
χρησιµοποιούνται στη γνωµοδότηση.

3. Με την διάδοση των σχεδίων παροχής εγγυήσεων στους καταναλωτές επιδιώκεται να δοθούν ορισµένες δεοντολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εγγυήσεις. Τα περισσότερα επιδιώκουν να
αντιµετωπίσουν ένα ή µικρό αριθµό θεµάτων που αφορούν ένα
συγκεκριµένο προϊόν όπως το θεµιτό εµπόριο, η βιολογική
παραγωγή, τα βιώσιµα δάση, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, η
παιδική εργασία ή η ευηµερία των ζώων.
4. Στη γνωµοδότηση εξετάζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις
για την αποτελεσµατικότητα αυτών των σχεδίων, η καταλληλότητα
των ορισµών πολιτικής εντός της ΕΕ και η επείγουσα ανάγκη για
σαφήνεια και συντονισµό. Προτείνονται πρακτικά βήµατα για τα
θεσµικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη µέλη και τις τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις και αρχές για την εδραίωση, την υποστήριξη
και την προώθηση αυτών των πρωτοβουλιών.
5. Στη γνωµοδότηση προτείνεται επίσης ένα πλαίσιο πολιτικής
που θα βοηθήσει τα διάφορα θεσµικά όργανα της ΕΕ και ένα ευρύ
φάσµα πρωτοβουλιών υπέρ του εµπορίου µε δεοντολογικά κριτήρια
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να θέσουν τα ίδια ερωτήµατα όσον αφορά τον αντίκτυπο από
πλευράς ασφάλισης και απόδειξης και να µοιραστούν τις γνώσεις
για την απάντησή τους. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η αποτελεσµατικότητα και θα ελαχιστοποιηθεί η επικάλυψη και η σπατάλη
των προσπαθειών παρακολούθησης.
6.
Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει πρόσφορη βάση για
τη σύγκριση των σχεδίων παροχής εγγυήσεων στους καταναλωτές
µε άλλα µέσα πολιτικής που επιδιώκουν παρόµοιους στόχους και
να παράσχει στα θεσµικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη µέλη ένα
δείκτη ως προς τη συνοχή των πολιτικών και ένα πρακτικό εργαλείο
για την αξιολόγηση της επενδύσεως των πόρων.
7.
Η κατάρτιση της γνωµοδότησης είχε σαν αποτέλεσµα την
πρόκληση ενδιαφέροντος και τη δήλωση συµµετοχής εκ µέρους
πολλών υπηρεσιών της Επιτροπής, µεγάλων εµπορικών συµφερόντων και ΜΚΟ. Η ΕΟΚΕ θα ενθαρρύνει µε περαιτέρω πρακτική
εργασία:
— την καθιέρωση στην πράξη διαλόγου µεταξύ των ενδιαφερόµενων φορέων το 2006 ώστε να χαραχθεί ένα κοινό πλαίσιο
σχεδίων παροχής εγγυήσεων για το εµπόριο µε δεοντολογικά
κριτήρια για την αξιολόγηση των επιπτώσεων και της
ποιότητας·
— την καθιέρωση στην πράξη διαλόγου µεταξύ των ενδιαφερόµενων φορέων το 2006 ώστε να προετοιµαστεί η συµµετοχή
της ΕΕ στις εργασίες για το ISO 26000 και η συµµετοχή της
EOKE στην ανάπτυξη του προτύπου ISO 26000 που θα
καταστήσει λειτουργική την κοινωνική ευθύνη·
— ένα πρόγραµµα για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών,
ήδη από τα νεανικά τους χρόνια, µέσω της βασικής εκπαίδευσης
που θα επεκτείνεται στην δια βίου µάθηση, όσον αφορά την
ικανότητα των καταναλωτών να επηρεάζουν τη δυναµική της
κοινωνίας και του περιβάλλοντος µέσω ενηµερωµένων αγορών.

1. Εισαγωγή
1.1 Το Φεβρουάριο 2005, η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου κάλεσε την ΕΟΚΕ να καταρτίσει διερευνητική γνωµοδότηση
για το εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια και τα σχέδια παροχής
εγγυήσεων στους καταναλωτές, στα πλαίσια της βρετανικής
Προεδρίας του Συµβουλίου κατά το διάστηµα Ιουλίου-∆εκεµβρίου
2005, µεταξύ άλλων ως συµβολή στις πρωτοβουλίες για την
αειφόρο ανάπτυξη. Το «εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια», στις
διάφορες µορφές του, αποτέλεσε στοιχείο διαφόρων γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ, ιδίως στους τοµείς της βιώσιµης ανάπτυξης
(CESE 661/2004) και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων
(CESE 355/2002). Η ΕΟΚΕ ασχολείται µε το εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια από το 1996 (2) που κατήρτισε σχετική γνωµοδότηση. Γι' αυτό χαίρει για τη νέα ευκαιρία που της δίνεται να
εξετάσει διεξοδικότερα το θέµα αυτό.
1.2 Το εµπόριο δηµιουργεί συνήθως οικονοµική ανάπτυξη,
πλούτο και κοινωνικές ευκαιρίες, αλλά µπορεί επίσης να προκαλέσει
την εκµετάλλευση ανθρώπινου δυναµικού και οικονοµικών πόρων
και να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το «εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια» µπορεί πιθανώς να προσφέρει ευκαιρίες για το
(2) Ευρωπαϊκό «θεµιτό εµπόριο»: κίνηµα για την επισήµανση, EXT/134,
Απρίλιος 1996
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µετριασµό ορισµένων εξ αυτών των εντάσεων. Οι καταναλωτές
µπορούν να προσανατολίζουν την αγοραστική τους δύναµη µε
σηµαντικά αποτελέσµατα, οι εταιρίες ανταποκρίνονται ιδιαίτερα
θετικά στις καταναλωτικές τάσεις και προσπαθούν επίσης να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους κατά της καλής φήµης τους. Το εµπόριο
µε δεοντολογικά κριτήρια προσφέρει σηµαντικές δυνατότητες για
την αύξηση της αποδοτικότητας. Από τις 100 µεγαλύτερες οικονοµικές δυνάµεις παγκοσµίως, 51 είναι επιχειρήσεις και 49 είναι
χώρες. (3) Το 2003, οι ροές εµπορικών συναλλαγών µεταξύ κρατών
υπερέβησαν τα 9,1 τρισεκατοµµύρια δολάρια — περίπου 25 % του
παγκόσµιου ΑΕΠ — και αναπτύσσονται πλεονασµατικά, µε µέσον
όρο 6 % ετησίως, για διάστηµα που υπερβαίνει τα 20 χρόνια (4).
Είναι δύσκολο να µετρηθεί ο συνολικός όγκος των ροών του
«εµπορίου µε δεοντολογικά κριτήρια», αλλά µπορεί να υπολογιστεί
κατά προσέγγιση σε 5-7 % του παγκόσµιου εµπορίου βάσει των
πωλήσεων εµπορευµάτων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις που
συµµετέχουν σε προγράµµατα οικονοµικού και κοινωνικού ελέγχου.

1.3 Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, η διαµόρφωση του
κόσµου από µια καταναλωτική κοινωνία και η αυξανόµενη επιρροή
των διακρατικών επιχειρήσεων έχουν δώσει το έναυσµα για
συζήτηση σχετικά µε το «εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια», µε
αποτέλεσµα τη διαµόρφωση αιτηµάτων για µια πιο υπεύθυνη αντιµετώπιση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος εκ µέρους των
παραγόντων που συµµετέχουν στην αλυσίδα του εµπορίου και,
επίσης, για ένα πιο συµπαγές εθνικό και διεθνές ρυθµιστικό πλαίσιο.
Ως αποτέλεσµα, σηµειώνεται ταχεία ανάπτυξη των προσπαθειών
καταµέτρησης του «εµπορίου µε δεοντολογικά κριτήρια» µέσω
διαφόρων διαδικασιών αξιολόγησης.

1.4 Το «εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια» έχει άµεση σχέση µε
τα στρατηγικά συµφέροντα της ΕΕ. Μια σηµαντική πτυχή της
στρατηγικής της Λισσαβόνας είναι η δηµιουργία µιας οικονοµίας
βασισµένης στη γνώση, µε στόχο την εξασφάλιση ισχυρής ανταγωνιστικής βάσης. Το «εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια» στηρίζεται σε
µια δέσµη συστηµάτων βασισµένων στη γνώση που έχουν
δηµιουργηθεί µε σκοπό την ενηµέρωση προµηθευτών και παραγωγών εµπορευµάτων και υπηρεσιών και την ενθάρρυνση της
δράσης µε κέντρο την αγορά, καθώς και την ανταπόκριση των καταναλωτών. Η Ευρώπη ηγείται παγκοσµίως των πρωτοβουλιών για το
«εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια» και µέσω της παγίωσης της
θέσης της αυτής συµβάλει µεταξύ άλλων στους Αναπτυξιακούς
Στόχους της Χιλιετίας. Επιπλέον, ο σηµαντικός ρόλος των
προϊόντων και υπηρεσιών που εµπίπτουν σε συγκεκριµένους
στόχους για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
θίγεται στο τρέχον έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον (5).

1.5 Οι διάφορες αναδυόµενες στρατηγικές και πρωτοβουλίες
για την προαγωγή του «εµπορίου µε δεοντολογικά κριτήρια»
χαρακτηρίζονται από µια ελεύθερη προσέγγιση και από την αναγνώριση της δύναµης των καταναλωτών και των επενδυτών, καθώς και
από µια µεθοδολογία και ένα τρόπο ανάλυσης που παρουσιάζουν
πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε το κίνηµα για την εταιρική
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), το οποίο και συµπληρώνουν. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υιοθέτησε νέες κατευθυντήριες γραµµές µε στόχο την
προαγωγή της ΕΚΕ τον Ιούλιο 2002 και θα εκδώσει σύντοµα µια
«Στρατηγική για την προαγωγή και την ανάπτυξη της ΕΚΕ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση».
(3) Top 200: The Rise of Corporate Global Power. Institure for Policy
Studies 2000. (Measuring corporate sales and country GDPs)
(4) Στατιστικά στοιχεία του ΠΟΕ για το εµπόριο, Απρίλιος 2004
(5) COM(2001)31
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1.6 Ο ειδικός αυτός τοµέας καλύπτεται διεξοδικά από την πρόσφατη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ µε τίτλο «Μηχανισµοί µέτρησης και πληροφόρησης σχετικά µε την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία». (6)
1.7 Η παρούσα γνωµοδότηση προσφέρει µια συµπληρωµατική
προσέγγιση και χρησιµοποιεί µια κοινή βάση. Στα πλαίσια της
διαδικασίας αυτής αναγνωρίζει ότι ισχύουν ήδη ή καταρτίζονται
ευρέως αποδεκτές διεθνείς συµβάσεις και διεθνή πλαίσια δεοντολογίας, τα οποία αφορούν τις διακρατικές συναλλαγές, τη διεθνή
ανάπτυξη, το περιβάλλον, τη διαφθορά, τις εξωτερικές υποθέσεις,
τα εργασιακά ζητήµατα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, και
βασίζονται σε ένα συνδυασµό κανόνων της ανθρωπιστικής δεοντολογίας και του διεθνούς δικαίου.
1.8 Τα ανωτέρω έχουν λάβει τη µορφή µιας δέσµης προτύπων η
οποία έχει εξελιχθεί σε κριτήριο αξιολόγησης σε διεθνές επίπεδο,
φερ' ειπείν η τριµερής δήλωση της ∆ΟΕ για τις πολυεθνικές εταιρίες
και την κοινωνική πολιτική, η δήλωση της ∆ΟΕ για τα θεµελιώδη
δικαιώµατα, οι συµβάσεις για τις συνθήκες απασχόλησης και τα
εργασιακά δικαιώµατα, οι κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για
τις πολυεθνικές εταιρίες, η οικουµενική δήλωση των Ηνωµένων
Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι συµβάσεις που απαριθµούνται σε σχέση µε τα νέα µέτρα ΣΓΠ+ (βλ. παράρτηµα 1).
1.9 Η ενθάρρυνση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µέσω,
φερ'ειπείν, του ευρωπαϊκού φόρουµ πολλαπλών φορέων για την
ΕΚΕ το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (7) και της πρωτοβουλίας για το εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια (8) της
κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου έχουν επηρεάσει την
περαιτέρω δηµιουργία του πλαισίου της αγοράς για τη συµµετοχή
των καταναλωτών. Οι έννοιες και τα µέσα που αναπτύσσονται από
τις ανωτέρω πρωτοβουλίες, καθώς και από άλλες παρεµφερείς
πρωτοβουλίες, αρχίζουν να δηµιουργούν µια λειτουργική συναίνεση
στην πράξη για τις αλυσίδες της παραγωγής και της προσφοράς.
1.10 Η ΕΚΕ εστιάζεται σε διαδικασίες που ξεκινούν από τους
προµηθευτές, ενώ το «εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια» καλύπτει
ευρύτερο φάσµα και περιλαµβάνει πρωτοβουλίες που ξεκινούν από
τους καταναλωτές. Ιδίως οι λιανοπωλητές έχουν αναπτύξει
προγράµµατα ελέγχου της αλυσίδας της προσφοράς (9), ορισµένα
από τα οποία υποστηρίζονται από ΜΚΟ και εργατικές ενώσεις.
Μάλιστα ορισµένες ΜΚΟ υποστηρίζουν την ανεξάρτητη επισήµανση
των προϊόντων. Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν σαν αποτέλεσµα να
συνειδητοποιούν οι παραγωγοί ή/και οι καταναλωτές την κοινωνική
διάσταση της αγοράς και να µπορούν να προσφέρουν ένα τρόπο
για την άσκηση ηθικής και κοινωνικής επίδρασης µέσω της αγοραστικής δύναµης.
1.11 Η παρούσα γνωµοδότηση αναγνωρίζει ότι δεν έχουν όλοι
οι καταναλωτές την οικονοµική δυνατότητα να επιλέγουν «δεοντολογικά» προϊόντα. Ωστόσο, θα εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο οι
καταναλωτές που επιλέγουν να υποστηρίξουν τα «δεοντολογικά»
σχέδια µπορούν να εξασφαλίζουν ότι τα σχέδια αυτά (και οι
επιχειρήσεις) πράγµατι τηρούν τις υποσχέσεις που δίνουν και δεν
υπόσχονται ούτε υπονοούν περισσότερα από όσα µπορούν να
παρέχουν. Η γνωµοδότηση θα διερευνήσει επίσης την καταλληλότητα των κοινοτικών πολιτικών στον τοµέα αυτό, θα εξετάσει
ποιοι είναι οι υπεύθυνοι φορείς και αν απαιτείται συντονισµός στον
εν λόγω τοµέα και θα προτείνει πρακτικά µέτρα που µπορούν να
(6) Μηχανισµοί µέτρησης και πληροφόρησης σχετικά µε την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία SOC/192
(7) Ευρωπαϊκό φόρουµ πολλαπλών φορέων για την ΕΚΕ, τελική έκθεση,
Ιούνιος 2004
(8) Συνασπισµός επιχειρήσεων, ΜΚΟ και εργασιακών ενώσεων µε σκοπό την
προαγωγή και βελτίωση της εφαρµογής εταιρικών κωδίκων πρακτικής
για τις συνθήκες εργασίας στις αλυσίδες παραγωγής.
(9) Παραδείγµατα το BSCI (Γραφείο υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου,
www.bsci-eu.org) και το ICS (Service coopération au développement,
www.scd.asso.fr)

3.2.2006

λάβουν τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη µέλη και οι τοπικές
και περιφερειακές οργανώσεις και αρχές.
1.12 Τα αποτελέσµατα της πρωτοβουλίας αυτής θα ωφελήσουν
επίσης άλλους ενδιαφερόµενους φορείς. Οι εργατικές ενώσεις και
τα µέλη τους έχουν ιδιαίτερο συµφέρον να εξασφαλίζουν το διαχωρισµό των σχεδίων παροχής εγγυήσεων τα οποία αναγνωρίζουν την
αξιοπρεπή εργασία, βελτιώνουν τις εργασιακές συνθήκες για τα
µέλη τους και άλλους µειονεκτούντες εργαζόµενους από εκείνα
που δεν τις βελτιώνουν. Οµοίως, οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται
ασφαλώς να εξασφαλίζουν την αύξηση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών µέσω της δηµόσιας υποστήριξης για ποιοτικά σχέδια. Οι
δηµόσιες αρχές, παρά το ότι δεσµεύονται από τους κανονισµούς
για τις προµήθειες της ΕΕ, µπορούν επίσης να ορίσουν ποιοτικά
πρότυπα που να βασίζονται στο εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια
στις στρατηγικές για την προµήθεια προϊόντων και συνεπώς να
υποστηρίξουν τους στόχους των πολιτικών τους.
1.13 Με τον τρόπο αυτό, η πρωτοβουλία θα συµβάλει στην
ανάπτυξη σχεδίων παροχής εγγυήσεων που θα προσφέρουν θετική
αναλογία κόστους/απόδοσης, θα εξασφαλίζουν πραγµατικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές βελτιώσεις, καθώς και την ικανοποίηση
των καταναλωτών, και θα παρέχουν στους εργοδότες που διαθέτουν
αίσθηµα ευθύνης την ευκαιρία να ξεχωρίζουν αντικειµενικά από
τους υπόλοιπους που ενδιαφέρονται πρωτίστως να κερδίσουν πλεονεκτήµατα στην αγορά.

2. Έκταση
2.1 Το «εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια» καλύπτει ένα φάσµα
προσεγγίσεων που δίδει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να
ανταποκρίνονται σε ορισµένες κοινωνικές και περιβαλλοντικές
δαπάνες παραγωγής. Λαµβάνοντας υπόψη τις διάφορες προτεραιότητες των κρατών µελών στον τοµέα αυτό, είναι σηµαντικό να
προσδιοριστεί µε σαφήνεια η έκταση που καλύπτει η γνωµοδότηση.
2.2 Ενώ η ΕΚΕ αφορά τη διαχείριση και την ελαχιστοποίηση των
αρνητικών συνεπειών του συνόλου των δραστηριοτήτων µιας
επιχείρησης, έχει αναπτυχθεί µια ιδιαίτερη δέσµη πρωτοβουλιών για
τον έλεγχο, τη διαχείριση και τη βελτίωση των κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων
εφοδιασµού. Αφορά συνήθως τα µέσα βελτίωσης των κοινωνικών
και των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προµηθευτών τους και η
συνήθης ονοµασία της είναι «εµπόριο µε δεοντολογικά
κριτήρια».
2.3 Στην ευρεία αυτή κατηγορία, οι πρωτοβουλίες εκείνες που
αφορούν τη διαχείριση κινδύνων µπορούν να διαχωριστούν από
εκείνες που αποσκοπούν στον επηρεασµό της φήµης των επιχειρήσεων ή στην απόκτηση πλεονεκτικής θέσης στην αγορά µέσω
δηµοσίων δηλώσεων. Οι περισσότερες δραστηριότητες του
εµπορίου µε δεοντολογικά κριτήρια είναι αµυντικές: πρόκειται
για µέτρα που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις για να προστατευθούν
από την αρνητική κάλυψη εκ µέρους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης ή/και για να αναπτύξουν από θέση άµυνας µια αξιόπιστη
απάντηση σε µια τέτοια περίπτωση. Άλλες δραστηριότητες αποσκοπούν πιο φανερά στην αύξηση των ευκαιριών που αποκτούν
στην αγορά µέσω της παροχής εγγυήσεων είτε προς το κοινό είτε
προς άλλους πελάτες επιχειρήσεων.
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2.4 Άλλη διάκριση µπορεί να ξεχωρίζει τις πρωτοβουλίες τα
αποτελέσµατα των οποίων εστιάζονται σε µεγάλο βαθµό στην
παροχή εγγυήσεων από εκείνες που εκφράζουν µια πρόθεση για τη
βελτίωση κάποιας δεδοµένης κατάστασης. Σε πολλές περιπτώσεις,
τα σχέδια που αποσκοπούν απλώς στην παροχή εγγυήσεων
χαρακτηρίζονται συνήθως από µια «στάση συµµόρφωσης» µε
προσφυγή σε κυρώσεις. Αντίθετα, οι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση προσανατολίζονται λιγότερο προς τη
συµµόρφωση, εστιάζονται στην αντιµετώπιση των βασικών αιτιών
που συνεπάγονται την έλλειψη συµµόρφωσης και τείνουν να αποδίδουν µεγαλύτερη αξία στις µακροχρόνιες σχέσεις και τη µακροχρόνια διαχείριση παρά στην ανάγκη διενέργειας ελέγχων.

2.5 Τέλος, ορισµένα σχέδια είναι κατ' ουσία γενικής ισχύος, ενώ
άλλα βασίζονται σε µια µειοψηφία των καταναλωτών οι οποίοι ήδη
αναζητούν τρόπους να εκφράζουν κοινωνικές ή περιβαλλοντικές
αξίες µέσω των αγορών τους. Τα σχέδια που αποσκοπούν στη
βελτίωση ή στην εξασφάλιση πλεονεκτηµάτων στην αγορά
βασίζονται συχνά στη διάθεση των καταναλωτών να πληρώνουν
περισσότερο για ένα προϊόν, ή τουλάχιστον να εκφράζουν κάποια
προτίµηση. Άλλα σχέδια έχουν χαµηλότερο κόστος, αφού το πρόσθετο κόστος απορροφάται στην αλυσίδα προσφοράς και αντισταθµίζεται από το πλεονέκτηµα που αντιπροσωπεύει η πρόσθετη
ασφάλεια για τη φήµη της επιχείρησης.

2.6 Η παρούσα γνωµοδότηση καλύπτει µόνο πρωτοβουλίες που
προβάλλονται προς τους καταναλωτές για να τους παρέχουν εγγυήσεις ότι αποκοµίζονται ορισµένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά
πλεονεκτήµατα από τις αγορές τους. Συνήθως τα σχέδια αυτά
γίνονται γνωστά και χαρακτηρίζονται µε τη χρήση µιας επισήµανσης
(ετικέτας) που αφορά το προϊόν, ενώ συνήθως επιζητούν να αντιµετωπίσουν ένα ζήτηµα ή µια µικρή δέσµη ζητηµάτων που αφορούν
το προϊόν αυτό. Κοινά παραδείγµατα είναι οι επισηµάνσεις Fairtrade, Organic, Marine and Forest Stewardship, Eco-label, Child
Labour. Άλλα σχέδια µπορεί να προωθούνται από µεµονωµένες
επιχειρήσεις ή εµπορικές ενώσεις, χωρίς «σήµα» τρίτων, µέσω της
συσκευασίας, των σηµείων πώλησης ή δηµοσίων σχέσεων.

2.7 Όλα αυτά τα σχέδια περικλείουν ένα κίνδυνο: αν ορισµένα
από αυτά υπερβάλλουν ως προς τις επιπτώσεις ή τα πλεονεκτήµατα,
η εµπιστοσύνη θα µειωθεί για το σύνολο των σχεδίων. Εποµένως,
είναι σκόπιµη µια αξιόπιστη αξιολόγηση της ποιότητας των σχεδίων
παροχής εγγυήσεων για τους καταναλωτές. Αφού τα σχέδια θα
έχουν ποικίλους στόχους, δεν είναι ούτε σκόπιµο ούτε ευκταίο να
υπάρχει ένας κεντρικός ορισµός της έννοιας «εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια». Ένας τέτοιος ορισµός µπορεί να αντικατασταθεί
από ένα πλαίσιο υψηλού επιπέδου που θα καθορίζει τους τρόπους
εξασφάλισης της ποιότητας. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να οριστεί από
ένα όργανο που δεν θα υφίσταται εµπορικές ή λειτουργικές πιέσεις,
φερ'ειπείν µια οµάδα πολλαπλών ενδιαφερόµενων φορέων.

2.8 ∆εν βασίζονται όλες οι πρωτοβουλίες σε τέτοια ειδικά
ζητήµατα. Ιδίως η πρωτοβουλία «Ethical Trading Initiative» στο
Ηνωµένο Βασίλειο προέρχεται από οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών οι οποίες συνεργάζονται για να γνωρίσουν µε ποιο τρόπο
τέτοια προγράµµατα µπορούν να είναι αποτελεσµατικά και πώς
µπορούν να επιτύχουν τα ποθητά αποτελέσµατα. Ενώ η ανωτέρω
πρωτοβουλία δεν είναι «σχέδιο» σύµφωνα µε την ανωτέρω
περιγραφή, τα διδάγµατα που αποκοµίζονται από αυτή µπορούν να
χρησιµεύσουν για να εφαρµοστούν σε άλλες κατηγορίες, και τα
µέλη της που προέρχονται από επιχειρήσεις µπορεί να συµµετάσχουν σε σχέδια ή να εξελιχθούν σε προµηθευτές σε εύθετο χρόνο.
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2.9 Στην πράξη, ο σαφής διαχωρισµός µεταξύ κατηγοριών δεν
είναι εφικτός· εξάλλου, για τα περισσότερα σχέδια διατυπώνεται ο
ισχυρισµός ότι συµβάλλουν στη συνειδητοποίηση και την πρακτική
της βιώσιµης ανάπτυξης. Η γνωµοδότηση αφορά κυρίως σχέδια που
στηρίζονται στη δράση των ενηµερωµένων καταναλωτών για να
επιτύχουν τους στόχους τους.

3. Η ονοµασία του «εµπορίου µε δεοντολογικά κριτήρια» για
την ΕΕ
3.1 Οι ευρωπαίοι πολίτες διαθέτουν ένα προστατευτικό δίκτυο
κοινωνικής υποστήριξης, το οποίο χρηµατοδοτείται από επίπεδα
φορολογίας που φθάνουν ποσοστό 40 % του ΑΕΠ κατά µέσον
όρο. Η µεταποιητική βιοµηχανία και η παροχή υπηρεσιών εντός της
ΕΕ βρίσκονται ενσωµατωµένες σε ένα πλαίσιο εργατικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής νοµοθεσίας, το κόστος της οποίας
επιβαρύνει την τιµή που ορίζεται από τους βιοµηχάνους και
καταβάλλεται από τους καταναλωτές.
3.2 Ωστόσο, ενώ το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο µπορεί να
συµβάλει στην επίτευξη άρτιων προδιαγραφών σε ευρεία κλίµακα,
σε παγκόσµιο επίπεδο η αγορά επηρεάζει αποφασιστικά τη διάδοση
των βέλτιστων πρακτικών. Οι τιµές και η ποιότητα παραµένουν τα
βασικά κριτήρια, αλλά ορισµένοι καταναλωτές έχουν δείξει αυξανόµενη προθυµία να επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες επιχειρήσεων
που δηλώνουν ότι συµβάλλουν στο µέγιστο βαθµό στην κοινωνική
και την περιβαλλοντική πρόοδο στην ΕΕ και σε άλλα µέρη — ιδίως
στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες. Τα αξιόπιστα, διαφανή και
αποτελεσµατικά σχέδια µπορούν να συµπληρώνουν τη νοµοθεσία
αµείβοντας τις βέλτιστες πρακτικές. Η δύναµη των καταναλωτών
που στηρίζεται σε κοινωνικές αξίες εξελίσσεται σε σηµαντική
δύναµη στις εµπορικές συναλλαγές, η οποία ανταµείβει τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τις ανησυχίες των καταναλωτών και καθιστά
τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων ικανή να αντικατοπτρίζει τα εν
εξελίξει κοινωνικά και οικονοµικά πρότυπα, τα οποία φυσικά διαφέρουν σε κάποιο βαθµό µεταξύ κρατών µελών ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες και τις προτεραιότητές τους.
3.3 Ο µη θεσµοθετηµένος χαρακτήρας τέτοιων σχεδίων παροχής
εγγυήσεων προς τους καταναλωτές επιβάλλει να φέρουν οι καταναλωτές το βάρος των δαπανών εφαρµογής τους, οπότε η ζήτηση εκ
µέρους των καταναλωτών -που εκφράζεται µέσω της λειτουργίας
της αγοράς- είναι ο παράγοντας που ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει τη
µεγέθυνση. Για το λόγο αυτό άλλωστε η συµµόρφωση µε τους
κανόνες του ανταγωνισµού και µε τους κανόνες του ΠΟΕ για τις
εµπορικές συναλλαγές δεν επηρεάζεται από την προσπάθεια για την
προβολή των κατάλληλων πρακτικών. Από την άλλη πλευρά τα
εθελοντικά σχέδια δεν αντικαθιστούν την ανάγκη για κατάλληλα
ρυθµιστικά πλαίσια εντός του ΠΟΕ µε σκοπό να διασφαλισθεί ότι
τηρούνται τα βασικά ελάχιστα πλαίσια σε όλες τις εµπορικές
σχέσεις µεταξύ χωρών.
3.4 Κάθε κράτος µέλος και η Επιτροπή παρέχουν χρηµατοδοτική
υποστήριξη για την ανάπτυξη διαφόρων σχεδίων παροχής εγγυήσεων που εφαρµόζονται επί του παρόντος στην αγορά, σε αναγνώριση των δυνατοτήτων τους ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και του κοινωνικού αντικτύπου τους, αλλά και του ρόλου
που µπορούν να διαδραµατίσουν στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση
των καταναλωτών και στην εξέλιξη της συµπεριφοράς τους. Η αξιολόγηση τέτοιων σχεδίων είναι σηµαντικό ζήτηµα για την εκπλήρωση
των στόχων που έχουν τεθεί και για την οικονοµική αποδοτικότητά
τους.
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3.5 Οµοίως, η ΕΕ και τα κράτη µέλη έχουν υποστηρίξει, µε
χρηµατοδοτική ενίσχυση και νοµοθετικά µέτρα, τα συστήµατα
παραγωγής και µεταποίησης που εµπλέκονται σε τέτοια σχέδια
παροχής εγγυήσεων. Ο καθορισµός προδιαγραφών, καθώς και η
συνδροµή προς τους παραγωγούς για την τήρησή τους, έχουν
αναγνωριστεί ως σηµαντικός παράγοντας για τη διατήρηση µιας
προσέγγισης µε καθαρά ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Τα παραδείγµατα
κατάλληλης συσκευασίας, ενεργειακής αποδοτικότητας, διαχείρισης
των απορριµµάτων και βιολογικής γεωργίας έχουν πλέον καθιερωθεί
στο σύνολό τους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πριν από τις ρυθµίσεις
για τα σχέδια αυτά αποκτήθηκε µεγάλη πρακτική εµπειρία ως προς
τη λειτουργία σαφώς καθορισµένων εθελοντικών προγραµµάτων.

3.6 Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στις επιπτώσεις µιας οικονοµίας βασισµένης στη γνώση σε σχέση µε τον εξοπλισµό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών
(τεχνολογία, δια βίου εκπαίδευση, έρευνα κλπ.) στον τοµέα της
προσφοράς, αλλά δεν έχει εξεταστεί επαρκώς ο αντίκτυπος στον
τοµέα της ζήτησης. Αν οι ευρωπαίοι καταναλωτές διαθέτουν τις
περισσότερες γνώσεις παγκοσµίως, τότε είναι πιθανό ότι θα είναι
και οι πιο επιλεκτικοί και θα προβαίνουν σε διακρίσεις, ή ότι θα
αγοράζουν βασιζόµενοι σε µια σειρά κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων πέραν των παραδοσιακών στοιχείων της τιµής
και της ποιότητας. Η σήµανση των τροφίµων είναι ένας απλός
τρόπος διατύπωσης περίπλοκων ζητηµάτων. Ωστόσο, ο περίπλοκος
χαρακτήρας που αποτελεί βασικό γνώρισµα των ζητηµάτων που
περικλείονται στο «εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια» υπαγορεύει
µια νέα προσέγγιση της αγωγής και της πληροφόρησης των καταναλωτών, στα πλαίσια της οποίας αποδίδεται η δέουσα προσοχή στην
αειφόρο ανάπτυξη.

3.7 Οι εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία — παγκοσµιοποιηµένη και διαφοροποιηµένη παραγωγή, καθώς και αυξανόµενες
συγκριτικές γνώσεις του καταναλωτή — δηµιουργούν νέα είδη
αγορών. Οι καταναλωτές είναι σε αυξανόµενο βαθµό σε θέση να
ζητούν και να αποκτούν εµπορεύµατα και υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις προσωπικές τους προτιµήσεις. Οι προτιµήσεις αυτές
εκτείνονται πέραν των παραδοσιακών, ήτοι της τιµής, της εµφάνισης
και της ποιότητας και περιλαµβάνουν πλέον ολόκληρη σειρά κοινωνικών και περιβαλλοντικών αξιών που σχετίζονται µεταξύ άλλων µε
τη διαδικασία παραγωγής, αλλά και τις συνέπειες από τη χρήση και
την απορριµατοποίηση. Η ενθάρρυνση της επιτηδευµένης αυτής
συµπεριφοράς συµφέρει τα µέγιστα τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και
τους εργαζόµενους, οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις για να ανταποκρίνονται. Εξάλλου, ικανοποιούνται πλήρως οι
ανάγκες µιας αποδοτικής ελεύθερης αγοράς, στα πλαίσια της
οποίας οι καταναλωτές διαθέτουν τις πληροφορίες και την κρίση
που απαιτείται για να διατυπώνουν αποτελεσµατικά τα αιτήµατά
τους. Χωρίς τη γνώση αυτή εµφανίζονται στρεβλώσεις της αγοράς,
οπότε το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος δεν αναλαµβάνονται
ούτε κατανέµονται αποτελεσµατικά.

3.8 Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι οι καταναλωτές στα 25 κράτη
µέλη έχουν τελείως διαφορετικές ανησυχίες και προτεραιότητες.
Ιδίως στα νέα κράτη µέλη, οι καταναλωτές δικαίως ανησυχούν για
την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξία των προϊόντων. Οι βασικές
εγγυήσεις για τα ζητήµατα αυτά δεν υπάρχουν ακόµη σε πολλές
από τις χώρες αυτές. Η ΕΟΚΕ τονίζει εκ νέου τον µη θεσµοθετηµένο χαρακτήρα των σχεδίων παροχής εγγυήσεων του εµπορίου
µε δεοντολογικά κριτήρια, ο οποίος βοηθά να προσαρµόζονται στις
προτεραιότητες των καταναλωτών.
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4. Πρωτοβουλίες για το «εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια»
στην Ευρώπη

4.1 Αρκετά σχέδια (βλ. παραδείγµατα στην παράγραφο 2.6)
προσφέρουν εγγυήσεις στους ευρωπαίους και στους λοιπούς καταναλωτές ανά τον κόσµο µέσω της αύξησης της φήµης της
επιχείρησης ή µέσω επιτόπιων ελέγχων και πιστοποίησης ή ειδικής
επισήµανσης. Όλα τα ανωτέρω σχέδια αντιµετωπίζουν σηµαντικές
δαπάνες για να συµµορφώνονται µε τα απαιτούµενα πρότυπα και
για να αποδεικνύουν και να εγγυώνται τη συµµόρφωση· οι δαπάνες
αυτές, οι οποίες ενσωµατώνονται στην τιµή των προϊόντων,
βαρύνουν συνήθως τους καταναλωτές που επιθυµούν να συµβάλουν στην περιβαλλοντική και την κοινωνική πρόοδο. ∆εν είναι
εύκολη η εξασφάλιση πληροφόρησης σχετικά µε τα σχέδια αυτά,
αφού δεν υπάρχει ούτε γραφείο συµψηφισµού, ούτε ένωση εργαζοµένων, ούτε άλλος αναγνωρισµένος φορέας πληροφόρησης.
Ωστόσο, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι εφαρµόζονται στα
25 κράτη µέλη 100 περίπου σχέδια που βασίζονται στη σήµανση
προϊόντων και συγκεντρώνουν πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 20 δις
ευρώ.

4.2 Κάθε σύστηµα διαθέτει χωριστούς µηχανισµούς ανάπτυξης
ώστε να διασφαλίζει ότι τα πρότυπα πράγµατι τηρούνται.
Βρίσκονται σε εξέλιξη ορισµένες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν
στη διαµόρφωση κοινών προσεγγίσεων στο ανωτέρω επίπεδο
παροχής εγγυήσεων µεταξύ διαφόρων σχεδίων. Αυτή η συνοχή
προσεγγίσεων µπορεί και πρέπει να συνεπάγεται την εµφάνιση
συγκρίσιµων συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας, καθώς και την
προαγωγή της αποτελεσµατικότητας και την εξοικονόµηση άλλων
στοιχείων που θα ωφελούν όλους τους εταίρους.

4.3 Οµοίως, είναι ανάγκη να αναπτυχθούν και υιοθετηθούν οι
κοινές προσεγγίσεις ως προς τον έλεγχο των επιπτώσεων, αφού η
παροχή εγγυήσεων δεν εγγυάται από µόνη της τις βελτιώσεις σε
συγκεκριµένους τοµείς ή γενικότερα. Φερ' ειπείν, ο πιο εύκολος
τρόπος για την εξασφάλιση των ελάχιστων προδιαγραφών στον
τοµέα της εργασίας είναι η προεπιλογή των προµηθευτών που
πληρούν ήδη τις προδιαγραφές ή η άρση της πιστοποίησης για
όσους δεν συµµορφώνονται. Ενώ µε τον τρόπο αυτό τηρούνται από
τεχνική άποψη οι προδιαγραφές, ενδέχεται να σηµειωθεί πτώση του
επιπέδου γενικότερα, οπότε επιτείνεται η µειονεκτική θέση των πιο
αδύναµων παραγωγών.

4.4 Πολλά (αλλά όχι όλα) τα σχέδια παροχής εγγυήσεων που
υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο αναπτύσσουν κοινές προσεγγίσεις
για να αποδείξουν ότι τηρούνται οι προδιαγραφές τους (ο οργανισµός International Social and Environmental Accreditation and
Labelling –ISEAL- αναπτύσσει κοινές προσεγγίσεις ως προς την
ποιότητα µεταξύ των µελών του). Πρέπει να επιδιώκεται η συνοχή
για όλα τα σχέδια παροχής εγγυήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι
οι προδιαγραφές επιφέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, ειδικότερα
µέσω αξιολόγησης των επιπτώσεων. Μια κοινή προσέγγιση της αξιολόγησης των επιπτώσεων, του βαθµού κατανόησης εκ µέρους των
καταναλωτών και της σκοπιµότητας των δαπανών που επιβαρύνουν
τους καταναλωτές θα έχει ως αποτέλεσµα την επίδειξη µεγαλύτερης
ευρύτητας πνεύµατος κατά την αποτίµηση των σχεδίων αυτών και
τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτουν
για να είναι επιλέξιµα προς ενίσχυση από την Επιτροπή, η οποία µε
τη σειρά της πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία που να αποδεικνύουν
τον αντίκτυπο, ώστε για να συµβάλλουν στην υλοποίηση των
συµφωνηµένων στόχων της πολιτικής.

3.2.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.5 Για να εξασφαλιστεί η εµπιστοσύνη εκ µέρους των καταναλωτών και των προµηθευτών στο «εµπόριο µε δεοντολογικά
κριτήρια», πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις ότι οι δαπάνες και τα
ωφελήµατα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις ή τα επιδιωκόµενα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ωφελήµατα βρίσκονται σε µια
λογική ισορροπία. Ένα σχέδιο µε στόχο την εξασφάλιση καλύτερων
συνθηκών για τους εργαζόµενους των αναπτυσσόµενων χωρών
µπορεί απλώς να εξωθεί την παραγωγή προς τα άκρα για τα οποία
δεν υπάρχουν νοµικές ρυθµίσεις. Η παρακολούθηση ενός σχεδίου
µε στόχο τη µείωση του αντίκτυπου στο περιβάλλον µπορεί να
συνεπάγεται αδικαιολόγητα υψηλά έξοδα ή να δηµιουργεί σοβαρές
δυσαρµονίες. Οι προδιαγραφές για τη βιολογική κτηνοτροφία
µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην καλή διαβίωση των
ζώων αν εφαρµοστούν µηχανιστικά. Μια πρωτοβουλία µε στόχο την
παροχή εγγυήσεων προς τους καταναλωτές σε σχέση µε την παιδική
εργασία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να εξωθεί παιδιά σε πιο
επικίνδυνες ασχολίες ή να αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα για τη
µερική παροχή εκπαίδευσης.

4.6 Ορισµένοι βασικοί φορείς των τοµέων κατασκευών και
παροχής υπηρεσιών που θεωρούν το εµπόριο µε δεοντολογικά
κριτήρια ως σηµαντική τάση της αγοράς διαδραµατίζουν
πρωτεύοντα ρόλο στη µεταλλαγή των ιδεαλιστικών προσδοκιών των
καταναλωτών σε πρακτικά και λειτουργικά σχέδια. Το αναπόφευκτο
κενό µεταξύ προσδοκιών και πραγµατικότητας σηµαίνει ότι το
κίνηµα του «εµπορίου µε δεοντολογικά κριτήρια» (στις πολλές και
διάφορες µορφές του) κινδυνεύει να κατηγορηθεί για αφέλεια.
Στους επιχειρηµατικούς κύκλους οι στάσεις ποικίλλουν ανάλογα µε
την ευαισθησία προς τις πιέσεις των καταναλωτών και τη σχετική
δύναµή τους στην αλυσίδα των εµπορικών συναλλαγών. Ορισµένες
αντιδράσεις υπαγορεύονται από µια ανησυχία για τις δηµόσιες
σχέσεις (προστασία της αξίας του εµπορικού σήµατος), άλλες σχετίζονται µε την αγορά (σχεδιασµός προϊόντων γι'αυτά τα νέα τµήµατα
της αγοράς) και άλλες µε την προστασία (επίδειξη της δέουσας
προσοχής, διαχείριση των κινδύνων). Όλες οι προσεγγίσεις µπορεί
να έχουν αξία, αλλά τα ποικίλα κίνητρα των επιχειρήσεων
µαρτυρούν ότι απαιτείται ένα κοινό αναλυτικό πλαίσιο.

5. Κοινό πλαίσιο

5.1 Οποιοδήποτε σύστηµα του «εµπορίου µε δεοντολογικά
κριτήρια» περιέχει εγγενείς εντάσεις, λόγω του ισχυρού στοιχείου
παροχής εγγυήσεων προς τους καταναλωτές. Από την µία πλευρά,
το σύστηµα επιδιώκει να επιτύχει κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς
στόχους στα πλαίσια της αλυσίδας προσφοράς, και από την άλλη
πλευρά επιδιώκει να παρέχει εγγυήσεις προς τους καταναλωτές. Για
το λόγο αυτό είναι πιθανό να ανακύψουν ορισµένα προβλήµατα.

5.2 Οι ρυθµίσεις που πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε στόχο
την παροχή εγγυήσεων µπορεί να είναι δυσανάλογες µε τον «πραγµατικό» αντίκτυπο των στόχων, φερ' ειπείν ο έλεγχος µπορεί να
είναι επαχθής και οι διοικητικές προσαρµογές που απαιτούνται για
τη διαφάνεια µπορεί να είναι επαχθείς και περίπλοκες.

5.3 Ένα σοβαρότερο ζήτηµα είναι ότι οι απαιτήσεις για την
παροχή εγγυήσεων µπορεί στην πραγµατικότητα να έχουν αρνητικές
επιπτώσεις στους στόχους του σχεδίου, φερ' ειπείν να εστιάζονται
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στα µετρήσιµα στοιχεία και στα στοιχεία που µπορούν να
ελεγχθούν, µε αποτέλεσµα να διαστρεβλώνονται οι προτεραιότητες.
Επίσης, οι απαιτήσεις ελέγχου και οι δαπάνες µπορεί να αποκλείουν
παραγωγούς µε τη µεγαλύτερη ανάγκη για βελτιώσεις.

5.4 Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, η αντίληψη και, κατά
συνέπεια, οι προτεραιότητες των καταναλωτών µπορεί να είναι
περιορισµένες, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται στρεβλώσεις του
συστήµατος. Για παράδειγµα, οι καταναλωτές τείνουν να θεωρούν
πιο σηµαντική µια «καθαρή» αλυσίδα ζήτησης (απαλλαγµένη από
παιδική εργασία ή κατάλοιπα εντοµοκτόνων) παρά την πραγµατική
επιτόπια πρόοδο (υψηλότεροι µισθοί, δυνατότητα σχολικής
φοίτησης, καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος).

5.5 Ο ανωτέρω παράγοντας, αυτός καθαυτός, µπορεί να
παροτρύνει τις επιχειρήσεις να επιλέγουν νέους προµηθευτές που
διαθέτουν ήδη τα κατάλληλα πρότυπα, αντί να δεσµεύονται για µια
πιο µακροπρόθεσµη βελτίωση στην αλυσίδα ζήτησης που ήδη
χρησιµοποιούν, η οποία µπορεί να µην αποδίδει καθαρό κέρδος σε
σχέση µε τους ευρύτερους στόχους.

5.6 Τέλος, ένα σχέδιο χωρίς κάποιον ανεξάρτητο έλεγχο θα
µπορούσε να έχει ως συνέπεια να διατυπώνονται ισχυρισµοί που
υπερτονίζουν ή υπεραπλουστεύουν τις επιπτώσεις του σχεδίου (ή
ακόµη να διατυπώνονται και ψευδείς ισχυρισµοί!)· στην περίπτωση
αυτή, οι στόχοι καταστρατηγούνται βραχυπρόθεσµα και υπονοµεύεται µακροπρόθεσµα η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα
σχέδια παροχής εγγυήσεων γενικότερα.

5.7 Σε συστήµατα που χρηµατοδοτούνται από ολιγάριθµους
βασικούς χορηγούς, τα ζητήµατα αυτά µπορούν να αντιµετωπίζονται µέσω µιας χρηστής διαχείρισης, αλλά ένα σύστηµα που
χρηµατοδοτείται κυρίως από ένα τµήµα των εσόδων που προκύπτουν από επιλογές των καταναλωτών δεν διαθέτει πάντα τις
κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης, και οι ίδιοι οι καταναλωτές δεν
είναι σε θέση να κρίνουν την ποιότητα ή την οικονοµική αποδοτικότητα ενός σχεδίου παροχής εγγυήσεων στους καταναλωτές.

5.8 Τα σχέδια παροχής εγγυήσεων προς τους καταναλωτές αντιµετωπίζονται εν γένει µε κριτικό πνεύµα διότι, επειδή βασίζονται σε
κάποιο βαθµό σε συµπεριφορές των καταναλωτών και το επίπεδο
κατανόησης του προβλήµατος από τους καταναλωτές είναι χαµηλό,
τείνουν να παρέχουν εγγυήσεις που ανταποκρίνονται σε µια απλοποιηµένη και πεπερασµένη πραγµατικότητα. Μόνο µια πιο ανοικτή
και ενηµερωµένη συζήτηση µπορεί να επιλύσει το πρόβληµα αυτό
και να επιτρέψει την ανάπτυξη µιας πιο ανοικτής και ενηµερωµένης
αγοράς.

5.9 Ωστόσο, δεν ενδείκνυται να επιβάλλονται από την ΕΕ ή τα
κράτη µέλη κεντρικοί ορισµοί ή ουσιώδη πρότυπα για τους διαφόρους κλάδους του «εµπορίου µε δεοντολογικά κριτήρια». Ένας
τέτοιος κεντρικός έλεγχος δεν θα είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να
λαµβάνει υπόψη τη βελτίωση των επιδόσεων και τη µεταλλαγή των
συνθηκών. Επίσης καταστρατηγεί το δικαίωµα των καταναλωτών να
επιλέγουν σύµφωνα µε τις δικές τους µεταβαλλόµενες αξίες. Αυτό
που πρέπει και µπορεί να ορίζεται από το κέντρο είναι η βάση που
θα διασφαλίσει την επιτυχία των στόχων που θέτουν τα σχέδια.
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5.10 Επιδίωξη της παρούσας γνωµοδότησης είναι η δηµιουργία
ενός πλαισίου εντός του οποίου µπορούν να αρχίσουν να
διαµορφώνονται κοινά και παρεµφερή µεταξύ τους ερωτήµατα
σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων όσον αφορά τις επιπτώσεις και
την επίδειξη των εγγυήσεων αυτών, και να αποκτώνται κοινές
γνώσεις σχετικά µε τις απαντήσεις που µπορούν να δοθούν. Η
δυναµική αυτή παρουσιάζεται σε γραφική παράσταση στο
Παράρτηµα 2. Τα διάφορα σχέδια παροχής εγγυήσεων έχουν διαφορετικούς στόχους, οπότε µια απλή ανάλυση κόστους-απόδοσης
είναι δυσχερής και συγκεντρώνει λίγες µόνο πιθανότητες επιτυχίας,
λόγω της δυσκολίας εκτίµησης τόσο διαφορετικών και υποκειµενικών «εµπορευµάτων». Ωστόσο, µπορεί να αναπτυχθεί ένα κοινό
πλαίσιο εντός του οποίου µπορούν να διατυπωθούν για όλα τα
σχέδια τα ίδια ερωτήµατα σχετικά µε την ποιότητα και να εξευρεθούν συγκρίσιµες απαντήσεις. Ο απώτερος στόχος είναι να εφαρµόζουν οι καταναλωτές και οι οργανώσεις καταναλωτών τις προσωπικές αξίες τους στις πληροφορίες που αποκτώνται.
5.11 Ενώ οι λεπτοµερείς όροι και η καταµέτρηση των επιδόσεων
ποικίλλουν ανάλογα µε το πεδίο και τους στόχους κάθε σχεδίου,
υπάρχουν ορισµένα βασικά ζητήµατα ποιότητας. Μετά από τη
διεξαγωγή νέας έρευνας και νέων διαβουλεύσεων, θα καταστεί
δυνατό να εντοπιστούν ορισµένα βασικά ερωτήµατα που µπορεί να
απαντά το κάθε σχέδιο, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει αποδεικτικά
στοιχεία που θα αποδεικνύουν την ποιότητά του. Θα έχει µεγάλη
σηµασία να επισηµανθούν οι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και οικονοµικοί στόχοι υψηλού επιπέδου στην υλοποίηση των οποίων
ελπίζεται να συµβάλουν τα σχέδια: οι στόχοι αυτοί καθορίζουν τα
βασικά στοιχεία των σχεδίων όπως είναι οι ενδιαφερόµενοι φορείς,
το πεδίο εφαρµογής και τα µέτρα επιπτώσεων.
5.12 Ως αφετηρία προτείνονται τα εξής (ωστόσο σε περαιτέρω
διαβουλεύσεις συνιστάται να επιδιωχθεί συνέπεια µε τα υφιστάµενα,
αξιοπιστία, ποιοτικά πλαίσια):
α) ∆ιαχείριση σχεδίων
Ποιος είναι ο φορέας τελικού ελέγχου του σχεδίου;
Πρόκειται για σχέδιο που συγκεντρώνει πολλούς ενδιαφερόµενους
φορείς, όπου το όργανο λήψης των αποφάσεων προέρχεται από
τους κόλπους των εν λόγω ενδιαφεροµένων φορέων;
Το σχέδιο ελέγχεται από µια ανεξάρτητη και αµερόληπτη οµάδα
«έµπιστων» στην οποία απευθύνονται οι ενδιαφερόµενοι φορείς;
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γ) Έκταση του σχεδίου
Το σχέδιο αντιµετωπίζει το «πρόβληµα» µε το συνήθη ορισµό του;
— Οι όροι του σχεδίου καλύπτουν σε εύλογο βαθµό την έκταση
του «προβλήµατος», ή αφορούν µόνο τις λιγότερο σηµαντικές
πτυχές που είναι εύκολο να υλοποιηθούν;
— Τα χαρακτηριστικά των πιστοποιηµένων µερών («παραγωγών»)
αντιστοιχούν µε το όραµα και τους στόχους που προβάλλονται;
— Τα µέρη πληρούν ήδη τις προδιαγραφές, ή µήπως η συνεχής
βελτίωση αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο του σχεδίου;
δ) Προδιαγραφές ή όροι του σχεδίου
Οι προδιαγραφές που ορίζονται και ελέγχονται στα πλαίσια του
σχεδίου εκφράζουν τους στόχους;
— Ορίζονται τα πρότυπα µε µια διαδικασία που επιτρέπει τη
συµµετοχή των ενδιαφερόµενων φορέων (συµπεριλαµβανοµένων
των φορέων στις αναπτυσσόµενες χώρες);
— ∆ιατίθεται αξιόπιστος µηχανισµός µέσω του οποίου η έγκριση
των προδιαγραφών θα συµβάλει στην εκπλήρωση των στόχων;
— Οι όροι ή οι προδιαγραφές του σχεδίου είναι προσιτοί στο
κοινό;
ε) Αξιολόγηση των επιπτώσεων
Έχουν αξιολογηθεί µε αξιοπιστία οι επιπτώσεις του σχεδίου στους
στόχους;
— Παρακολουθούνται ο ευρύτερος και ο µακροπρόθεσµος αντίκτυπος στο σχετικό τοµέα; Οι αλλαγές («αποτελέσµατα») αντιστοιχούν µε τους στόχους του σχεδίου;
— Οι επιτόπου ενδιαφερόµενοι φορείς συµµετέχουν ενεργά και µε
γνώση της κατάστασης στον καθορισµό των όρων της αξιολόγησης επιπτώσεων και στην υλοποίηση του σχεδίου;
— Έχει οριστεί διαδικασία για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση
τυχόν αρνητικών επιπτώσεων;
στ) Ανεξάρτητη επισκόπηση

β) Στόχοι των σχεδίων

Πραγµατοποιείται ανεξάρτητη επισκόπηση της λειτουργίας του
σχεδίου;

Οι στόχοι ορίζονται µε σαφήνεια;

— Οι ενδιαφερόµενοι φορείς (συµπεριλαµβανοµένων των φορέων
στις αναπτυσσόµενες χώρες) συµµετέχουν στον καθορισµό των
όρων της επισκόπησης αυτής καθαυτής;

Ανταποκρίνονται οι στόχοι των σχεδίων στις ανάγκες των ενδιαφεροµένων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση λόγω του εµπορικού συστήµατος;
Οι στόχοι του σχεδίου αντιστοιχούν µε τις ανησυχίες των καταναλωτών και µε το «όραµα» που προβάλλει το σχέδιο;
— Οι θιγόµενοι ενδιαφερόµενοι φορείς (στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι φορείς στις αναπτυσσόµενες χώρες)
συµµετέχουν στην αποσαφήνιση και κωδικοποίηση των στόχων;
— Το κοινό έχει πρόσβαση στους στόχους του σχεδίου;

— Τα αποτελέσµατα τέτοιων επισκοπήσεων είναι προσιτά στο
κοινό;
η) Ανάλυση κόστους-πλεονεκτηµάτων
Έχει οριστεί διαδικασία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση
των δαπανών του σχεδίου που θα επιβαρύνουν τους προµηθευτές,
τους πωλητές και τους καταναλωτές σε σχέση µε την πρόοδο που
έχει συντελεστεί προς την εκπλήρωση των στόχων;
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θ) ∆ηµόσιες δηλώσεις
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— οι απαιτούµενες δράσεις για την ενσωµάτωση µιας τέτοιας πολιτικής στην ΕΕ

Οι δηµόσιες δηλώσεις των πιστοποιηµένων επιχειρήσεων ή προµηθευτών αντιστοιχούν προς τους στόχους, τις προδιαγραφές και τα
αποτελέσµατα του σχεδίου;

— µε ποιο τρόπο είναι δυνατόν να ενθαρρυνθεί η εξέταση µιας
τέτοιας πολιτικής στα κράτη µέλη.

— Η επισκόπηση από ανεξάρτητους φορείς και από τους ενδιαφερόµενους φορείς περιλαµβάνει τις δηµόσιες δηλώσεις των
επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο σχέδιο;

7. Πρακτική δράση

5.13 Όλα τα σχέδια που επιζητούν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών και υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις
εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές
ποιότητας παρόµοιες µε τις ανωτέρω (οι οποίες πρέπει να εξειδικευτούν και να ελεγχθούν). Για τα σχέδια που δεν πληρούν τις
ανωτέρω προδιαγραφές µπορεί να συνάγεται το συµπέρασµα ότι
δεν είναι αποδοτικά από οικονοµική άποψη.
5.14 Η αξιοπιστία που θα επιδειχθεί κατά την ανάπτυξη και
προβολή των προδιαγραφών πρέπει να επιβεβαιωθεί µέσω µιας
προσέγγισης πολλαπλών ενδιαφερόµενων φορέων και µε την
υποστήριξη της δηµόσιας αρχής σε ευρωπαϊκή κλίµακα.
5.15 Είναι σαφές ότι η ανάπτυξη συγκριτικών εκτιµήσεων
κόστους/αποδοτικότητας στον τοµέα αυτό αποτελεί µια πρόκληση,
αλλά µε τον τρόπο αυτό θα δηµιουργηθεί πιθανώς µια ευφυής
βάση για τη σύγκριση των σχεδίων παροχής εγγυήσεων µε άλλα
µέσα άσκησης πολιτικών µε παρόµοιους στόχους.

6. Πολιτικό πλαίσιο και αρµοδιότητες
6.1 Μια πολιτική µε συνοχή είναι αναγκαία σε αυτό τον τοµέα
που αναπτύσσεται ταχέως. Σχετικές πρακτικές προτάσεις περιλαµβάνονται στην ενότητα 7. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη πιστεύουν ότι
ισχυρές ηθικές και ανθρωπιστικές αρχές πρέπει να αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα του παγκόσµιου εµπορίου και της διεθνούς
διπλωµατίας. Ένας «καλύτερος» κόσµος είναι αυτοσκοπός, αλλά και
παρόµοια κοινά ενδιαφέροντα συµβάλλουν στην περαιτέρω
ανάπτυξη ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού πνεύµατος που να βασίζεται
σε αξίες. Συγκεκριµένα η παρότρυνση προς τους καταναλωτές να
ευαισθητοποιηθούν και να αγοράζουν «µε δεοντολογικά κριτήρια»
µπορεί να είναι για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία µια καλή ευκαιρία
που συνδυάζεται αρµονικά µε τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη εµπορικής δραστηριότητας. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να
υποστηρίζουν συγκεκριµένα σήµατα, αλλά να µετατραπούν σε αρχή
για σχέδια παροχής εγγυήσεων που εντάσσεται στα πλαίσια όλων
των πρωτοβουλιών παροχής εγγυήσεων προς τους καταναλωτές οι
οποίες έχουν καλή φήµη.
6.2 Εποµένως, η συνοχή της πολιτικής αποτελεί πρωταρχικό
στόχο. Για την κατάρτιση της παρούσας γνωµοδότησης πραγµατοποιήθηκε ήδη µια εκτεταµένη και αξιόλογη ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και προοπτικών πολιτικής. Προτείνεται να καθιερωθεί επίσηµα µε ευθύνη της ΕΟΚΕ, στα πλαίσια των επακόλουθων
εργασιών για την παρούσα γνωµοδότηση, ένας ελεγχόµενος και
ενεργός διάλογος µεταξύ ενδιαφερόµενων φορέων για τα ζητήµατα
που αφορούν το «εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια» και την
παροχή εγγυήσεων.
6.3

Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να αφορά τα εξής ζητήµατα:

— τα ουσιώδη στοιχεία για µια συντονισµένη πολιτική σχετικά µε
το εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια και τα ζητήµατα σχετικά
µε τα σχέδια παροχής εγγυήσεων προς τους καταναλωτές σε
κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα,

7.1 Η παρούσα γνωµοδότηση διερευνά τη συνοχή των διαδικασιών που ενθαρρύνουν την παρουσίαση σχεδίων παροχής εγγυήσεων µε δεοντολογικά κριτήρια. Παρέχει δείκτες και µέσα πολιτικής
ώστε να δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα να αποφασίσει αν πρέπει να
ενισχύσει περαιτέρω τον τοµέα αυτό και πώς να το πράξει µε ορθολογικό και οικονοµικά αποδοτικό τρόπο. Υπάρχει ένας περιορισµένος αριθµός πρακτικών δράσεων που µπορεί να αναλάβει η ΕΕ
για να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τη συνεχιζόµενη ανάπτυξη
του «εµπορίου µε δεοντολογικά κριτήρια» (όπως ορίζεται για τους
σκοπούς της παρούσας γνωµοδότησης) κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή µε τους ευρύτερους στόχους των κοινοτικών
πολιτικών.
7.2 Αναγνωρίζεται ότι ενδέχεται να είναι επιθυµία της ΕΕ και
ορισµένων µεµονωµένων κρατών µελών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ανάπτυξη συγκεκριµένων πρωτοβουλιών στον τοµέα αυτό.
Συνιστάται να εστιάζεται η υποστήριξή τους σε όσες πρωτοβουλίες
προσφέρουν εγγυήσεις προς τους καταναλωτές και µπορούν να
αποδεικνύουν µε αντικειµενικά στοιχεία ότι συµβάλλουν επίσης σε
απτές βελτιώσεις των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών των
κοινοτήτων που θίγονται από τις συµµετέχουσες αλυσίδες παραγωγής. Τα σχέδια που προάγουν την ανάπτυξη ικανοτήτων στις
νότιες χώρες πρέπει ασφαλώς να ενθαρρύνονται.
7.3 Για να διευκολυνθεί η υλοποίηση του ανωτέρω στόχου,
συνιστάται να αναθέσει η ΕΕ µια διερεύνηση για να προσδιοριστούν
σαφή κριτήρια ποιότητας, εφαρµόσιµα σε ευρεία κλίµακα, βάσει
των οποίων θα αποτιµώνται τα σχέδια παροχής εγγυήσεων προς
τους καταναλωτές. Εκτός από τις οργανώσεις των καταναλωτών, η
σχετική έρευνα πρέπει να αφορά διάφορα σχέδια για την
επισήµανση βάσει περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων,
καθώς και άλλα σχέδια, και να απευθύνεται στους ενδιαφερόµενους
φορείς σε όλο το µήκος της αλυσίδας παραγωγής για να εξασφαλίζεται η ευρεία εφαρµογή τους, να διευκολύνει δε και την ανάπτυξη
ποιοτικών µέσων µε πνεύµα συνοχής στα πλαίσια του εν λόγω
τοµέα.
7.4 Τα ζητήµατα που αναπτύσσονται στην ενότητα 5 µπορούν
να αποτελέσουν µια χρήσιµη αφετηρία για ένα ευρύτερο πλαίσιο
αξιολόγησης. Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι δεν επιδιώκει να
δηµιουργήσει ένα νέο επίπεδο γραφειοκρατίας ή έναν άλλο φραγµό
της αγοράς για τις εταιρείες ή τα σχέδια παροχής εγγυήσεων.
Πιστεύει ότι οποιοδήποτε σχέδιο πρέπει να µπορεί να αποδείξει ότι
έχει επιπτώσεις, ποιότητα και ότι είναι αποτελεσµατικό από
απόψεως κόστους καθώς και ότι ένα κοινό πλαίσιο θα συµβάλει
στην ελαχιστοποίηση της επικάλυψης των προσπαθειών.
7.5 Η ανωτέρω έρευνα θα βοηθήσει επίσης να καταµετρηθεί η
εµπιστοσύνη των καταναλωτών σε τέτοια σχέδια παροχής εγγυήσεων και θα επιτρέψει σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να
συστήσουν στα µέλη τους να υποστηρίζουν σχέδια που σχετίζονται
µε τις προσωπικές τους κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το ζήτηµα αυτό εµπίπτει στην αρµοδιότητα ορισµένων Γ∆, θα πρέπει να οριστεί ένα σηµείο συντονισµού για την πληροφόρηση, καθώς και για την ανάπτυξη µιας
πολιτικής µε συνοχή.
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7.6 Λαµβάνοντας υπόψη την εµπιστοσύνη που δείχνουν σήµερα
οι καταναλωτές στην επισήµανση των προϊόντων ώστε να εντοπίζουν τα προϊόντα που παράγονται και διατίθενται στην αγορά βάσει
συγκεκριµένων κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, καθώς
και κριτηρίων που αφορούν την ευηµερία των ζώων, αυξάνονται οι
πιθανότητες να δηµιουργηθεί σύγχυση των καταναλωτών και να
προκύψει αναποτελεσµατικότητα, καθότι τα προϊόντα φέρουν
πολλές επισηµάνσεις. Γι'αυτό προτείνεται να αναθέσει η ΕΕ µια
έρευνα µε στόχο να εξευρεθούν εναλλακτικά µέσα για την αξιόπιστη
µέτρηση και την επισήµανση για τους καταναλωτές.
7.7 Ένα στρατηγικό πρόγραµµα αγωγής του καταναλωτή στα
κράτη µέλη πρέπει να εστιάζεται στην ανάπτυξη µεγαλύτερης
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε σχέση µε το δυναµικό και
τα µέσα που διαθέτουν για τη χρησιµοποίηση των επιλογών που
πραγµατοποιούν κατά τις αγορές τους για να συµβάλλουν σε
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους που να ανταποκρίνονται
στις προτεραιότητές τους.
7.8 Σηµειώνεται ότι, µε την ταχεία εξάπλωση των συστηµάτων
πληροφόρησης για προϊόντα που µπορούν να αποτιµηθούν στα
σηµεία πώλησης, µέσω διαδικτύου και άλλων οδών, κατά τα
προσεχή έτη θα είναι εφικτή η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων µε
στοιχεία που θα αφορούν την προέλευση και την ποιότητα των
προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό όχι µόνο θα καλυφθούν τα
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την
παρούσα γνωµοδότηση, αλλά θα καταγράφονται επίσης ζητήµατα
ευρύτερου ενδιαφέροντος σε σχέση µε την ποιότητα και την
ασφάλεια, όπως ειδικοί διαιτητικοί παράγοντες, οπότε οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να κατατάσσουν τις προτεραιότητές τους
ανάλογα µε τις αξίες στις οποίες πιστεύουν, καθώς και µε τις
ανάγκες τους.
7.9 Η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την ποιότητα και την
αποτίµηση του αντίκτυπου σχετικά µε το εµπόριο µε δεοντολογικά
κριτήρια θα διευκολύνει τη διαµόρφωση µιας πολιτικής για την
κατάρτιση πιο αντικειµενικών και βιώσιµων συµβάσεων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιθανώς από τα κράτη µέλη.
7.10 Περαιτέρω τόνωση της ζήτησης προϊόντων µπορεί να
επιτευχθεί µέσω της σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Κατά την
τελευταία πενταετία έχει καθιερωθεί και αποσαφηνιστεί σε µεγάλο
βαθµό ο ρόλος της σύναψης συµβάσεων από το δηµόσιο, και οι
ανωτέρω προτάσεις θα εξασφαλίσουν ότι αν οι αρχές που είναι
αρµόδιες για τις αγορές επιλέγουν, εντός του νοµοθετικού πλαισίου
της ΕΕ, προϊόντα µε θετικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά
ωφελήµατα, θα προκύπτουν απτά αποτελέσµατα.

8. Πορεία προς τα εµπρός
8.1 Η κατάρτιση της παρούσας γνωµοδότησης προσφέρει µια
ευκαιρία στους κυριότερους ενδιαφερόµενους φορείς να απαντήσουν και να εγκαινιάσουν έναν έστω και στοιχειώδη διάλογο. Ως
αποτέλεσµα της διαβούλευσης αυτής, δίδεται στην ΕΟΚΕ η
ευκαιρία να ενθαρρύνει την ανάληψη πέντε νέων πρωτοβουλιών:
— ∆ιαρκής διάλογος µεταξύ των κυριότερων ενδιαφερόµενων
φορέων — συµπεριλαµβανοµένων των ενώσεων καταναλωτών
— σε ολόκληρη την ΕΕ (και σε διεθνή κλίµακα όποτε ενδείκνυται) ώστε να επιτευχθεί συνοχή των πολιτικών που αφορούν
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το «εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια» και τα σχέδια παροχής
εγγυήσεων προς τους καταναλωτές. Η ΕΟΚΕ προτείνει να δώσει
το παράδειγµα το 2006 µε την καθιέρωση ενός αξιόλογου
φόρουµ ενδιαφεροµένων φορέων. Στο φόρουµ µπορεί να
εξετασθεί η σκοπιµότητα της δηµιουργίας µιας περιεκτικής
βάσης δεδοµένων, η οποία θα συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά µε
τους κοινωνικούς, τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς
παράγοντες που διέπουν την ποιότητα και την απόδοση των
προϊόντων και θα τα επιβεβαιώνει αντικειµενικά, χρησιµοποιώντας σαφή πρωτόκολλα αξιολόγησης που θα είναι προσιτά
στο κοινό. Η Γ∆ «Ανάπτυξη» έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον
παρέχοντας σηµαντικά σχέδια αξιολόγησης σχετικά µε τα σχέδια
παροχής εγγυήσεων για το εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια
προκειµένου να βοηθήσει τους παραγωγούς και εξαγωγείς να
εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά (10).

— Ανάπτυξη, µέσω ευρύτερης και πιο διεξοδικής διαβούλευσης µε
τους ενδιαφερόµενους φορείς στα κράτη µέλη και παγκοσµίως
ενός κοινού πλαισίου παροχής εγγυήσεων για το εµπόριο µε
δεοντολογικά κριτήρια σχετικά µε την αξιολόγηση του αντίκτυπου και τα µέτρα ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ και
τα κράτη µέλη θα είναι σε θέση να διαχωρίζουν µε πιο αντικειµενικό τρόπο τις πρωτοβουλίες που πράγµατι περιέχουν
προστιθέµενη αξία από εκείνες που απλώς προσφέρουν εγγυήσεις. Η εργασία αυτή θα στηρίξει τους στόχους πολιτικής της
Γ∆ «Ανάπτυξη» µε την ενθάρρυνση των βιώσιµων εµπορικών
σχέσεων και την εργασία της Γ∆ «SanCo» για την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών στους καταναλωτές.

— Συµµετοχή στην ανάπτυξη του προτύπου ΙSO 26000 που
αποβλέπει στην παροχή πρακτικών οδηγιών για τον τρόπο
λειτουργίας της κοινωνικής ευθύνης µε τον προσδιορισµό και
την δέσµευση των ενδιαφερόµενων φορέων και την αύξηση της
αξιοπιστίας των εκθέσεων και των απαιτήσεων όσον αφορά την
κοινωνική ευθύνη. Αυτό προσβλέπει κυρίως στην ανάπτυξη
προτύπου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά µπορεί να
αποτελέσει τη βάση για τη µέτρηση της απόδοσης συγκεκριµένων εµπορικών σχεδίων που βασίζονται σε δεοντολογικά
κριτήρια.

— Ένα πρόγραµµα ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, το οποίο
θα αρχίσει µε κατάλληλη αγωγή από µικρή ηλικία, θα συνεχίζεται κατά την βασική εκπαίδευση και θα προεκτείνεται στη δια
βίου µάθηση, σχετικά µε τη δυνατότητα των καταναλωτών να
επηρεάζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δυναµικές µέσω
ενηµερωµένων αγορών. Η Γ∆ «SanCo» έχει ήδη εκδηλώσει
ενδιαφέρον για την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης του καταναλωτή ως προς το θεµιτό εµπόριο και ο στόχος για µία πιο
ενηµερωµένη και ισχυρή κοινωνία των καταναλωτών που να
είναι ικανή να προβαίνει σε αποτελεσµατικές επιλογές στην
αγορά είναι βασικής σηµασίας για το ρόλο της.

— Μια πρόταση για την ίδρυση ενός διεθνούς κέντρου έρευνας
της προσφοράς, της αγοράς και των πωλήσεων, το οποίο θα
συγκεντρώνει τεχνικές πληροφορίες, θα οργανώνει εκπαιδευτικές
πρωτοβουλίες και θα ασχολείται µε την ανάπτυξη πολιτικών,
και θα υποστηρίζεται από ένα κοινό πρόγραµµα της Επιτροπής,
των κρατών µελών και όλων των κυριότερων ενδιαφερόµενων
φορέων.
(10) Θα άξιζε να διερευνηθεί η συνεργασία µε οριζόντιες υπηρεσίες που
παρέχουν στοιχεία και πληροφόρηση όπως το σχέδιο PRISMA της ΕΕ.
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9. Καταληκτική σηµείωση: ορισµός των όρων που χρησιµοποιούνται στη γνωµοδότηση
Συνέπεια των εν γένει επιπτώσεων της εµπορικής δραστηριότητας
στην κοινωνία και το περιβάλλον είναι η εµφάνιση ορισµένων
νέων όρων και εννοιών υπό διαµόρφωση. Κατωτέρω ορίζεται η
χρήση των βασικών όρων και εννοιών στην παρούσα γνωµοδότηση. Καθότι οι όροι και ορισµοί στον υπό εξέταση τοµέα
ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και προκειµένου να αποφευχθούν
µεταφραστικές παρανοήσεις είναι ζήτηµα ουσιώδους σηµασίας να
χρησιµοποιηθεί το εν λόγω γλωσσάριο σε ολόκληρο το έγγραφο.
Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ). Ο όρος αυτός έχει πλέον
καθιερωθεί. Είναι αποδεκτό ότι η δηµιουργία πλούτου και η ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων που ορίζει το εθνικό δίκαιο
αποτελούν συστατικό στοιχείο κάθε υπεύθυνης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.
Συνεπώς, ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) νοείται ως «οι
εθελοντικές πολιτικές και πρακτικές µιας επιχείρησης µε
στόχο τη διατήρηση και βελτίωση των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών συνιστωσών του συνόλου της δραστηριότητάς της» και µπορεί να εννοεί την εποπτεία στους κόλπους
της επιχείρησης, είτε µέσω συστηµάτων διαχείρισης και αξιολόγησης είτε µέσω εξωτερικών ελέγχων.
Εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια: Ο όρος αυτός εµφανίστηκε
πιο πρόσφατα σε σχέση µε την ΕΚΕ και χρησιµοποιείται µε δύο
διαφορετικές έννοιες.
Υπό τη γενική του έννοια, ο όρος νοείται ως «συνειδητή προσπάθεια προσαρµογής των εµπορικών δραστηριοτήτων
(παραγωγή, λιανική πώληση ή αγορά) επιχειρήσεων, οργανισµών και ατόµων κατά τρόπο ώστε να λαµβάνεται
υπόψη µια σειρά ηθικών αξιών». Η δεοντολογία πηγάζει από
την ηθική, ήτοι τον κλάδο της φιλοσοφίας που εξετάζει το
χαρακτήρα και τη συµπεριφορά του ανθρώπου. Όταν ο όρος χρησιµοποιείται µε την έννοια αυτή στην παρούσα γνωµοδότηση —
µεταξύ άλλων στον τίτλο -µπορεί να καλύπτει ευρύτατο φάσµα
αξιών και εµφανίζεται εντός εισαγωγικών.
Η δεύτερη έννοια του όρου, η οποία διακρίνεται σαφώς από την
πρώτη, είναι συνήθης στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
αλλά και χρησιµοποιείται επίσης στα πλαίσια ορισµένων ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών όπως: Ethical Trading Initiative (ETI) στο Ηνωµένο
Βασίλειο, Initiative Clause Sociale (ICS) στη Γαλλία και η διεθνής
πρωτοβουλία Business Social Compliance Initiative (BSCI). Στην
περίπτωση αυτή, ο όρος νοείται ως «οι πολιτικές και πρακτικές
µιας επιχείρησης µε στόχο την αντιµετώπιση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων εφοδιασµού της». Υπό αυτή την έννοια, ο όρος στη
γνωµοδότηση εµφανίζεται ως Εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια.
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Θεµιτό εµπόριο
Γενικά, ο όρος σηµαίνει «εµπόριο όπου οι συµµετέχοντες στη διαδικασία (παραγωγή, κατανάλωση, αγορές ή πωλήσεις) δεν τίθενται σε
µειονεκτική θέση και αποκτούν εύλογα και ανάλογα πλεονεκτήµατα». Στη γνωµοδότηση ο όρος εµφανίζεται εντός εισαγωγικών
(«θεµιτό εµπόριο»).
Η δεύτερη έννοια του όρου, η οποία διακρίνεται σαφώς από την
πρώτη, είναι η εξής: «Εµπορική εταιρική σχέση που βασίζεται
στο διάλογο, στη διαφάνεια και το σεβασµό και επιδιώκει
περισσότερη ισότητα στο διεθνές εµπόριο. Συµβάλλει στην
αειφόρο ανάπτυξη µέσω της εξασφάλισης καλύτερων
συνθηκών εµπορίας, και της διασφάλισης των δικαιωµάτων
των περιθωριοποιηµένων παραγωγών και εργαζοµένων —
ιδιαίτερα στο Νότο». Οι οργανώσεις που αντιπροσωπεύονται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση Θεµιτού Εµπορίου, αποδέχονται παραδείγµατος χάριν τον παρόντα ορισµό. Όταν χρησιµοποιείται υπό την
έννοια αυτή στη γνωµοδότηση, ο όρος εµφανίζεται ως Θεµιτό
εµπόριο.
Σχέδια παροχής εγγυήσεων στους καταναλωτές
Στην παρούσα γνωµοδότηση είναι σηµαντική µια συγκεκριµένη
πτυχή του «εµπορίου µε δεοντολογικά κριτήρια» και του «θεµιτού
εµπορίου». Πρόκειται για τις περιπτώσεις όπου η πίεση που ασκείται
από τους καταναλωτές ανάγεται σε µείζονα παράγοντα, ενώ η
επιλογή των καταναλωτών — και συχνά η προθυµία τους να
καταβάλουν υψηλότερη τιµή για ένα προϊόν — ανάγεται σε βασική
κινητήρια δύναµη αλλαγής. Για τους σκοπούς της παρούσας
γνωµοδότησης, τα σχέδια παροχής εγγυήσεων στους καταναλωτές
ορίζονται ως: «Σύστηµα που επιτρέπει και ενθαρρύνει τους καταναλωτές να διαδραµατίσουν ρόλο στο εµπόριο µε δεοντολογικά
κριτήρια µε την αγορά εµπορευµάτων και υπηρεσιών που
παράγονται µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται συγκεκριµένα
κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσµατα και να ωφελούνται
συγκεκριµένες κοινότητες ή µια κοινωνία στο σύνολό της».
Σηµειώνεται ότι η χρήση του όρου «σχέδιο» περιλαµβάνει προσεγγίσεις προς τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές εγγυήσεις οι οποίες
χαρακτηρίζουν µεµονωµένες επιχειρήσεις και συνθήκες σε επιχειρήσεις, αλλά και ανεξάρτητους τρίτους φορείς και σχήµατα µε
πολλαπλούς ενδιαφερόµενους φορείς.
Βιώσιµη ανάπτυξη
«Βιώσιµη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των µελλοντικών γενεών
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους» (11)

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(11) World Commission on Environment and Development (WCED).
Our common future., 1987 (Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον
και την Ανάπτυξη – Το κοινό µας µέλλον – 1987).
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του λυκίσκου»
COM(2005) 386 τελικό– 2005/0162 (CNS)
(2006/C 28/16)
Στις 21 Σεπτεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε τα άρθρα 36 και 37, παράγραφος 2, εδάφιο 3, της Συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Στις 27 Σεπτεµβρίου 2005, το Προεδρείο της ΕΟΚΕ ανέθεσε στο ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της
υπαίθρου, περιβάλλον» την κατάρτιση της παρούσας γνωµοδότησης.
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών, η ΕΟΚΕ όρισε κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της στις 26 και
27 Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου) τον κ. Kienle γενικό εισηγητή και υιοθέτησε µε 63
ψήφους υπέρ, καµία ψήφο κατά και 3 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:

2.1 Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 του Συµβουλίου της
26ης Ιουλίου 1971 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
του λυκίσκου έχει τροποποιηθεί επανειληµµένα σε εκτεταµένο
βαθµό. Για την εξασφάλιση της σαφήνειας και της καλής κατανόησης της κοινοτικής νοµοθεσίας πρέπει να καταργηθούν κανονισµοί που έχουν καταστεί άνευ αντικειµένου και να καταρτιστεί
ένας νέος κανονισµός στη βάση της κωδικοποιηµένης έκδοσης των
παλαιότερων.

2.3 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί επίσης να υπογραµµίσει στην εν λόγω
γνωµοδότηση ότι ο λυκίσκος (humulus lupulus) αποτελεί την
απαραίτητη πρώτη ύλη για την ζυθεκχύλιση και παράγεται σε 8
κράτη µέλη της ΕΕ κατεξοχήν από ειδικευµένες οικογενειακές γεωργικές επιχειρήσεις µέσου εµβαδού κάτω των 8 εκταρίων. Οι κοινοτικοί παραγωγοί λυκίσκου µπόρεσαν να διατηρήσουν την πρώτη
θέση στην παγκόσµια αγορά. Η κοινή οργάνωση αγοράς στον
τοµέα του λυκίσκου συνέβαλε θετικά στη στήριξη των σηµαντικών
προσαρµογών που πραγµατοποιήθηκαν στην αγορά του λυκίσκου
τα τελευταία έτη. Αποδέχτηκε και προώθησε το γενικό καθεστώς
διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης των συµβάσεων, το
οποίο είναι απαραίτητο για την επιτυχηµένη καλλιέργεια και
διάθεση του προϊόντος στην αγορά και βασίζεται στις οµάδες παραγωγών που αποτελούν την «ψυχή» της οργάνωσης αγοράς του
λυκίσκου. Αυτές οι αρχές πρέπει να διατηρηθούν και στη νέα
οργάνωση αγοράς.

2.2 Η ΕΟΚΕ έχει καταρτίσει πρόσφατα αρκετές γνωµοδοτήσεις
σχετικά µε την οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του λυκίσκου (1).
Στις 26 Φεβρουαρίου 2004 χαρακτήρισε ως «λογική και συνεπή»
την προσέγγιση βάσει της οποίας, και στο πνεύµα των «αποφάσεων
του Λουξεµβούργου» του 2003 για τη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ,
συµπεριλαµβάνονται πλέον και οι άµεσες ενισχύσεις για τον
λυκίσκο στον γενικό κανονισµό για την άµεση ενίσχυση.

2.4 Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι επί σειρά
ετών κατέστη δυνατή η συγκράτηση των δαπανών του τοµέα του
λυκίσκου σε σταθερό επίπεδο και συγκεκριµένα στα 13
εκατοµµύρια ευρώ περίπου.

1. Περίληψη της θέσης της ΕΟΚΕ
1.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντικαταστήσει τους επιµέρους κανονισµούς για την
κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του λυκίσκου µε έναν νέο
ενιαίο κανονισµό.
2. Παρατηρήσεις

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(1) ΕΕ C 110 της 30.4.2004, σ. 116-124.
ΕΕ C 80 της 30.3.2004, σ. 46
ΕΕ C 193 της 10.7.2001, σ. 38-39.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 για τη
θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
COM(2005) 181 τελικό — 2005/0090 (CNS)
(2006/C 28/17)
Στις 15 Ιουλίου 2005, το Συµβούλιο αποφάσισε σύµφωνα µε το άρθρο 262 της ΣΕΚ, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε,
κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειας της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2005)
να ορίσει γενικό εισηγητή τον κ. BURANI, και υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 82 ψήφους υπέρ και 1
αποχή:
1. Εισαγωγή

1.1 Ο νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός (∆Κ) υιοθετήθηκε από
το Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2002 και τον ∆εκέµβριο του 2002
ακολούθησε το κείµενο των κανόνων εφαρµογής (ΚΕ). Κατά την
υιοθέτηση των ΚΕ, η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσµευση ενώπιον του
Συµβουλίου να υποβάλει, έως την 1η Ιανουαρίου 2006, έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού και να παρουσιάσει ενδεχόµενες προτάσεις τροποποίησης. Το υπό εξέταση έγγραφο ανταποκρίνεται επακριβώς στη δέσµευση αυτή, και τούτη τη στιγµή
αποτελεί αντικείµενο διαβούλευσης µε το Συµβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ωστόσο η αξιολόγηση των προθεσµιών που απαιτούνται για να τηρηθούν οι διαδικασίες δείχνει ότι η εφαρµογή
του, στην καλύτερη των περιπτώσεων, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2007: πράγµατι, η επιτροπή προϋπολογισµού του Συµβουλίου θα γνωστοποιήσει τη θέση των
κρατών µελών (ΚΜ) περί τα τέλη του τρέχοντος έτους, και µόνον
στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης, και ενδεχοµένως συµφιλίωσης, µε το ΕΚ.

1.2 Κατά τη σύνταξη της παρούσης γνωµοδότησης επί της
προτάσεως της Επιτροπής, η ΕΟΚΕ προτίθεται να επικεντρωθεί
κυρίως στις πτυχές του κανονισµού που συνδέονται άµεσα ή
έµµεσα µε τις σχέσεις µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών. Επιθυµεί αντιθέτως να απόσχει, κατ' αρχήν, από τον
σχολιασµό των κανόνων που αφορούν περισσότερο τεχνικές και
«εσωτερικές» πτυχές, που έχουν ήδη αποτελέσει αντικείµενο
παρατηρήσεων και προτάσεων από άλλα θεσµικά όργανα µε επαγγελµατική αρµοδιότητα και άµεση εµπειρία, όπως δηλαδή το ∆ίκτυο
∆ηµοσιονοµικών ∆ιοικητικών Μονάδων της Επιτροπής (RUF), η
διοίκηση του Συµβουλίου, το ∆ικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο,
οι λογιστικές υπηρεσίες του ΕΚ, της ΕΟΚΕ και της ΕΤΠ.

1.3 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει την άποψη, που κυριαρχεί µεταξύ των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ειδικότερα µεταξύ των
ΜΚΟ, σύµφωνα µε την οποία ο ισχύων ∆Κ, και η εφαρµογή του,
είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι, δεν διευκολύνουν την πραγµατική
συνεργασία και ζηµιώνουν τις σχέσεις των οργανώσεων αυτών µε τη
Επιτροπή. Εξάλλου, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν
εκφράσει την λύπη τους για την έλλειψη διαβούλευσης και
διαλόγου από πλευράς Επιτροπής, πράγµα που συνέβαλε σε µια
κατάσταση γενικής σύγχυσης, αποστέρησης και απογοήτευσης.

1.4. Από την πλευρά της, η ΕΟΚΕ επιθυµεί στενότερη συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων µε την οργανωµένη
κοινωνία των πολιτών µέσω διαρθρωµένων διαβουλεύσεων· δεν
λησµονεί όµως ότι τα θεσµικά όργανα έχουν ευθύνες και αρµοδιότητες που πρέπει να διατηρηθούν ακόµη και αν δεν ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις. Ενδείκνυται συνεπώς να αναπτυχθούν,
µεταξύ των µερών, σχέσεις κατανόησης και σεβασµού των αµοιβαίων θέσεων· θα πρέπει επίσης να οριστεί ρητά, στον ∆Κ ή αλλού,
ότι η απόρριψη αιτήµατος, δεόντως αιτιολογηµένη, θα πρέπει να
κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Ορισµένες γενικές αρχές διέπουν τους νέους κανόνες του
δηµοσιονοµικού κανονισµού καθώς και τους κανόνες εφαρµογής
που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2003· η σηµαντικότερη από
τις αρχές αυτές συνίσταται στην ιδέα κατάργησης του εκ των
προτέρων κεντρικού ελέγχου, µε την µεταβίβαση περισσοτέρων
εξουσιών και ευθυνών στους διατάκτες, µέσω µιας σειράς ελέγχων
που διασταυρώνονται από τους δηµοσιονοµικούς ελεγκτές και τους
λογιστές. Το σύστηµα φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσµατα, έστω
και αν απαιτούνται κάποιες προσαρµογές στη βάση της κτηθείσας
εµπειρίας.
2.2 Τα τεχνικά όργανα που αναφέρονται στο προηγούµενο
σηµείο 1.2, και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έχουν
γενικά υπογραµµίσει την ανάγκη καλύτερης ισορροπίας µεταξύ
των απαιτήσεων ελέγχου και µεγαλύτερης «ευελιξίας» των
κανόνων, ειδικότερα όταν πρόκειται για µικρά ποσά. Η Επιτροπή
φαίνεται να αποδέχεται τη θέση αυτή· η ΕΟΚΕ από την πλευρά της,
θα ήθελε να επισηµάνει ότι ένα «µικρό ποσό» για τα κοινοτικά
όργανα — που διαχειρίζονται συνολικά τεράστια ποσά — έχει
διαφορετική σηµασία για τµήµατα της κοινωνίας των πολιτών
(προµηθευτές, σύµβουλοι, ΜΚΟ, κλπ) µε σχετικά περιορισµένες
διαστάσεις: 10.000 ευρώ είναι ίσως µικρό ποσό για την ΕΕ, αλλά
µπορεί να είναι σηµαντικό για έναν µικροµεσαίο επιχειρηµατία.
2.3 Εν προκειµένω, υπενθυµίζεται ότι στο προοίµιο της
πρότασης κανονισµού της Επιτροπής αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι
«Όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να συµβάλουν [...] στην ενίσχυση
της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων
έναντι της απάτης και των παράνοµων ενεργειών». Με άλλα λόγια
και από µια διαφορετική άποψη, οι λογιστικοί κανόνες της ΕΕ
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πρέπει (ή θα έπρεπε) να συµβάλλουν σε µια «ηθικοποίηση» του
εµπορίου, λειτουργώντας ως προληπτικό µέσο έναντι του εύκολου
πειρασµού εκµετάλλευσης της «ελαστικότητας» των ίδιων των
κανόνων. Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι εξονυχιστικοί και πολύπλοκοι
λογιστικοί έλεγχοι είναι επαχθείς γαια την ΕΕ, αλλά εκτιµά ότι η
θεµιτή πρόθεση για τη µείωση του διοικητικού κόστους δεν πρέπει
να καταλήγει σε χαλαρές ή υπεραπλουστευµένες λύσεις. Όπως
φαίνεται από τις εκθέσεις της OLAF, οι απάτες είναι διαδεδοµένες
σε όλα τα επίπεδα· η ΕΟΚΕ επισηµαίνει εν προκειµένω ότι πολύτιµα
διδάγµατα — µεταφρασµένα σε κατάλληλους κανόνες — θα
µπορούσαν ενδεχοµένως να εξεταστούν από την Επιτροπή εάν η
OLAF είχε κληθεί να συµµετάσχει στη φάση σύνταξης του νέου ∆Κ.
2.3.1.
Κατόπιν τούτου, η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει την ανάγκη που
έχουν επισηµάνει οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για
εδραίωση της ισορροπίας µεταξύ αποδοτικότητας, αποτελεσµατικότητας και υπευθυνότητας ούτως ώστε να µην αµφισβητηθεί η
αρχή της εταιρικής σχέσης µεταξύ αυτού που παρέχει τα κεφάλαια
και αυτού που τα αποδέχεται, και να αποφευχθεί η παρεµπόδιση
τόσο των πιθανών καινοτόµων εξελίξεων όσο και της προσεκτικής
χρήσεως των δηµόσιων πόρων. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την ανάγκη
αυτή, αλλά υπογραµµίζει ότι σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να
παραβιαστούν οι αρχές που διέπουν τη χρήση του δηµοσίου
χρήµατος: διαφάνεια, αποτελεσµατικότητα στη χρήση, υποχρέωση
απόδοσης λογαριασµών.
2.4 Μια άλλη παρατήρηση που αξίζει σχολίου είναι εκείνη
σύµφωνα µε την οποία «η πολύ συχνή ή αδικαιολόγητη αλλαγή
των κανόνων, ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στους
δικαιούχους και στην εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η θέση
αυτή είναι αποδεκτή, αλλά θα πρέπει να µετριαστεί από την
υπόθεση ότι θα µπορούσε να προβλεφθεί η θέσπιση νέων κανόνων
στους τοµείς όπου σηµειώνονται οι περισσότερες καταχρήσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, η εξέταση των εκθέσεων της
OLAF θα µπορούσε να αποφέρει χρήσιµες συστάσεις.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Όσον αφορά την είσπραξη των απαιτήσεων της ΕΕ (άρθ.
72-73 α) ο νέος ∆Κ προβλέπει ότι για τις απαιτήσεις της Ένωσης
ισχύουν τα µέσα που έχουν ήδη υιοθετηθεί µε τις σχετικές οδηγίες
για τη δικαστική συνεργασία, και επιβάλλει στα κράτη µέλη να
εφαρµόσουν για την είσπραξη των απαιτήσεων της ΕΕ τα ίδια
προνόµια που ισχύουν για τις εθνικές φορολογικές απαιτήσεις. Η ΕΟΚΕ, αν και συνειδητοποιεί ότι ένας κανονισµός εφαρµόζεται άµεσα σε κάθε κράτος µέλος, διερωτάται εάν αυτός ο
κανόνας δεν απαιτεί αλλαγή των εθνικών νοµοθεσιών, ειδικότερα
των νόµων περί πτωχεύσεως, που συνήθως παρέχουν το δικαίωµα
προτίµησης στις (εθνικές) φορολογικές απαιτήσεις αλλά δεν
αναφέρουν τις υποχρεώσεις έναντι της ΕΕ. Για να υπάρχει απαίτηση
έναντι τρίτων, κάθε τύπος δικαιώµατος προτίµησης θα πρέπει
να προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία.
3.2 Η υιοθέτηση το 2004 της νέας οδηγίας ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις συνεπάγεται ότι η νέα πρόταση του ∆Κ προσαρµόζεται στους νέους κανόνες· ήδη το 2002 υιοθετήθηκε η οδηγία της
ΕΕ για τις συµβάσεις που ισχύει για τα κράτη µέλη. Η ΕΟΚΕ δεν
θεωρεί απαραίτητο να εκφράσει τη γνώµη της για κανόνες που
έχουν ήδη υιοθετηθεί και για την ισχύ των οποίων µόνο η εµπειρία
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µπορεί να δώσει απαντήσεις και ενδείξεις για ενδεχόµενες τροποποιήσεις.

3.2.1 Εφιστάται η προσοχή σε ένα στοιχείο του ∆Κ: το εδάφιο
που προστίθεται στο άρθρο 95 προβλέπει τη δηµιουργία κοινής
βάσης δεδοµένων σε δύο ή περισσότερα θεσµικά όργανα για
τον εντοπισµό των υποψηφίων που υπάγονται στις περιπτώσεις
αποκλεισµού (άρθρα 93 και 94). Ενδείκνυται η δηµιουργία µιας
κεντρικής τράπεζας δεδοµένων (που να µην περιορίζεται στα
θεσµικά όργανα), αλλά η Επιτροπή αναφέρει µόνο ότι θα πρέπει να
προβλεφθεί η δυνατότητα για δύο ή περισσότερα θεσµικά όργανα
να κατέχουν από κοινού τα δεδοµένα. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη
χρησιµότητα των τραπεζών δεδοµένων γενικά, διερωτάται όµως εάν
στη συγκεκριµένη περίπτωση οι δαπάνες ενοποίησης δικαιολογούνται από τα αποτελέσµατα: τα συµβαλλόµενα µέρη κάθε
θεσµικού οργάνου διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό και τα κριτήρια
συλλογής των δεδοµένων δεν είναι πάντα οµοιογενή.

3.3 Ένα άλλο σηµείο που εγείρει αµφιβολίες αφορά τους
λόγους αποκλεισµού (άρθρο 93), µεταξύ των οποίων αναφέρονται
(άρθρο 93.1.α) οι καταδίκες «µε απόφαση η οποία έχει ισχύ
δεδικασµένου» . Ο κανόνας έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τους
νόµους και τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από το Σύνταγµα των
περισσότερων κρατών µελών, και ως εκ τούτου είναι απρόσβλητος·
η ΕΟΚΕ επισηµαίνει όµως ότι σε ορισµένα κράτη µέλη οι διαδικασίες προσφυγής κατά απόφασης «πρώτου βαθµού» (δικαστήριο)
περνούν από άλλα δύο στάδια δίκης (έφεση, αναίρεση), και ότι µια
απόφαση κρίνεται «οριστική» µόνον όταν εξαντλούνται όλες οι
διαδικασίες έφεσης. Από τον έναν βαθµό δίκης στον άλλο ενδέχεται
να µεσολαβήσει µεγάλο χρονικό διάστηµα και εν τω µεταξύ µια
καταδίκη σε πρωτοβάθµιο ή δευτεροβάθµιο δικαστήριο, αν
και εµφανώς αιτιολογηµένη, δεν µπορεί να θεωρηθεί νοµικά
έγκυρος λόγος αποκλεισµού. Σε πρακτικό επίπεδο, θα ανατεθεί
στους αρµόδιους να επιδείξουν µεγάλη προσοχή κατά την
ανάθεση διαγωνισµών ή συµβάσεων, δεν θα είναι όµως πάντα
εύκολο — ιδιαίτερα σε ορισµένες περιπτώσεις- να λάβουν αποφάσεις που να τηρούν τον νόµο και ταυτόχρονα να επιδείξουν τη
δέουσα σύνεση.

3.3.1 Ο ανωτέρω κανόνας, αν και αδιαµφισβήτητος, αφήνει
ωστόσο µεγάλα περιθώρια αµφιβολίας· εξάλλου, φαίνεται να θέτει
πρόβληµα συνοχής µε το επόµενο άρθρο 93.1.β, στο οποίο
προβλέπεται ο αποκλεισµός από την ανάθεση συµβάσεων όσων
«τελούν υπό διοικητική ποινή, κατά το άρθρο 96». Κατά της
εφαρµογής µιας διοικητικής ποινής υπάρχει πάντα η δυνατότητα
διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, αλλά στο προτεινόµενο
κείµενο φαίνεται ότι η διοικητική ποινή είναι οριστική έστω και εάν
είναι µόνο σε φάση εφαρµογής. Η αντιπαράθεση των δύο κανόνων
δηµιουργεί αµφιβολίες για τα λογικά και νοµικά κριτήρια που τους
διέπουν: αφενός, το άρθρο 93.1.α υπονοεί ότι οι «υποτιθέµενοι»
ένοχοι για σοβαρά αδικήµατα απολαύουν του τεκµηρίου της
αθωότητας έως την οριστική τους καταδίκη, ενώ στο άρθρο 93.1.β
όσοι τελούν υπό διοικητική ποινή ( και κατά συνέπεια µε δυνατότητα έφεσης) αποτελούν αιτία άµεσου αποκλεισµού. Η ΕΟΚΕ δεν
ζητά να καταστεί πιο «ευέλικτο» το άρθρο 93.1.β, αλλά να
βρεθεί ένα συµπληρωµατικό κριτήριο που να καθιστά λιγότερο «ανοικτό» το άρθρο 93.1.α.

3.2.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.4 Το κεφάλαιο που αφορά τις επιδοτήσεις (άρθρο 108 και
επόµενα) χρήζει όλως ιδιαίτερης προσοχής, όχι µόνον λόγω του
ευαίσθητου χαρακτήρα του αλλά και διότι η διάθεση του δηµοσίου
χρήµατος σε µια πληθώρα διαφορετικών δικαιούχων, και για
εντελώς διαφορετικούς λόγους, ενδέχεται να προκαλέσει επικρίσεις
της κοινής γνώµης. Οι επικρίσεις αυτές µπορεί να είναι κατά το
µάλλον ή ήττον δικαιολογηµένες, αλλά συχνά οφείλονται σε µια
πραγµατική ή υποτιθέµενη έλλειψη διαφάνειας, θεωρούµενη ως
έλλειψη διαφάνειας ακόµη και η δυσκολία κατανόησης των
κανόνων και των κριτηρίων εφαρµογής τους. Πρέπει εξάλλου
να αναγνωριστεί ότι κάθε άλλο παρά εύκολη είναι η σύνταξη
κανόνων που αφορούν ένα τόσο ποικίλο και πολύµορφο σύνολο,
µε µια δύσκολη περιπτωσιολογία που πρέπει να καταλήξει σε
συγκεκριµένα σχήµατα. Η διαφάνεια (εννοούµενη εδώ κυρίως ως
σαφήνεια εννοιών και γλώσσας) αποτελεί συνεπώς την µείζονα
εγγύηση της διοίκησης έναντι ευθυνών που απορρέουν από το ευρύ
περιθώριο της ελευθερίας αξιολόγησης.
3.4.1
Ένα πρώτο παράδειγµα δυσκολίας κατανόησης αποτελεί
το άρθρο 109, το οποίο στην παράγραφο 2 ορίζει ότι «Η
επιδότηση δεν είναι δυνατόν να αποσκοπεί ή να συνεπάγεται κέρδος» , ενώ η επόµενη παράγραφος 3, γ) λέει ότι «η
παράγραφος 2 δεν ισχύει για ενέργειες µε στόχο την ενίσχυση της
οικονοµικής επιφάνειας δικαιούχου ή την εξασφάλιση εσόδων».
Περνά απαρατήρητη η πρακτική διαφορά µεταξύ «κέρδους» και
«εσόδων»: η ΕΟΚΕ επιθυµεί να αποσαφηνιστεί η διατύπωση του
κανόνα, τόσο επί της µορφής όσο και επί της ουσίας.
3.4.2
Το άρθρο 109.2, δ), ορίζει ότι η απαλλαγή από την
απαγόρευση αποκόµισης κέρδους εφαρµόζεται και στις επιδοτήσεις µικρού ύψους, όταν αυτές έχουν τη µορφή (άρθρο 113 α,
παράγραφος 1.γ), δ)) κατ' αποκοπήν ποσών ή κατ' αποκοπήν
χρηµατοδοτήσεων. Σχετικά µε την έννοια «µικρό ύψος» ή «µικρό
ποσό», η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει τις παρατηρήσεις που έχει κάνει στο
προηγούµενο σηµείο 2.2: είναι απαραίτητο να βρεθεί ένα σηµείο
ισορροπίας για το τι είναι «επιδότηση µικρού ύψους» για την ΕΕ
και τι «υποκειµενικά σηµαντική επιδότηση» για τους δικαιούχους
των επιδοτήσεων. Εν πάση περιπτώσει, το θέµα θα πρέπει να λυθεί
στο πλαίσιο του ∆Κ και όχι στους κανόνες εφαρµογής.
3.4.3
Πάντα σχετικά µε τις επιδοτήσεις, και ιδιαίτερα µε τις
επιδοτήσεις µικρού ύψους, σε κανένα σηµείο του ∆Κ δεν αναφέρεται η υποχρέωση απόδοσης λογαριασµού, ούτε οποιαδήποτε
υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για την πραγµατική χρήση των
εισπρακτέων ποσών. Η ΕΟΚΕ σηµειώνει την επιθυµία της Επιτροπής
να µειώσει τις διοικητικές δαπάνες, αλλά δεν µπορεί να δεχτεί ότι
το δηµόσιο χρήµα διανέµεται χωρίς κανείς να έχει ιδέα πως χρησι-
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µοποιείται στη συνέχεια. Θα πρέπει να προβλέπεται δειγµατοληπτικός έλεγχος των λογαριασµών, ακόµη και κυρώσεις σε όποιον
δεν τους παρουσιάζει, για την επιβεβαίωση της αρχής της υγιούς
διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος.
3.4.4 Ακόµη και το άρθρο 114 δηµιουργεί κάποιες αµφιβολίες.
Στην παράγραφο 4 όπου ορίζεται ότι «ο διατάκτης είναι δυνατόν
να επιβάλλει σε αιτούντες διοικητικές και χρηµατικές
κυρώσεις αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές...» τίθεται
το θεµιτό ερώτηµα ποιες εγγυήσεις παρέχουν οι δικαιούχοι των
επιδοτήσεων (που σε πολλές περιπτώσεις έχουν χαρακτηριστικά, και
περιουσιακά στοιχεία, πολύ διαφορετικά από εκείνα των δικαιούχων
των διαγωνισµών ή των συµβάσεων) ώστε να µπορούν ή να θέλουν
να αντιµετωπίσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
κυρώσεις. Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, είναι απαραίτητο — στην
περίπτωση αιτούντων που έχουν έδρα σε ένα κράτος µέλος — να
µεσολαβεί το ίδιο το κράτος µέλος για τις αιτήσεις και να παρέχει
τις εγγυήσεις εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από
ενδεχόµενες διοικητικές ή χρηµατικές κυρώσεις.
4. Συµπεράσµατα
4.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη θέση της Επιτροπής στην πρότασή
της να υιοθετηθεί ένας νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός, ειδικότερα
όσον αφορά την κατάργηση των εκ των προτέρων κεντρικών
ελέγχων, και την αντικατάστασή τους από ελέγχους που να πραγµατοποιούνται πριν τις πληρωµές σχεδίων που έχουν ήδη εγκριθεί.
4.2 Από την άλλη πλευρά, η ΕΟΚΕ συνιστά προσοχή στην
αποδοχή των αιτήσεων των οικονοµικών υπηρεσιών πολλών οργανισµών, που έχουν την τάση να απλοποιούν ή να καταργούν τις
διατυπώσεις και τους ελέγχους για συµβάσεις και επιδοτήσεις
«µικρού ύψους». Αν και συµφωνεί µε το γεγονός ότι οι έλεγχοι
είναι δαπανηροί, και σε πόρους και σε χρόνο, εκτιµά ότι η πρόθεση
συγκράτησης των δαπανών θα πρέπει να µετριαστεί από τον
αντίθετο συλλογισµό: την ανάγκη να µη δοθεί στους πολίτες της
Ευρώπης και στους άλλους φορείς η εντύπωση απλοποίησης ή
αδιαφορίας κατά τη διαχείριση «µικρών» ποσών.
4.3 Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ζητούν, από την
πλευρά τους, κάθε αναθεώρηση του ∆Κ να πραγµατοποιείται σε
διαβούλευση µε την Επιτροπή, µε βάση την αµοιβαία κατανόηση
και την συνεκτίµηση της ανάγκης για χρηστή οικονοµική διαχείριση
και για τα δύο µέρη. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το αίτηµα αυτό, υπενθυµίζει όµως ότι κάθε απόφαση πρέπει να υιοθετείται στο πλαίσιο
της επιταγής για υγιή και διάφανη διαχείριση του δηµοσίου
χρήµατος.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 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: «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»
COM(2004) 728 τελικό — 2005/0807 (CNS)
(2006/C 28/18)
Στις 20 Ιουλίου 2005 και σύµφωνα µε το άρθρο 93 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή όρισε, κατά την
421η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2005) γενικό
εισηγητή τον κ. BURAΝI και υιοθέτησε µε 79 ψήφους υπέρ, καµία κατά και 1 αποχή την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή: το έγγραφο της Επιτροπής

1.1 Τον Οκτώβριο του 2003 η Επιτροπή υπέβαλε ένα
έγγραφο (1) το οποίο συνόψιζε την στρατηγική στον τοµέα του
ΦΠΑ, η οποία είχε ήδη διαµορφωθεί τον Ιούνιο του 2000. Ένας
από τους στόχους της στρατηγικής ήταν η απλοποίηση των διαδικασιών. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού προτάθηκαν, µέσω
ενός µεταγενέστερου εγγράφου της Επιτροπής που υποβλήθηκε τον
Οκτώβριο του 2004 (2), τρεις συγκεκριµένες πρωτοβουλίες: δύο
από αυτές (3) έχουν ήδη αποτελέσει αντικείµενο γνωµοδότησης της
ΕΟΚΕ (4), η δε τρίτη εξετάζεται στο παρόν έγγραφο.

1.2 Η υπό εξέταση πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην
επιτάχυνση και στην απλοποίηση των διαδικασιών επιστροφής του
ΦΠΑ σε υποκειµένους στο φόρο σε κράτος µέλος στο οποίο δεν
είναι εγκατεστηµένοι, συγκεκριµένα δε του ΦΠΑ που έχει επιβληθεί
για αγαθά ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτούς από άλλους
υποκείµενους στο φόρο στο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους
ή που έχει επιβληθεί για την εισαγωγή αγαθών στο κράτος µέλος
αυτό.

1.3 Κατ'ουσία οι γενικοί κανόνες που ρυθµίζουν το ζήτηµα
παραµένουν αµετάβλητοι: η πραγµατική πρόοδος συνίσταται στο
γεγονός ότι προτείνεται ουσιαστική απλοποίηση των διοικητικών
διαδικασιών τις οποίες οφείλουν να ακολουθούν οι υποκείµενοι στο
φόρο που δικαιούνται επιστροφής, ενώ ταυτόχρονα εδραιώνεται το
δικαίωµά τους σε αποζηµίωση εφόσον η φορολογική υπηρεσία
καθυστερήσει την πληρωµή πέραν µίας συγκεκριµένης προθεσµίας.
(1) COM(2003) 614 τελικό.
(2) COM(2004) 728 τελικό.
(3) «Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία
77/388/EOK µε σκοπό την απλούστευση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το φόρο προστιθεµένης αξίας» και «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».
(4) ΕΕ αριθ. C 267 της 27ης Οκτωβρίου 2005 σελ. 45· - Γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ µε θέµα την «Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου που τροποποιεί
την οδηγία 77/388/EOK µε σκοπό την απλούστευση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από το φόρο προστιθεµένης αξίας» και «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»
COM(2004) 728 τελικό – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS).

1.4 Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών επικυρώνεται µε
το άρθρο 5 της πρότασης οδηγίας: το άρθρο προβλέπει ότι για να
υπάρξει επιστροφή, ο ενδιαφερόµενος πρέπει απλώς να υποβάλει
αίτηση µε ηλεκτρονικά µέσα, αντί αίτησης σε τυποποιηµένο
έντυπο η οποία να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα των τιµολογίων
ή των παραστατικών εισαγωγής. Φυσικά, η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει µία σειρά στοιχείων, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο,
τα οποία επιτρέπουν στη φορολογική υπηρεσία να προσδιορίζει και
να ελέγχει κατά πόσον η πράξη είναι κανονική.

1.5 Κατά κανόνα, η αίτηση πρέπει να αφορά τιµολογηµένες
αγορές αγαθών ή υπηρεσιών ή εισαγωγές που πραγµατοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια περιόδου όχι µικρότερης των τριών µηνών
και όχι µεγαλύτερης του ενός ηµερολογιακού έτους και πρέπει
να υποβάλλεται εντός έξι µηνών από το τέλος του ηµερολογιακού
έτους κατά το οποίο ο φόρος κατέστη απαιτητός. Είναι εντούτοις
δυνατό, σε ορισµένες περιπτώσεις, να τροποποιηθούν τόσο η
περίοδος αναφοράς, όσο και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την
υποβολή των αιτήσεων.

1.6 Η φορολογική υπηρεσία του κράτους µέλους στο οποίο
καταβάλλεται το ΦΠΑ οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφασή της
εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
επιστροφής του ΦΠΑ, εντός δε της ίδιας προθεσµίας πρέπει να
πραγµατοποιηθεί και η πληρωµή. Οι αρνητικές απαντήσεις πρέπει
να αιτιολογούνται. Οι προσφυγές γίνονται δεκτές υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους υποκείµενους στο φόρο που
είναι εγκατεστηµένοι στο εν λόγω κράτος µέλος. Το κράτος µέλος
µπορεί να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, µόνον όµως εντός τριών
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης· στην περίπτωση
ωστόσο αυτή, η προθεσµία για την επιστροφή του φόρου αρχίζει
να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία κατά την οποία ζητήθηκε να
προσκοµιστούν τα πρόσθετα στοιχεία. Κάθε αίτηση πρέπει να
θεωρείται αποδεκτή, εάν δεν κοινοποιηθεί ρητή απόρριψη
εντός της ταχθείσας προθεσµίας.

1.7 Όπως ελέχθη στο προηγούµενο σηµείο 1.6, η πληρωµή
των οφειλόµενων ποσών πρέπει να πραγµατοποιείται εντός τριών
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης· σε περίπτωση
καθυστέρησης, το κράτος µέλος οφείλει στον αιτούντα τόκο
ύψους 1 % µηνιαίως επί του οφειλόµενου ποσού.
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2. Παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ
2.1 Κάθε πρόταση που αποσκοπεί σε µία απλοποίηση των
διοικητικών διαδικασιών τις οποίες καλούνται να ακολουθήσουν οι
πολίτες βρίσκει αναµφίβολα σύµφωνη την ΕΟΚΕ, κυρίως µάλιστα
όταν — πράγµα που συµβαίνει στην προκειµένη περίπτωση — η
απλοποίηση µεταφράζεται σε µία επιτάχυνση των πρακτικών των
οποίων κάνουν χρήση οι κρατικές υπηρεσίες και σε µία παρότρυνση
για βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας. Στην περίπτωση της
υπό εξέτασης πρότασης, ωστόσο, η απλοποίηση ανταποκρίνεται
περισσότερο σε πραγµατική ανάγκη παρά σε απλή επιθυµία επιτάχυνσης των διαδικασιών: υπενθυµίζεται πράγµατι, όπως ήδη τόνισε
η ΕΟΚΕ (5), ότι στην Εισαγωγή η ίδια η Επιτροπή δηλώνει ότι «η
ισχύουσα διαδικασία επιστροφής του φόρου (…) φαίνεται ότι είναι
τόσο επαχθής, ώστε να υπολογίζεται ότι περισσότερο από το
53,5 % µεγάλων επιχειρήσεων δεν έχουν ζητήσει επιστροφές που
εδικαιούντο».
2.2 Η οδηγία εφαρµόζεται, όπως δηλώνει ο ίδιος ο τίτλος της
πρότασης, «σε υποκειµένους στο φόρο µη εγκατεστηµένους στο
έδαφος της χώρας αλλά εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος»,
σύµφωνα µε τους κανόνες, εφαρµόζεται δε στις πράξεις που
προβλέπονται από τις ισχύουσες ρυθµίσεις.
2.3 Η καινοτοµία που είναι πράγµατι σηµαντική είναι εκείνη που
προβλέπεται από το άρθρο 5 της πρότασης οδηγίας και η οποία
ορίζει ότι η αίτηση επιστροφής του φόρου δεν υποβάλλεται σε
έντυπη µορφή συνοδευόµενη από τα πρωτότυπα τιµολογίων και
τελωνειακών πιστοποιητικών και από άλλα δικαιολογητικά, αλλά
υποβάλλεται µε ηλεκτρονικά µέσα, περιέχει δε όλες τις
αναφορές που επιτρέπουν τον εντοπισµό των απαιτούµενων στοιχείων, τα οποία η διοίκηση έχει ήδη στη διάθεσή της. Η ΕΟΚΕ
συµφωνεί φυσικά µε την πρόταση, επιθυµεί ωστόσο να παρατηρήσει
ότι οι σχετικές υπηρεσίες θα µπορούσαν ήδη από τώρα, δίχως την
βοήθεια των ηλεκτρονικών µέσων, να ακολουθούν την ίδια διαδικασία εάν απλώς διέθεταν καλύτερη και αποτελεσµατικότερη
οργάνωση.
2.4 Η τελευταία αυτή παρατήρηση είναι λιγότερο κοινότοπη
απ'όσο φαίνεται, περιέχει δε ένα σαφές µήνυµα: σε περίπτωση που
σηµειώνεται µεγάλη καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την θέση σε
εφαρµογή της οδηγίας, θα ήταν ευκταίο οι φορολογικές ή οι τελωνειακές υπηρεσίες να κινητοποιηθούν παράλληλα µε σκοπό τον
εξορθολογισµό των µεθόδων τους, είτε αυτές προϋποθέτουν τη
χρήση εντύπων, είτε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, ώστε ο ενδιαφερόµενος να µπορεί να υποβάλει απλοποιηµένα δικαιολογητικά.
2.5 Η ΕΟΚΕ είναι απόλυτα σύµφωνη µε το περιεχόµενο του
άρθρου 6 της πρότασης: εκφράζει την ικανοποίησή της για τις
προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή προκειµένου να επιβάλει στα
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κράτη µέλη έναν κανόνα που θα έπρεπε να βρίσκεται πάντοτε στη
βάση της σχέσης τους µε τους πολίτες, είτε οι σχέσεις αυτές είναι
οικονοµικού χαρακτήρα, είτε όχι: η δηµόσια διοίκηση έχει την
υποχρέωση να ανταποκρίνεται, πάντοτε και µε προθυµία, στα
αιτήµατα που της υποβάλλονται. Το χρονικό περιθώριο που
παρέχεται στη δηµόσια διοίκηση προκειµένου να αντιδράσει —
ιδιαίτερα µάλιστα η προθεσµία των τριών µηνών που της επιβάλλεται για την επιστροφή του φόρου ή για την κοινοποίηση αρνητικής απάντησης — φαίνεται επαρκές και εύλογο. ∆ικαιολογηµένα
όµως, τίθεται το ερώτηµα κατά πόσον οι προθεσµίες είναι ρεαλιστικές και για τα εικοσιπέντε κράτη µέλη της Ένωσης: σε ορισµένα
από αυτά, πράγµατι, οι καθυστερήσεις που σηµειώνονται σε ό,τι
αφορά την επιστροφή χρηµάτων είναι τόσο µεγάλες ώστε µπορεί να
υποτεθεί ότι υφίσταται σε αυτά θεµελιώδης ανεπιτηδειότητα, η
οποία δεν εξαλείφεται εύκολα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
2.6 Το άρθρο 8 επίσης αναφέρεται σε µία δίκαιη αρχή η οποία
πρέπει πάντοτε να διέπει τις σχέσεις µεταξύ δηµόσιας διοίκησης και
φορολογούµενων. Η αρχή αυτή ορίζει ότι σε περίπτωση που η
επιστροφή του φόρου δεν πραγµατοποιηθεί εντός τριών µηνών από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ή από την αποστολή των
απαραίτητων διευκρινίσεων, η δηµόσια διοίκηση οφείλει να
καταβάλει στον αιτούντα τόκο υπερηµερίας ύψους 1 %
µηνιαίως. Η ΕΟΚΕ είναι σύµφωνη µε την εν λόγω αρχή, φρονεί
ωστόσο ότι το µέτρο είναι δυσεφάρµοστο. Υπενθυµίζει ότι ένας
µηνιαίος τόκος της τάξεως του 1 % αντιστοιχεί σε τόκο από
ανατοκισµό ύψους 12,68 % ετησίως: δεδοµένου ότι σε ορισµένες
χώρες η νοµοθεσία για την προστασία του καταναλωτή θέτει
συγκεκριµένα όρια πέρα από τα οποία ένας τόκος θεωρείται τοκογλυφία, σε περίπτωση που το 12,68 % αποδειχθεί υψηλότερο από
το όριο που έχει θέσει µία χώρα, ο τόκος που θα πρέπει να
καταβάλει η δηµόσια διοίκηση θα έχει οριστεί µε νόµο σε ένα ύψος
που άλλος νόµος θεωρεί παράνοµο. Η ΕΟΚΕ προτείνει συνεπώς την
τροποποίηση του άρθρου 8 ως εξής: ο τόκος υπερηµερίας να
υπολογίζεται σε κάθε χώρα µε βάση τον τόκο υπερηµερίας που
η εθνική νοµοθεσία εφαρµόζει στους φορολογούµενους που
δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.
2.7 Εν κατακλείδι, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις αρχές που εισάγει η
πρόταση οδηγίας, ιδιαίτερα µε αυτές που αφορούν τα δικαιώµατα
των αιτούντων επιστροφή, καθώς και µε την προτροπή — έµµεση
αλλά αποτελεσµατική — να βελτιωθεί η λειτουργία της δηµόσιας
διοίκησης. Η ΕΟΚΕ συνιστά απλώς οι σχετικοί κανόνες να καταρτιστούν µε µεγαλύτερο ρεαλισµό και να µην λησµονείται ότι µεταξύ
των εικοσιπέντε κρατών µελών υφίστανται ακόµη επίπεδα αρκετά
διαφορετικά σε ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή, την
αποτελεσµατικότητα και τους τεχνολογικούς πόρους.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(5) ΕΕ αριθ. C 267 της 27ης Οκτωβρίου 2005 σελ. 45, παρ. 1.4.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την Πρόταση οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ
σχετικά µε τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισµένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού
επίγειου δηµόσιου συστήµατος ραδιοτηλεειδοποίησης στην Κοινότητα
COM(2005) 361 τελικό — 2005/0147 (COD)
(2006/C 28/19)
Στις 15 Σεπτεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το
Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την
ανωτέρω πρόταση.
Στις 27 Σεπτεµβρίου 2005, το Προεδρείο της ΕΟΚΕ ανέθεσε στο ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια,
υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών» την προετοιµασία των σχετικών εργασιών.
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών, κατά τη διάρκεια της 421ης συνόδου ολοµέλειάς της, της 26ης
και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 2005) η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή όρισε τον κ. RETUREAU γενικό εισηγητή, και υιοθέτησε την παρούσα γνωµοδότηση µε 66 ψήφους
υπέρ και 2 αποχές.
1. Πρόταση της Επιτροπής
1.1 Η προτεινόµενη οδηγία (1) αποσκοπεί στην κατάργηση της
οδηγίας ERMES του 1990 (2) που κατοχύρωνε την ερτζιανή
συχνότητα από τα 169,4 έως τα 169,8 Mégahertz (MHz) στο
ευρωπαϊκό σύστηµα ραδιοτηλεειδοποίησης. Απαιτείται οδηγία
κατάργησης για την κατάργηση παλαιότερης οδηγίας (αρχή του
παραλληλισµού των µορφών).
1.2 Νοµική βάση: άρθρο 95 της ΣΕΚ (Εσωτερική αγορά,
εφαρµογή του άρθρου 14 της ΣΕΚ)· διαδικασία συντονισµού
(Άρθρο 251 της ΣΕΚ).
1.3 Κίνητρο: η χρήση της παραπάνω ζώνης συχνότητας για τη
ραδιοτηλεειδοποίηση περιπίπτει σε αχρηστία, και το φάσµα της
παραπάνω ζώνης χρησιµοποιείται ολοένα και λιγότερο · υπάρχουν
ήδη άλλες χρήσεις (αποστολή µηνυµάτων «SMS» µέσω κινητού
τηλεφώνου). Στο πλαίσιο της απόφασης «ραδιοφάσµα» του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου του 2002 (3), η Επιτροπή επιθυµεί
την εισαγωγή και άλλων υπηρεσιών µέσω ενός εναρµονισµένου
σχεδίου χρήσης, που θα ετοιµάσει από κοινού µε την CEPT (4), και
το οποίο θα αποτελέσει αντικείµενο µεταγενέστερης απόφασης της
Επιτροπής.
1.4 Οι κυριότερες προβλεπόµενες κοινοτικές χρήσεις της ζώνης
συχνότητας από τα 169,4 έως τα 169,8 MHz αφορούν τη µεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και κινητικότητα των ατόµων µε βαρηκοΐα

και των ηλικιωµένων στην ΕΚ (5), την προστασία κατά της κλοπής,
την ασφάλεια µέσω καλύτερης δυνατότητας επιτήρησης των εταιρειών ύδρευσης, παροχής αερίου και ηλεκτρισµού και κατάλληλων
εργαλείων ηλεκτρονικών επικοινωνιών· υπογραµµίζεται η θετική
επίπτωση για τις βιοµηχανίες του τοµέα υπηρεσιών επικοινωνίας εξ
αποστάσεως.
1.5 Τα κράτη µέλη θα µπορούν να κατανέµουν σε εθνικό
επίπεδο στα πλαίσια της προαναφερθείσας ζώνης τις συχνότητες
που δεν θα κατανέµονται σε κοινοτικό επίπεδο από την Επιτροπή
και από την CEPT.
2. Παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ
2.1 Οι ανάγκες στον τοµέα του ραδιοφάσµατος για την
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών δεν παύουν να αυξάνονται, και η
πρόταση κατάργησης της οδηγίας για τη ραδιοτηλεειδοποίηση
αποσκοπεί στη διάνοιξη προς νέες χρήσεις ενός τοµέα του
φάσµατος που δεν χρησιµοποιείται επαρκώς σήµερα, ιδίως προς
όφελος των ατόµων µε αναπηρίες, των ηλικιωµένων, της ενίσχυσης
της ασφάλειας, των κινητών υπηρεσιών κλπ.
2.2 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει, συνεπώς, την πρόταση, µε την ελπίδα
ότι θα αναπτυχθούν κατά προτεραιότητα οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε την κοινωνική ένταξη και ότι αυτό θα οδηγήσει στη
δηµιουργία επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης σε τοµείς που
είναι απαραίτητοι για τους Ευρωπαίους πολίτες. Καλεί, επίσης, τα
κράτη µέλη να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση στην κοινωνία της πληροφορίας, κατά την κατανοµή
συχνοτήτων σε νέες εξ αποστάσεως υπηρεσίες.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµική και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(1) COM(2005) 361 τελικό.
(2) Οδηγία 90/544/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1990
σχετικά µε τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισµένη
εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δηµόσιου συστήµατος ραδιοτηλεειδοποίησης στην Κοινότητα (οδηγία ERMES).
(3) Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε ένα κανονιστικό
πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσµατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(απόφαση ραδιοφάσµατος).
(4) Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Ταχυδροµικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισµών
(CEPT). V. «τελική έκθεση της CEPT, Επιτροπή ραδιοφάσµατος,
αναθεώρηση των ζωνών συχνοτήτων 169.4-169.8» MHz, RSCOM0469, Βρυξέλλες, 24 Νοεµβ. 2004.

(5) Οδηγία πλαίσιο 2002/21/ΕΚ, που απαιτεί την κάλυψη των αναγκών
ειδικών κοινωνικών οµάδων πολιτών όπως των χρηστών µε αναπηρίες·
συµπεράσµατα του άτυπου Συµβουλίου Υπουργών τηλεπικοινωνιών της
Vitoria για τις τηλεπικοινωνίες που ζήτησε να εξασφαλιστεί η προσπελασιµότητα σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τα άτοµα µε αναπηρίες
και τους ηλικιωµένους και το πρόγραµµα δράσης eEurope 2005 που
θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 21-22 Ιουνίου 2002 στη
Σεβίλλη.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την «Πρόταση απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ.
2256/2003/EΚ ενόψει της παράτασης του προγράµµατος, κατά το 2006, για τη διάδοση ορθής πρακτικής και την παρακολούθηση της αφοµοίωσης των ΤΠΕ»
COM(2005) 347 τελικό — 2005/0144 (COD)
(2006/C 28/20)
Στις 10 Οκτωβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 157(3) της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Στις 27 Σεπτεµβρίου 2005, το Προεδρείο της ΕΟΚΕ ανέθεσε στο ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια,
υποδοµές, κοινωνία της πληροφορίας» την προετοιµασία των σχετικών εργασιών.
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε,
κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου), να
ορίσει γενικό εισηγητή τον κ. RETUREAU και υιοθέτησε, µε 79 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 2 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Το πρόγραµµα MODINIS (1) εντασσόταν στο σχέδιο
επέκτασης των στόχων που έθεσαν το Συµβούλιο της Λισσαβώνας
της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000 — να καταστεί η οικονοµία της
ΕΕ µία οικονοµία της γνώσης, η πλέον ανταγωνιστική στον κόσµο
— και το Συµβούλιο της Feira της 19ης και 20ής Ιουνίου 2000 —
το οποίο υιοθέτησε το σχέδιο δράσης eEurope 2005 και τις προοπτικές ενθάρρυνσης, µακροπρόθεσµα, µιας οικονοµίας της γνώσης,
η οποία να ευνοεί την πρόσβαση όλων των πολιτών της Ένωσης
στις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ).
1.2 Επρόκειτο για ένα πολυετές πρόγραµµα χρηµατοδότησης
της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚΠ), το οποίο κάλυπτε την
περίοδο 2003-2005 και εντασσόταν στο πλαίσιο της παρακολούθησης του σχεδίου e-Europe, το οποίο λήγει στο τέλος του
τρέχοντος έτους. Η Επιτροπή προτείνει την παράταση του
MODINIS σε όλη τη διάρκεια του 2006, σε ό,τι αφορά την συνεργασία και την προώθηση των ορθών πρακτικών στους τοµείς των
ΤΠΕ και της ανάλυσης της ΚΠ µέσω της ανοικτής µεθόδου συντονισµού (τα θέµατα που έχουν σχέση µε την ασφάλεια των δικτύων
και τις πληροφορίες, που αποτελούσαν µέρος του αρχικού
προγράµµατος, έχουν πλέον ανατεθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών και δεν χρηµατοδοτούνται από το MODINIS).
1.3 Είναι, πράγµατι, σκόπιµο να διασφαλιστεί η συνέχεια της
δράσης µεταξύ της λήξης του σχεδίου e-Europe στα τέλη του
2005, της έναρξης της πρωτοβουλίας i2010 το 2006 και της
πρόωρης έναρξης, το 2007, του στρατηγικού προγράµµατος
στήριξης των ΤΠΕ. Η παράταση του MODINIS από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 επιτρέπει να αποφευχθεί
η λύση της συνέχειας της δράσης· το κόστος εκτιµάται ότι θα είναι
ύψους 7,72 εκατοµµυρίων ευρώ. Πρόκειται σύντοµα να δηµοσιευτεί ένα αναλυτικό πρόγραµµα εργασίας το οποίο θα εκθέτει τις

προτεραιότητες και τις δράσεις για το 2006. Η πρόταση απόφασης
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.
2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Η ΕΟΚΕ έχει επανειληµµένως διατυπώσει τη γνώµη της για
το θέµα σε πολυάριθµες γνωµοδοτήσεις, υποστηρίζει δε και
ενθαρρύνει όλες τις πρωτοβουλίες προώθησης της ΚΠ, όπως είναι
το σχέδιο eEurope, ενώ πρόκειται να γνωµοδοτήσει σύντοµα
σχετικά µε το σχέδιο i2010. Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι η
ανταλλαγή εµπειριών και ορθών πρακτικών, καθώς και η καθιέρωση
δεικτών για την ανάλυση της ΚΠ, είναι απαραίτητες και παρέχουν
προστιθέµενη αξία, η οποία επιτρέπει την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας της γνώσης, την προώθηση
της συνοχής και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και της ειδικευµένης απασχόλησης και της βιώσιµης ανάπτυξης.
2.2 Η ΕΟΚΕ είχε όντως προτείνει να παροτρυνθούν τα κράτη
µέλη να καθιερώσουν διαδικασίες διαβουλεύσεων σχετικά µε τα
θέµατα που καλύπτει το πρόγραµµα, ώστε να ληφθούν όσο το
δυνατόν καλύτερα υπόψη οι προτάσεις και οι ανάγκες των χρηστών,
των εµπειρογνωµόνων και της οικονοµίας των δικτύων. Το ίδιο θα
ήταν ευκταίο να συµβεί και µε το πρόγραµµα-πλαίσιο που θα αντικαταστήσει το σχέδιο eEurope, στο πλαίσιο του οποίου τα
ζητήµατα των δεξιοτήτων και της απασχόλησης στην ΚΠ αναµένεται
να αποτελέσουν αντικείµενο διεξοδικών διαβουλεύσεων µε τους
κοινωνικούς εταίρους.
2.3 Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της πρότασης απόφασης την οποία
υπέβαλε η Επιτροπή, η οποία αποβλέπει στην παράταση, κατά ένα
έτος, του προγράµµατος MODINIS. Ευελπιστεί ότι πολύ σύντοµα
θα της κοινοποιηθεί το πρόγραµµα εργασίας που καταρτίζει η
Επιτροπή για το 2006.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(1) COM(2002) 425 τελικό – 2002/0187 CNS· απόφαση αρ.
2256/2003/ΕΚ· EE C 61 της 14.3.2003 – εισηγητής: ο κ. Daniel
Retureau.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Προετοιµασία της
6ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης του ΠΟΕ — Απόψεις της ΕΟΚΕ»
(2006/C 28/21)
Στις 10 Φεβρουαρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού Κανονισµού της,
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση για την «Προετοιµασία
της 6ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης του ΠΟΕ — Απόψεις της ΕΟΚΕ».
Το ειδικευµένο τµήµα εξωτερικών σχέσεων, στο οποίο ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές της ΕΟΚΕ για το θέµα,
υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 10 Οκτωβρίου 2005, µε βάση εισηγητική έκθεση του κ. Nilsson.
Κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 95 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 3 αποχές,
την παρακάτω γνωµοδότηση:
Περίληψη
1.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η επιτυχία της υπουργικής διάσκεψης στο
Χονγκ Κονγκ θα εκπέµψει ένα σαφώς θετικό µήνυµα εµπιστοσύνης,
ότι δηλαδή τα κράτη µέλη δεσµεύονται για ένα ισχυρό πολυµερές
σύστηµα συναλλαγών. Αυτό θα αυξήσει, επίσης, την εµπιστοσύνη
στην παγκόσµια οικονοµία η οποία διέρχεται περίοδο ανασφάλειας
λόγω της πετρελαϊκής κρίσης, των απειλών κατά της παγκόσµιας
ασφάλειας, και της πίεσης για την αύξηση των προστατευτικών
µέτρων.
2.
Η ΕΟΚΕ ενδιαφέρεται για το ρυθµό των διαπραγµατεύσεων
που οδηγούν στη υπουργική διάσκεψη στο Χονγκ Κονγκ. Τις
προσεχείς εβδοµάδες θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντυπωσιακή
πρόοδος σε όλους τους τοµείς για να λυθούν ορισµένα επίµαχα
θέµατα ώστε να τηρηθεί το προκαθορισµένο χρονοδιάγραµµα των
διαπραγµατεύσεων.
3.
Η ΕΟΚΕ ζητεί να εφαρµοστεί µια σαφέστερη διάκριση όσον
αφορά τις αναπτυσσόµενες χώρες. Η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει ότι οι
διατάξεις για ειδική και διαφοροποιηµένη µεταχείριση αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος των συµφωνιών του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου (ΠΟΕ) και θα εφαρµοστούν κατά τις διαπραγµατεύσεις.
Θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι ανησυχίες των λιγότερο
αναπτυγµένων χωρών. Στις χώρες µε χαµηλό εισόδηµα πρέπει να
παρέχεται τεχνική βοήθεια όσον αφορά το εµπόριο και την
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους προκειµένου να βελτιώσουν τη
συµµετοχή τους στο παγκόσµιο εµπόριο.
4.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι µέχρι τις διαπραγµατεύσεις του Χονγκ
Κονγκ οι θέσεις των κρατών µελών πρέπει να συγκλίνουν σε ό,τι
αφορά τη θέσπιση των δεσµευτικών όρων για το σύνολο των επιδοτήσεων για τις εξαγωγές, την αντιµετώπιση και το εύρος της
µείωσης των γεωργικών ενισχύσεων που διαστρεβλώνουν το
εµπόριο, και τη µορφή µείωσης των τελωνειακών δασµών ούτως
ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά και να έχουν τα κράτη
την απαραίτητη ευελιξία για τη διαφύλαξη των στρατηγικών γεωργικών κλάδων.
5.
Η επιτυχία των γεωργικών διαπραγµατεύσεων αποτελεί την
προϋπόθεση για την επίτευξη φιλόδοξων αποτελεσµάτων σε άλλους
τοµείς των διαπραγµατεύσεων. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει ήδη προβεί σε πολλές παραχωρήσεις όσον αφορά τον
γεωργικό τοµέα κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγµατεύσεων:
πρωτοβουλία «Τα πάντα πλην των όπλων» το 2001, αποσύνδεση

των ενισχύσεων της ΚΓΠ το 2003, δέσµευση για την κατάργηση
των επιδοτήσεων για τις εξαγωγές το 2004. Εναπόκειται τώρα στις
άλλες χώρες να καταβάλουν προσπάθειες για την επίτευξη σφαιρικής συµφωνίας.
6. Η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει ότι για την πρόσβαση στις µη γεωργικές
αγορές (ΠΜΓΑ) τα κράτη µέλη πρέπει να συµφωνήσουν για τη
σύνθεση του τύπου που θα καθορίζει τη µείωση των δασµών, για
άλλα βασικά στοιχεία της δέσµης ΠΜΓΑ, και να ανταποκριθούν στα
απαιτούµενα κριτήρια για τη διάσκεψη στο Χονγκ Κονγκ.
7. Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για τα µέχρι σήµερα απογοητευτικά αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων και υποστηρίζει την
αναζήτηση µεθόδου και συµπληρωµατικών διαπραγµατευτικών
όρων και προϋποθέσεων κατά τη διάρκεια των προσεχών µηνών
µέχρι τη υπουργική διάσκεψη στο Χονγκ Κονγκ.
8. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι για τα θέµατα αντιντάµπινγκ και επιδοτήσεων τα κράτη µέλη πρέπει τουλάχιστον να έχουν µια γενική
συµφωνία για τον εν λόγω τοµέα, δυνάµει της οποίας οι υπουργοί
θα πρέπει να συµφωνήσουν για την έναρξη διαπραγµατεύσεων βάσει
νοµικών κειµένων.
9. Η ΕΟΚΕ ζητεί να αρθούν το ταχύτερο δυνατόν τα εµπόδια
για το εµπόριο περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών και να
οριστικοποιηθεί εγκαίρως ο κατάλογος τους για τη υπουργική
διάσκεψη στο Χονγκ Κονγκ.
10. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι είναι σηµαντικό να ενσωµατωθούν στο
διεθνές εµπορικό σύστηµα οι διεθνώς αναγνωρισµένοι βασικοί
κανόνες εργασίας της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ) και
ζητεί να της χορηγηθεί το καθεστώς του µόνιµου παρατηρητή στον
ΠΟΕ. Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσει η
συζήτηση στο σύνολο της για τα κοινωνικά δικαιώµατα.
11. Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τις διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών να προβούν σε ενέργειες για να συµµετάσχουν στις
εκστρατείες ενηµέρωσης για τα θέµατα που διακυβεύονται στην
ηµερησία διάταξη της Ντόχα και να συµβάλουν µέσω των εκτιµήσεων και των προτάσεων τους στην επιτυχία της βιώσιµης
ανάπτυξης. Τάσσεται υπέρ ενός θεσµοθετηµένου διαλόγου µεταξύ
του ΠΟΕ και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών καθώς και
υπέρ της συµµετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
στον µηχανισµό διευθέτησης διαφορών.
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12 Κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω ο δηµοκρατικός
χαρακτήρας και η διαφάνεια του ΠΟΕ. Η ΕΟΚΕ είχε και παλαιότερα
προτείνει να αποκτήσει ο ΠΟΕ κοινοβουλευτική διάσταση.
1. Εισαγωγή
1.1 Η ΕΟΚΕ παρουσίασε σε γνωµοδοτήσεις τις παρατηρήσεις
και τις θέσεις της πριν από τις προηγούµενες διυπουργικές διασκέψεις του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ): για την 4η που
πραγµατοποιήθηκε στην Ντόχα το 2001 (1) και την 5η που πραγµατοποιήθηκε στο Κανκούν το 2003 (2). Οι γνωµοδοτήσεις αυτές
είναι πάντα επίκαιρες. Η παρούσα νέα γνωµοδότηση εν όψει της
6ης υπουργικής διάσκεψης που θα πραγµατοποιηθεί στο
Χόνγκ Κόνγκ το ∆εκέµβριο του τρέχοντος έτους θα αφορά κυρίως
τις τρέχουσες νέες διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται σήµερα, στα
πλαίσια του γύρου της Ντόχα (ή για να χρησιµοποιηθεί η πιο
ακριβής ορολογία «Αναπτυξιακό πρόγραµµα της Ντόχα»).
1.2 Υπάρχουν και άλλες γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ οι οποίες
εκθέτουν και επηρεάζουν τις θέσεις της όσον αφορά τη συνέχιση
της διαδικασίας του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, όπως, π.χ.,
η γνωµοδότηση µε θέµα «Η κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης» (3), η οποία καταρτίστηκε για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (4). Οι εργασίες που διεξάγονται τώρα στην ΕΟΚΕ
στα πλαίσια της συνεργασίας µε τις χώρες ΑΚΕ εξετάζουν, επίσης,
άµεσα, θέµατα που αφορούν τις διαπραγµατεύσεις του Παγκοσµίου
Οργανισµού Εµπορίου, δεδοµένου ότι οι Συµφωνίες Οικονοµικής
Συνεργασίας (ΣΟΣ), δηλαδή οι συµφωνίες που αποκαλούµε
συµφωνίες οικονοµικής σύµπραξης και που είναι σήµερα υπό
κατάρτιση για το 2007 στα πλαίσια της Συµφωνίας του Κοτονού,
πρέπει να συµµορφώνονται µε τις συµφωνίες του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου. Εξάλλου, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε γνωµοδότηση
για τη Γενική Συµφωνία για τις συναλλαγές στον τοµέα των
υπηρεσιών (GATS) — ∆ιαπραγµατεύσεις για τον Τρόπο 4
(µετακίνηση φυσικών προσώπων) (5).
1.3 Ο Γύρος της Ντόχα άρχισε µε την 4η υπουργική διάσκεψη
της Ντόχα το 2001. Στην πραγµατικότητα, βάσει των επίσηµων
εγγράφων η ονοµασία της είναι: «Πρόγραµµα εργασίας της Ντόχα»,
αλλά στη συνέχεια ονοµάστηκε «Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της
Ντόχα — ΑΠΝ». Ο στόχος που ετέθη ήταν η ολοκλήρωση του
Γύρου των διαπραγµατεύσεων τον Ιανουάριο του 2005. Στην
5η υπουργική διάσκεψη στο Κανκούν πραγµατοποιήθηκε εξαµηνιαία ανασκόπηση των εργασιών, πράγµα που κατέληξε στη διακοπή
των διαπραγµατεύσεων, επειδή ήταν αδύνατο να υιοθετηθεί
υπουργική δήλωση κατά τη λήξη της διάσκεψης. Ωστόσο,
σηµειώθηκε κάποια πρόοδος σε ορισµένα θέµατα. Τον Ιούλιο του
2004, ανελήφθη νέα πρωτοβουλία ώστε να ξεκινήσουν εκ νέου οι
διαπραγµατεύσεις, µε την υιοθέτηση από το Γενικό Συµβούλιο του
ΠΟΕ, την 1η Αυγούστου, «της δέσµης του Ιουλίου» όπως αποκαλείται συνήθως. Έτσι, οι διαπραγµατεύσεις επαναλήφθηκαν µε
στόχο την επίτευξη συµφωνίας πριν από το ∆εκέµβριο του 2005 το
αργότερο. ∆ιοργανώθηκαν «µίνι υπουργικές διασκέψεις»
προκειµένου να δοθούν πολιτικές κατευθύνσεις στις διαπραγµατεύσεις που ήταν περισσότερο τεχνικής φύσης. Τώρα προσδοκάται να
πραγµατοποιηθεί επαρκής πρόοδος µέχρι την 6η υπουργική
(1) «Προετοιµασία της 5ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης του ΠΟΕ – η θέση της
ΕΟΚΕ», εισηγητής ο κ. Vever και συνεισηγήτρια η κα Sαnchez (ΕΕ.
αριθ. C 36, 8/02/2002, σελ.99)
2
( ) «Η προετοιµασία της 5ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης του ΠΟΕ» εισηγητής ο
κ. Vever (ΕΕ. αριθ. C 234, 30/09/2003, σελ.95)
(3) «Η κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης – Η συµβολή των πολιτικών της ΕΕ για να υπάρξουν οφέλη για όλους», εισηγητές ο κ. Etty και
η κα Hornung-Draus (ΕΕ. αριθ. C 234, 30/09/2005, σελ.41).
(4) (COM (2004) 383 τελικό
(5) «Γενική Συµφωνία για τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών (GATS)
- ∆ιαπραγµατεύσεις για τον Τρόπο 4 (µετακίνηση φυσικών προσώπων)»
εισηγήτρια η κα Susanna Florio
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διάσκεψη του Χονγκ Κονγκ, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι
διαπραγµατεύσεις κατά τη διάρκεια του 2006.
1.4. Ενώ µόνο λίγες βδοµάδες µας χωρίζουν από την
6η υπουργική διάσκεψη του Χονγκ Κονγκ, η οποία θα πραγµατοποιηθεί το ∆εκέµβριο του 2005, µπορεί κανείς να διαπιστώσει
σοβαρές ανεπάρκειες όσον αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί
σε όλους τους τοµείς για τους οποίους διεξάγονται διαπραγµατεύσεις. Σήµερα είναι µάλλον απίθανο να ολοκληρωθεί ο Γύρος της
Ντόχα µέχρι τα τέλη του ∆εκεµβρίου 2005. Εάν η διάσκεψη του
Χονγκ Κονγκ καταλήξει σε αποτυχία, υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν ορισµένα αρνητικά αποτελέσµατα, όπως:
— η εξασθένηση του ΠΟΕ ως οργανισµού,
— η εγκατάλειψη του πολυµερούς συστήµατος διαπραγµατεύσεων
στο πλαίσιο του ΠΟΕ, προς όφελος των διµερών και περιφερειακών συµφωνιών, πράγµα που θα είναι αντίθετο προς τις
ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών,
— η παγκόσµια οικονοµία και η εµπιστοσύνη προς την οικονοµική
ανάπτυξη θα υποστούν πλήγµα, πράγµα που θα έχει ως αποτέλεσµα την ένταση της ανασφάλειας όσον αφορά τη µελλοντική
ανάπτυξη,
— το γεγονός ότι η εξουσιοδότηση για τις διαπραγµατεύσεις που
έδωσε το αµερικανικό Κογκρέσο λήγει στις 30 Ιουνίου 2007
και είναι άγνωστο εάν θα ανανεωθεί, πράγµα που δηµιουργεί
ανασφάλεια.

2. Επανάληψη του Γύρου της Ντόχα — Παρατηρήσεις της
ΕΟΚΕ ενόψει της 6ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ
2.1 Το ΑΠΝ δίνει προτεραιότητα κυρίως στις ανάγκες των
αναπτυσσόµενων χωρών. Οι τοµείς για τους οποίους διεξάγονται
σήµερα διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
ελευθέρωση των συναλλαγών είναι, µεταξύ άλλων, οι εξής:
— της γεωργίας, όπου τίθεται το θέµα της βελτίωσης της
πρόσβασης στην αγορά, της µείωσης των εσωτερικών επιδοτήσεων που διαταράσσουν τις συναλλαγές και της µείωσης των
επιδοτήσεων προς τις εξαγωγές,
— της «Πρόσβαση στις Μη Γεωργικές Αγορές/ΠΜΓΑ» («NonAgriculture-Market –Access/NAMA») ο τοµέας αυτός
αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές προϊόντων
άλλων από τα γεωργικά, κυρίως των βιοµηχανικών προϊόντων,
— των υπηρεσιών, για τις οποίες η ελευθέρωση και η βελτίωση
της πρόσβασης στις αγορές, στα πλαίσια της γενικής συµφωνίας
για το εµπόριο των υπηρεσιών, που αποκαλείται «General
Agreement on Trade in Services GATS», βρίσκεται στο
επίκεντρο των διαπραγµατεύσεων
— των εµπορικών διαδικασιών
— της «Ειδικής και ∆ιαφοροποιηµένης Μεταχείρισης/Ε∆Μ»
— του Αναπτυξιακού Προγράµµατος, που αποτελούν
θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας για τις αναπτυσσόµενες χώρες
— της νοµοθεσίας αντιντάµπινγκ
— των κοινωνικών θεµάτων
— της περιβαλλοντικής προοπτικής
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3. ∆ιαπραγµατεύσεις στον τοµέα της γεωργίας
3.1 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραµάτισε ηγετικό ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για τον γεωργικό τοµέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
ήδη πραγµατοποιήσει ευρείες µεταρρυθµίσεις στην κοινή γεωργική
πολιτική και δεσµεύθηκε, επίσης, να καταργήσει προοδευτικά τις
υπάρχουσες επιδοτήσεις για τις εξαγωγές υπό την διπλή προϋπόθεση. Αφενός, και άλλες χώρες πρέπει να αναλάβουν αντίστοιχες
δεσµεύσεις καταργώντας όλες τις µορφές άµεσων και έµµεσων
εξαγωγικών επιδοτήσεων συµπεριλαµβανοµένων των ενισχύσεων για
τα τρόφιµα οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη ρύθµιση της αγοράς.
Αφετέρου, όπως έχουν ήδη υπενθυµιστεί σε κοινή τους επιστολή
του Μαΐου 2004, οι ευρωπαίοι επίτροποι Pascal LAMY για το
Εξωτερικό Εµπόριο, και Franz FISCHLER για τη γεωργία, η
κατάργηση αυτή των επιδοτήσεων για τις εξαγωγές θα είναι δυνατή
µόνο στο πλαίσιο µιας γεωργικής συµφωνίας η οποία διασφαλίζει
ισορροπία των τριών πυλώνων των διαπραγµατεύσεων: άνοιγµα των
αγορών, επιδοτήσεις των εξαγωγών, και επιδοτήσεις των γεωργικών
προϊόντων που στρεβλώνουν τις εµπορικές συναλλαγές.
3.2 Κατά την ΕΟΚΕ, απαιτείται να επιτευχθεί µια ισορροπηµένη
και ταυτόχρονη πρόοδος και στους 3 τοµείς για τους οποίους
διεξάγονται οι διαπραγµατεύσεις για τη γεωργία: — την πρόσβαση
στην αγορά, — τις εθνικές επιδοτήσεις και — τον ανταγωνισµό
στις εξαγωγές. Πριν τελειώσουν όλα τίποτα δεν έχει τελειώσει.
3.3 Κατά την ΕΟΚΕ έχει καθοριστική σηµασία να υποβάλουν και
άλλες χώρες προσφορές αντίστοιχες προς εκείνες που έχει ήδη
προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς απαιτείται, σύµφωνα µε
την ΕΟΚΕ, οι χώρες που διαθέτουν κρατικές επιχειρήσεις εµπορίου,
οι χώρες που χρησιµοποιούν εξαγωγικές πιστώσεις, και οι χώρες
που εκµεταλλεύονται για εµπορικούς λόγους τις ενισχύσεις για τα
τρόφιµα, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αίσια έκβαση των
διαπραγµατεύσεων.
3.4 Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε µεταρρυθµίσεις στην κοινή
γεωργική πολιτική µε στόχο, µεταξύ άλλων, να καταστεί δυνατή µια
µελλοντική συµφωνία στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου. Η
ΕΟΚΕ κρίνει ότι οι µεταρρυθµίσεις αυτές θα πρέπει τηρηθούν σε
όλα τα σηµεία τους. Ορισµένα κράτη µέλη διερωτήθηκαν κατά
πόσο πρέπει να υιοθετηθεί µια ριζικότερη προσέγγιση της κοινής
γεωργικής πολιτικής, ώστε να επανέλθει στο πεδίο των εθνικών
αρµοδιοτήτων, ή µήπως πρέπει απλούστατα να εγκαταλειφθεί.
Συχνά, οι διαπραγµατεύσεις στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου
και οι ανάγκες για εισοδήµατα των αναπτυσσόµενων χωρών χρησιµοποιούνται ως πρόσχηµα για παρόµοιες απαιτήσεις. Κατά την
ΕΟΚΕ αυτό δεν είναι συµβατό µε την κοινή εσωτερική αγορά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιήθηκαν δεν
υλοποιήθηκαν ακόµη πλήρως και δεν είναι εποµένως δυνατό να
εξεταστούν οι συνέπειες τους. Συνεπώς, τα αποτελέσµατα του
Γύρου της Ντόχα δεν µπορούν να υπερβούν τα αποτελέσµατα που
επιτεύχθηκαν από τις µεταρρυθµίσεις της ΚΓΠ.
3.5 Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα είναι ο τρόπος µε τον οποίο
εξετάζονται στις διαπραγµατεύσεις ορισµένα προβλήµατα που δεν
αφορούν άµεσα τις εµπορικές συναλλαγές, όπως: η πολυλειτουργικότητα, η προστασία των ζώων, η ποιότητα και η ασφάλεια των
τροφίµων. Βάσει της συµφωνίας για τα γεωργικά προϊόντα, πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη τα θέµατα αυτά, µολονότι δεν αφορούν τις
εµπορικές συναλλαγές. Παραµένει, όµως, το ερώτηµα: µε ποίο
τρόπο; Η δυσκολία συνίσταται στη στάθµιση αυτών των σηµαντικών
θεµάτων, αλλά ακόµη και για φυτουγειονοµικά και άλλα θέµατα,
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χωρίς να γίνει χρήση τους για προστατευτικούς σκοπούς προς
παρεµπόδιση του ανταγωνισµού. Εάν, όµως, κρίνεται ευκταίο να
αποκτήσει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου και οι συµφωνίες
του νοµιµότητα και λαϊκή αποδοχή τότε θα πρέπει τα θέµατα αυτά
να εξεταστούν σοβαρά τώρα και στις επικείµενες διαπραγµατεύσεις
για την απελευθέρωση των συναλλαγών.
3.6 Στα πλαίσια αυτά, δεν µπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι
διάφοροι παράγοντες των αγορών προωθούν τα δικά τους
προγράµµατα και πρότυπα. Έτσι, οι ευρωπαϊκές εµπορικές αλυσίδες
EUREPGAP αποφάσισαν σε πρόσφατη διάσκεψη, στην οποία
συµµετείχαν σύνεδροι από όλες σχεδόν τις ηπείρους, να διευρύνουν
τα πρότυπά τους για τις ορθές γεωργικές πρακτικές. Μολονότι το
επίπεδο αυτό, το οποίο δεν είναι τόσο ψηλό και, σε ορισµένες
χώρες, υπολείπεται των εκ του νόµου προβλεπόµενων υποχρεώσεων,
εντούτοις δείχνει, κατά την ΕΟΚΕ, ότι οι συντελεστές της αγοράς
και χρειάζονται αλλά και επιθυµούν να ακολουθήσουν τη γενική
τάση που απαιτεί παροχή καλύτερων δυνατοτήτων στους καταναλωτές για να έχουν εµπιστοσύνη στα προϊόντα του εµπορίου.
3.7 Για πρώτη φορά υπάρχει, από το Μάιο του 2005, ένα
διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο του Παγκόσµιου Οργανισµού για
την Υγεία των Ζώων (World organisation for Animal Health,
ΟΙΕ). Το πρότυπο θα µπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήµα για
την καθιέρωση διεθνών κανόνων στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

4. «Πρόσβαση στις Μη Γεωργικές Αγορές/ΠΜΓΑ» («NonAgriculture-Market –Access/NAMA»)
4.1 Η ΕΕ. ανήκει σε αυτούς που έχουν τους χαµηλότερους
δασµούς για τα βιοµηχανικά προϊόντα σε όλο τον κόσµο. Εξάλλου,
εισαγόµενα προϊόντα από πολλές χώρες φθάνουν στην κοινοτική
αγορά βάσει διµερών ή άλλων συµφωνιών είτε µονοµερών δεσµεύσεων που χορηγούν σε ορισµένες χώρες προτιµήσεις και προνοµιακή µεταχείριση δυνάµει του Συστήµατος Γενικευµένων Προτιµήσεων (GSP) και του προγράµµατος «Τα πάντα πλην των όπλων —
Everything But Arms». Η ΕΟΚΕ και άλλοτε είχε εκφραστεί υπέρ
νέων µειώσεων που θα πρέπει να συµφωνηθούν σε πολυµερές
πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά τα περιβαλλοντικά προϊόντα και τα
προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόµενες χώρες.
4.2 Η µείωση των δασµών µπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση
των φτωχών χωρών που βρίσκονται στο δρόµο της ανάπτυξης και
των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών στις αγορές ορισµένων
αναπτυγµένων χωρών. Και αυτό είναι, ίσως, το πιο ενδιαφέρον, αυτό
θα ενισχύσει το εµπόριο Νότου-Νότου. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι χώρες
όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, και η Ινδία έχουν επιτύχει σηµαντικό
επίπεδο ανάπτυξης. Οι χώρες αυτές πρέπει να συµµετάσχουν στις
διαπραγµατεύσεις και αυτό που θα τους προσφερθεί να ανταποκρίνεται στο επίπεδο της οικονοµικής τους ανάπτυξης. ∆εν θα έπρεπε
να τους δοθεί καµία εγγύηση ότι θα τους χορηγηθεί η ίδια ευελιξία
µε εκείνη που προσφέρεται γενικά στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι
Λιγότερο Αναπτυγµένες Χώρες (ΛΑΧ) δεν έχουν τη δυνατότητα να
µειώσουν τους τελωνειακούς δασµούς τους σύµφωνα µε αυτό που
αποκαλείται «∆έσµη του Ιουλίου».
4.3 Κατά την ΕΟΚΕ πρέπει να καθοριστούν τελείως σταθεροί
δασµοί, όπως έγινε στις γεωργικές διαπραγµατεύσεις ώστε να
αυξηθεί η διαφάνεια και η ασφάλεια στο εµπόριο ή στις συναλλαγές. Μη σταθεροί δασµοί θα ήταν µειονέκτηµα για τις αναπτυσσόµενες χώρες και τις ΛΑΧ των οποίων οι δασµοί είναι σταθεροί.
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4.4 Πρέπει, κατά την ΕΟΚΕ, να καθοριστούν µε ακρίβεια και να
µειωθούν, όπου είναι εφικτό, οι µη δασµολογικοί φραγµοί («NonTrade-Barriers/NTB») όπως οι τεχνικές ή διοικητικές ρυθµίσεις και
οι µη συντονισµένες διαδικασίες. Ως µέρος των προσπαθειών που
πρέπει να καταβληθούν, είναι η σύναψη συµφωνιών για την άρση
των τεχνικών φραγµών που προβάλλονται στο εµπόριο, ιδίως στους
τοµείς των κοινών ρυθµίσεων, της επισήµανσης και της πιστοποίησης. Οι υφιστάµενες διεθνείς προδιαγραφές πρέπει να εξεταστούν ευρύτερα στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων του ΠΟΕ.

4.5 Η Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) και οι
κανόνες του ΠΟΕ επιτρέπουν την ανύψωση εµπορικών φραγµών
όταν οι φραγµοί αυτοί έχουν ως αντικείµενο την προστασία της
υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή για την προστασία
των φυσικών πόρων που δεν είναι ανεξάντλητοι, εάν παρόµοια
µέτρα δεν συνοδευτούν από περιορισµούς παραγωγής ή εσωτερικής
κατανάλωσης. Έτσι, π.χ., η συµφωνία για την υγειονοµική και
φυτοϋγειονοµική προστασία υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης
µε τη συµφωνία GATT.

4.6 Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για το
αποκαλούµενο απλό «ελβετικό» πρότυπο µε ένα συντελεστή για
όλες τις αναπτυγµένες χώρες και µε διαφορετικούς συντελεστές για
τις αναπτυσσόµενες, ανάλογα µε τη χρήση εκ µέρους τους της
παραγράφου 8 που αναφέρεται στα µέτρα ευελιξίας (π.χ. µικρότερη
χρήση ευελιξιών θα έχει ως αποτέλεσµα υψηλότερο συντελεστή και,
κατά συνέπεια, λιγότερες περικοπές σύµφωνα µε το πρότυπο)….
Είναι σηµαντικό να συµφωνήσουν τα κράτη µέλη του ΠΟΕ για τη
διάρθρωση της µείωσης των τελωνειακών δασµών και για άλλα
σηµαντικά θέµατα της δέσµης ΠΜΓΑ κατά τη διάρκεια των τριών
εβδοµάδων που αποµένουν µέχρι τη υπουργική διάσκεψη του
Χονγκ Κόνγκ.

4.7 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη συµφωνία που επετεύχθη στα
πλαίσια της οµάδας διαπραγµατεύσεων, σύµφωνα µε την οποία στις
διαπραγµατεύσεις ΠΜΓΑ θα πρέπει να συµπεριληφθούν όλα τα
προϊόντα που δεν συµπεριλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της
συµφωνίας για τη γεωργία. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει, επίσης, ενεργώς
τη συµµετοχή της ΕΕ στις διαπραγµατεύσεις της ΠΜΓΑ για τις
συνιστώσες των δασµών των κλάδων βάσει της προσέγγισης της
κρίσιµης µάζας. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι άλλα σηµαντικά θέµατα, όπως
η µετατροπή σε κατ' αξία ισοδύναµα και η επεξεργασία των µη
συνδεδεµένων γραµµών των δασµών, θα πρέπει να εξεταστούν
ταχέως από σήµερα µέχρι το ∆εκέµβριο.

4.8 Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις διαπραγµατεύσεις µέχρι
σήµερα είναι πολλή µικρή για να µπορεί κανείς να ελπίζει ρεαλιστικά σε ένα αποτέλεσµα από τη διάσκεψη του Χονγκ Κονγκ το
∆εκέµβριο του τρέχοντος έτους.

5. Υπηρεσίες

5.1 Η Γενική Συµφωνία για τις Συναλλαγές στον τοµέα των
υπηρεσιών (GATS) έχει τις µεγαλύτερες δυνατότητες εξέλιξης
δεδοµένου ότι πρόκειται για τοµέα διαπραγµατεύσεων στον οποίο
έχει σηµειωθεί η µικρότερη πρόοδος. Τα κράτη µέλη πρότειναν
πολύ λίγα και ανεπαρκή µέτρα. Ο τοµέας αυτός είναι πολύ σηµα-
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ντικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τοµέας των υπηρεσιών στις
πλουσιότερες χώρες συµβάλλει κατά 65 % περίπου στη συνολική
παραγωγή, αλλά και για τις φτωχότερες χώρες ο τοµέας των
υπηρεσιών είναι σχετικό µεγάλος, συµβάλλοντας κατά 40 %
περίπου στη συνολική παραγωγή. Οι διεθνείς συναλλαγές στον
τοµέα των υπηρεσιών αποτελούν µόνο το 20 % περίπου του παγκόσµιου εµπορίου.

5.2 Για την ανάπτυξη κάθε οικονοµίας είναι σηµαντική η αποτελεσµατικότητα του τοµέα των υπηρεσιών. Είναι δύσκολο να
φανταστεί κανείς µια χώρα µε ταχεία και υψηλή ανάπτυξη και
αύξηση του διεθνούς της εµπορίου εάν δεν διαθέτει υπηρεσίες µε
σύγχρονη υποδοµή σε τοµείς όπως των οικονοµικών, νοµικών και
άλλων επαγγελµατικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών και µεταφορών.
∆εν πρέπει να λησµονείται ότι οι υπηρεσίες (επικοινωνίες, διανοµή,
τραπεζικές, κλπ.) αποτελούν σηµαντικούς συντελεστές της παραγωγής αγαθών.

5.3 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για την κακή ποιότητα των
αρχικών και των βελτιωµένων προσφορών διότι δεν ελευθερώνουν
περισσότερο τον τοµέα των υπηρεσιών. Μεγάλες αναπτυσσόµενες
οικονοµίες (π.χ., Νότια Αφρική, Βραζιλία, Βενεζουέλα) και
ορισµένες αναπτυγµένες χώρες (π.χ., η ΗΠΑ) πρέπει να προχωρούν
και πέραν των υπαρχόντων επιπέδων πρόσβασης των αγορών,
προσφέροντας νέες µορφές εµπορίου, επενδύσεων και ευκαιριών
απασχόλησης στους προµηθευτές υπηρεσιών σε παγκόσµια κλίµακα.
Ο εποικοδοµητικός ρόλος της Ινδίας στις διαπραγµατεύσεις για τις
υπηρεσίες πρέπει να αναφερθεί ως ένα ενθαρρυντικό παράδειγµα.

5.4 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το
στάδιο ανάπτυξης των φτωχών αναπτυσσόµενων χωρών και κυρίως
να ζητούνται λίγα από τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες (ΛΑΧ).
Είναι πάντως σηµαντικό να τιµήσουν οι ΛΑΧ τη δέσµευση τους για
τη συµµετοχή τους στις διαπραγµατεύσεις για τις υπηρεσίες, πρώτα
απ' όλα για το δικό τους οικονοµικό συµφέρον.

5.5 Η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότησή της για το Τρόπο 4 της GATS
επικροτεί την διάταξη που προτείνει η Ε.Ε. για τη διευκόλυνση
παροχής των προσωρινών υπηρεσιών. Υπογραµµίζει τη σηµασία
λήψης µέτρων για την ενίσχυση της προστασίας των προσωρινών
εργαζοµένων, την παροχή εγγυήσεων περί µη άσκησης διακρίσεων
και τη θέσπιση κατάλληλων µηχανισµών επιτήρησης. Η ΕΟΚΕ
τάσσεται κατ' αρχήν υπέρ της πρότασης του Ευρωπαϊκού Φόρουµ
Υπηρεσιών περί καθιέρωσης µιας «άδειας GATS». Η άδεια αυτή,
αφενός, θα διευκόλυνε τη διακίνηση των φορέων παροχής
υπηρεσιών από και προς την ΕΕ και, αφετέρου, θα καθιστούσε
εναργέστερο τον έλεγχο της χρήσης του Τρόπου 4. H ΕΟΚΕ
παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη µέλη να µην δεχθούν προς το
παρόν καµία επέκταση του Τρόπου 4 στους ηµιειδικευµένους ή
ανειδίκευτους εργαζοµένους.

5.6 Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι είναι ανάγκη να διατηρηθεί η
ικανότητα των χωρών να ρυθµίζουν τις βασικές υπηρεσίες για την
επίτευξη των κοινωνικών και αναπτυξιακών στόχων και υποστηρίζει
την εξαίρεση από τις διαπραγµατεύσεις των σηµαντικών υπηρεσιών
όπως είναι η εκπαίδευση, το νερό, η υγεία, και η ενέργεια.
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5.7 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι οι διαπραγµατεύσεις για τις
υπηρεσίες, οι οποίες βασίστηκαν στην προσέγγιση «προσφοράζήτηση» για περισσότερα από πέντε χρόνια, απέφεραν πολύ λίγα
θετικά αποτελέσµατα στην απελευθέρωση της αγοράς των
υπηρεσιών. Ορισµένα διαπραγµατευόµενα µέρη διερωτήθηκαν για
την αποτελεσµατικότητα της εν λόγω προσέγγισης. Η ΕΟΚΕ είναι
υπέρ της αναζήτησης, κατά τη διάρκεια των µηνών που προηγούνται της υπουργικής διάσκεψης στο Χονγκ Κονγκ, συµπληρωµατικών µεθόδων και προϋποθέσεων σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για τις υπηρεσίες οι οποίες θα επέβαλαν αυστηρότερες υποχρεώσεις στα µέλη του ΠΟΕ (π.χ., προσεγγίσεις βάσει τύπου σε
πολυµερές επίπεδο, κλαδική προσέγγιση, κλπ).

5.8 Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη να εξετάσει την πρόταση της Ε.Ε. για
ορισµένες κοινές δεσµεύσεις όσον αφορά το εµπόριο των υπηρεσιών
και µια λύση που θα βασίζεται σε ένα τύπο. Η πρόταση, όµως,
µπορεί να επηρεάσει τη θεµελιώδη αρχή της ΓΣ∆Ε η οποία διασφαλίζει µια ορισµένη ευελιξία όσον αφορά την επιλογή και την
έκταση των υποχρεώσεων ελευθέρωσης. Ορισµένες αναπτυσσόµενες
χώρες αντέδρασαν κατά της πρότασης.

5.9 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρόταση της Ε.Ε. για τη σύνδεση
της εκτεταµένης πρόσβασης µε τον Τρόπο 4, την άρση των περιορισµών σχετικά µε την ξένη ιδιοκτησία των εταιρειών παροχής
υπηρεσιών σύµφωνα µε τον Τρόπο 3 (π.χ., εµπορική παρουσία), η
συµβιβαστική προσέγγιση είναι πιθανόν να πείσει αρκετές αναπτυσσόµενες χώρες να συµµετάσχουν στις διαπραγµατεύσεις για τις
υπηρεσίες,

6. Εµπορικές διευκολύνσεις

6.1 Οι εµπορικές διευκολύνσεις, όντας οι µόνες που επέζησαν
από τα Θέµατα της Σιγκαπούρης, είναι πολύ σηµαντικές για την
οικονοµική ανάπτυξη κάθε χώρας, αλλά ιδιαίτερα για τις φτωχές
και τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, οι οποίες θα µπορούσαν να
µειώσουν την φτώχεια τους µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή τους στο
διεθνές εµπόριο. Σύγχρονες και απλουστευµένες εξαγωγές/
εισαγωγές, διεθνείς πληρωµές, µεταφορές, επιµελητεία και τελωνειακές διαδικασίες, η αυξηµένη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και η βελτιωµένη πρόσβαση στις αλυσίδες διανοµής
µπορούν να µειώσουν σηµαντικά το κόστος της µεταφοράς των
εµπορευµάτων από τους παραγωγούς στους καταναλωτές, να
αυξήσουν τις ροές του διεθνούς εµπορίου, και να φέρουν νέες
επενδύσεις στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η ΕΟΚΕ εξέφρασε
επανειληµµένως την υποστήριξη για τους κανόνες που έχουν
συµφωνηθεί πολυµερώς προκειµένου να εξεταστούν τα εν λόγω
θέµατα.

6.2 Ο εκσυγχρονισµός των διαδικασιών στα τελωνεία, στις µεταφορές και στις υποδοµές, µπορεί να είναι πολύ δαπανηρός για τις
φτωχές χώρες, γι' αυτό είναι απαραίτητη η παροχή τεχνικής
βοήθειας και υποστήριξης εκ µέρους των αναπτυγµένων χωρών για
την ανάπτυξη ικανότητας τους. Θα πρέπει, όµως, οι παραλήπτριες
χώρες να αναλάβουν τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα ώστε οι
χορηγούµενοι πόροι να χρησιµοποιούνται µε τρόπο διαφανή και
αποτελεσµατικό. Ενώ οι χώρες LDC απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις των εµπορικών διευκολύνσεων, η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι ο
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ταχύτερος εκσυγχρονισµός των εµπορικών διαδικασιών θα εξυπηρετήσει τα συµφέροντά τους περισσότερο παρά η βραδεία και
βαθµιαία εκτέλεση των δεσµεύσεων.
6.3 Κατά τη διάρκεια των εβδοµάδων πριν από την υπουργική
διάσκεψη θα αξιολογηθούν από την Οµάδα ∆ιαπραγµατεύσεων για
τις εµπορικές διευκολύνσεις περισσότερες από 30 προτάσεις που
θα έχουν υποβληθεί από τα διάφορα µέλη του ΠΟΕ για τη λήψη
µέτρων σχετικά µε τις εµπορικές διευκολύνσεις και την απαιτούµενη
τεχνική βοήθεια. Η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες θα
ωφεληθούν από τις διατάξεις για τις εµπορικές διευκολύνσεις και η
έκταση των δεσµεύσεων θα εξαρτηθεί από την ικανότητα τους να
τις εκπληρώσουν.

7. Αναπτυξιακό Πρόγραµµα — Ειδική και διαφοροποιηµένη
µεταχείριση/Ε∆Μ
7.1 Είναι προφανές ότι τα µεγαλύτερα οφέλη της ανάπτυξης θα
προέλθουν από την καλύτερη πρόσβαση στα βιοµηχανικά αγαθά,
στις υπηρεσίες και στις γεωργικές αγορές, από τις απλούστερες
τελωνειακές διαδικασίες, τις σαφέστερες προδιαγραφές των ΥΦΠ,
και τους αυστηρότερους κανόνες του ΠΟΕ, κλπ.. Η ∆ιεθνής
Τράπεζα εκτιµά ότι εάν το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων της
Ντόχα είναι εφαρµόσιµο, τότε θα µπορούσε να αυξηθεί το παγκόσµιο εισόδηµα κατά 100 δις $ ΗΠΑ το χρόνο, µέρος του οποίου
θα κατευθυνόταν στις φτωχές και αναπτυσσόµενες χώρες.
7.2 H EOKE καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι
στις διαπραγµατεύσεις που θα προηγηθούν της υπουργικής
διάσκεψης του Χονγκ Κονγκ αλλά και µετά, θα δοθεί µεγάλη
σηµασία στις ακόλουθες πτυχές:
— Στην επίτευξη ουσιαστικών προόδων για την υλοποίηση των
προτάσεων σχετικά µε την ενίσχυση της ειδικής και διαφοροποιηµένης µεταχείρισης των ασθενέστερων αναπτυσσόµενων
χωρών, και των ΛΑΧ, εξαιρώντας τις τελευταίες από την υποχρέωση ελευθέρωσης της αγοράς και παρέχοντας τους τη δυνατότητα να προστατεύουν τα προϊόντα που έχουν σηµασία για
την επισιτιστική τους ασφάλεια και την αγροτική ανάπτυξη µε
την επιβολή σηµαντικών δασµών.
— Στη µεγαλύτερη ευκρίνεια όσον αφορά τις καταστάσεις και τις
κατηγορίες των αναπτυσσόµενων χωρών, προβαίνοντας σε
σαφέστερη διάκριση µεταξύ των χωρών που µονίµως υπολείπονται των άλλων, και εκείνων που απολαµβάνουν τα οφέλη
της αναδυόµενης οικονοµίας,
— Στην τελεσφόρα στήριξη µε τη µορφή χρηµατοδότησης και
έργων για τεχνική βοήθεια και ανάπτυξη των υποδοµών στις
λιγότερο αναπτυγµένες χώρες.
— Στη σοβαρή εξέταση του προβλήµατος της διάβρωσης των
δασµολογικών προτιµήσεων για τις φτωχές χώρες, συµπεριλαµβανοµένων πιθανών οικονοµικών αντισταθµίσεων,
— Στην εφαρµογή των αποφάσεων για την κατάργηση των επιδοτήσεων που στρεβλώνουν το εµπόριο των βασικών γεωργικών
προϊόντων, όπως για το βαµβάκι και τη ζάχαρη,
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— Στην εφαρµογή της απόφασης της 30ής Αυγούστου 2003
σχετικά µε την παράγραφο 6 της ∆ιακήρυξης της Ντόχα για τη
Συµφωνία TRIPS και τη δηµόσια υγεία, απόφαση µε την οποία,
προκειµένου να βρεθεί λύση στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα µέλη του ΠΟΕ που δεν διαθέτουν εγχώρια παραγωγή
φαρµάκων, παρέχεται στα κράτη αυτά η δυνατότητα να κάνουν
χρήση του δικαιώµατος υποχρεωτικής άδειας εµπορίας σε
περίπτωση έξαρσης σοβαρών επιδηµιών.

γενική συµφωνία για τα θέµατα αυτά, βάσει της οποίας οι υπουργοί
θα πρέπει να συµφωνήσουν για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων
που θα βασίζονται σε νοµικά κείµενα.

7.3 Και άλλες βιοµηχανικές χώρες πρέπει επίσης να προσφέρουν
πρόσβαση στην αγορά χωρίς ποσοστώσεις και δασµούς για τα
προϊόντα που προέρχονται από τις Λιγότερο Αναπτυγµένες Χώρες,
όπως έκανε η Ε.Ε. µε το πρόγραµµα «Everything But Arms» (Τα
πάντα πλην των όπλων). Μέχρι σήµερα η ΗΠΑ, η Ιαπωνία και ο
Καναδάς δεν ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία αυτή, παρά τις
υποσχέσεις που έδωσαν στη διάσκεψη της χιλιετίας το 2001.

9.1 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην παράγραφο 8 της υπουργικής
∆ήλωσης της Ντόχα αναφέρεται: «Επιβεβαιώνουµε τη ∆ήλωση µας
της Υπουργικής ∆ιάσκεψης της Σιγκαπούρης όσον αφορά τους
διεθνώς αναγνωρισµένους βασικούς κανόνες εργασίας. Λαµβάνουµε
υπόψη τις υπό εξέλιξη εργασίες της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(∆ΟΕ) µε θέµα την κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης».

7.4 Το άνοιγµα των αγορών σε προϊόντα από τις φτωχότερες
χώρες πρέπει να συµπληρωθεί µε την παροχή τεράστιων οικονοµικών πόρων για τη δηµιουργία ικανότητας και την ανάπτυξη
υποδοµών που θα βοηθήσουν τις χώρες αυτές να παράγουν και να
µεταφέρουν προϊόντα στις παγκόσµιες αγορές. Η ΕΟΚΕ εκφράζει
την έντονη ικανοποίηση της για τη δέσµευση που ανέλαβε η Ε.Ε.
στη διάσκεψη κορυφής της Οµάδας των 8 στο Gleneagles της
Σκοτίας να αυξήσει τη βοήθεια της για την ανάπτυξη του εµπορίου
ώστε να φθάσει σε ένα δισεκατοµµύριο ευρώ το χρόνο. Οι ΗΠΑ
καθώς και τα διεθνή χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, όπως η ∆ιεθνής
Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, θα έπρεπε να
µιµηθούν το ευρωπαϊκό παράδειγµα και να χορηγήσουν περισσότερους πόρους για τις ανάγκες που υπάρχουν όσον αφορά την
ανάπτυξη της εµπορικής ικανότητας.

9.2 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι είναι σηµαντικό να ενσωµατωθούν οι
βασικοί κανόνες εργασίας της ∆ΟΕ στο διεθνές σύστηµα εµπορίου.
Έστω και αν τα θέµατα αυτά παραµείνουν εκτός του πεδίου
ενδιαφέροντος των διαπραγµατεύσεων της ηµερήσιας διάταξης της
Ντόχα, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της ∆ΟΕ στον τοµέα
αυτό και ότι πρέπει να της χορηγηθεί από τον ΠΟΕ το καθεστώς
του µόνιµου παρατηρητή. Θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί λαϊκή
νοµιµότητα για ένα παγκόσµιο σύστηµα εµπορίου όταν οι εργαζόµενοι χάνουν τις θέσεις απασχόλησης τους διότι οι επιχειρήσεις στις
οποίες εργάζονται τους παρέχουν απάνθρωπες συνθήκες εργασίας
και δεν τους αναγνωρίζουν κανενός είδους δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι. Επιπλέον, θα πρέπει να ενταχθούν οι 8 θεµελιώδεις συµβάσεις της ∆ΟΕ στο διεθνές εµπορικό σύστηµα του ΠΟΕ. ∆ιότι ειδικά
η συµφωνία GATS, µε την οποία ρυθµίζεται η προσωρινή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα (τρόπος 4), µπορεί
να χρειάζεται τη λήψη συνοδευτικών κοινωνικών µέτρων.

8. Νοµοθεσία αντιντάµπινγκ
8.1 Ο αριθµός των περιπτώσεων αντιντάµπινγκ αυξήθηκε
δραµατικά από το Γύρο της Ουρουγουάης σε πολλές αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες χώρες. Επειδή, όµως, οι δασµοί έχουν
µειωθεί σε µεγάλο βαθµό, η νοµοθεσία αντιντάµπινγκ χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για προστατευτικούς λόγους, όπως
φαίνεται από ορισµένες υποθέσεις αντιντάµπινγκ στις Ηνωµένες
πολιτείες της Αµερικής και αλλού. Μεθοδολογικές τάσεις και
έρευνες για πρακτικές αντιντάµπινγκ (π.χ., εκτίµηση των ζηµιών)
εφαρµόζονται συχνά καταχρηστικά για να εµποδίσουν ξένες
επιχειρήσεις να εισέλθουν στις αγορές. Αυτό εξυπηρετεί συνήθως
τα συµφέροντα λίγων επιλεγµένων εταιριών σε βάρος του
ευρύτερου κοινού συµφέροντος.
8.2 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την αναθεώρηση των διατάξεων της
συµφωνίας αντιντάµπινγκ του ΠΟΕ προκειµένου να περιοριστεί η
χρήση των αντιντάµπινγκ µέτρων για προστατευτικούς και πολιτικούς λόγους. Ορισµένα από τα προτεινόµενα µέτρα, όπως η
απαγόρευση µαζικής υποβολής καταγγελιών, ο κανόνας του
χαµηλότερου δασµού, το τεστ για το δηµόσιο συµφέρον, ο περιορισµός των περιόδων έρευνας και η διάρκεια των µέτρων αντιντάµπινγκ θα καθιστούσαν πιο δύσκολη τη χρήση της νοµοθεσίας
αντιντάµπινγκ για προστατευτικούς λόγους.
8.3 Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την κριτική εκτίµηση της Επιτροπής
όσον αφορά την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων για την νοµοθεσία
αντιντάµπινγκ. Επειδή έχει αποµείνει λίγος χρόνος µέχρι τη
υπουργική διάσκεψη, θα πρέπει τουλάχιστον να επιτευχθεί µια

9. Κοινωνικά θέµατα

9.3 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις πρόσφατες συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την εφαρµογή της έκθεσης της ∆ΟΕ µε θέµα «Η
κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης». Επιδοκιµάζει, επίσης,
τη στρατηγική της Επιτροπής για τη θέσπιση των βασικών κανόνων
εργασίας στο διεθνές σύστηµα επενδύσεων και εµπορίου ενσωµατώνοντας τους στις διµερείς και περιφερειακές εµπορικές
συµφωνίες. Η ΕΟΚΕ κρίνει απαραίτητο να προστεθεί ένα κεφάλαιο
κοινωνικών θεµάτων στις τρέχουσες διαπραγµατεύσεις ΕΕMercosur.
9.4 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει
να εµµείνει στον πολιτικό στόχο της καθιέρωσης µόνιµου θεσµοθετηµένου φόρουµ στο οποίο να συµµετέχουν οι ΠΟΕ, ∆ΟΕ,
UNCTAD (Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και
την Ανάπτυξη), ∆ιεθνής Τράπεζα, ∆ΝΤ και άλλοι διεθνείς φορείς µε
στόχο την ενίσχυση της συνοχής των διεθνών πολιτικών.

10. Περιβαλλοντική προοπτική
10.1 Στην παλαιά συµφωνία του ΟΟΣΑ ο όρος «περιβάλλον»
δεν αναφερόταν καθόλου. Μολονότι ο τοµέας αρµοδιότητας του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου είναι το εµπόριο, εντούτοις το
περιβάλλον αποτελεί σήµερα µέρος των στόχων της συµφωνίας του
ΠΟΕ. Η δήλωση της Ντόχα εξουσιοδότησε την εξέταση των πτυχών
που αναφέρονται στο εµπόριο και στο περιβάλλον µε σκοπό τη
ρύθµιση ενδεχόµενων αντιθέσεων µεταξύ των κανόνων που αφορούν
το εµπόριο και περιέχονται στις διεθνείς συµβάσεις για το
περιβάλλον (υπάρχουν περίπου 200) και στη νοµοθεσία του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.
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10.2 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η Επιτροπή Εµπορίου και Περιβάλλοντος πρέπει να συνεχίσει τις διαπραγµατεύσεις µε αντικείµενο τις
σχέσεις µεταξύ των κανόνων του ΠΟΕ και των Πολυµερών Περιβαλλοντικών Συµφωνιών (ΠΠΣ), παρά την απογοητευτική πρόοδο που
έχει σηµειωθεί µέχρι τώρα. Η ΕΟΚΕ ζητεί, επίσης, να παραχωρηθεί
στις γραµµατείες των ΠΠΣ και του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος των ΗΕ (UNEP) το καθεστώς του παρατηρητή στον ΠΟΕ.
10.3 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να αρθούν το ταχύτερο δυνατόν
τα εµπόδια για την εµπορία των περιβαλλοντικών αγαθών (π.χ.,
προϊόντα υγιεινής, διαχείριση αποβλήτων και ανανεώσιµη ενεργεία)
και των υπηρεσιών. Η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι ο κατάλογος µε τα περιβαλλοντικά αγαθά και τις υπηρεσίες θα οριστικοποιηθεί εγκαίρως για
τη υπουργική διάσκεψη του Χονγκ Κονγκ.
11. ΠΟΕ και κοινωνία των πολιτών
11.1 Η ΕΟΚΕ καλεί τους διάφορους συντελεστές της κοινωνίας
των πολιτών (επιχειρηµατίες, κοινωνικοεπαγγελµατικές οργανώσεις,
κοινωνικούς εταίρους, ΜΚΟ) να προβούν στις απαραίτητες
ενέργειες για:
— να συµµετάσχουν στις εκστρατείες πληροφόρησης για τα
θέµατα που διακυβεύονται µε την ηµερήσια διάταξη της Ντόχα,
— να οργανώσουν διεθνείς συναντήσεις σε διακλαδικό επίπεδο ή
στους τοµείς της ίδιας δραστηριότητας,
— να συµβάλλουν µέσω αξιολογήσεων, προτάσεων και της συµµετοχής τους στην επιτυχία της βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο
επίπεδο.
11.2 Παράλληλα µε τη θεσµοθέτηση του διαλόγου µεταξύ του
ΠΟΕ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να
εξεταστεί επειγόντως µε ποιο τρόπο θα µπορούσαν να συµµετάσχουν οι υπόλοιποι κοινωνικοί εταίροι, που υπάγονται στις κατηγορίες 1 και 2 των ΗΕ, µε τις οποίες ρυθµίζεται η συµµετοχή µη
κυβερνητικών οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων, στις διαδικασίες διευθέτησης διαφορών.
11.3 Η ΕΟΚΕ θα λάβει µέρος στις πρωτοβουλίες αυτές. Πριν
από τη υπουργική διάσκεψη του Χονγκ Κονγκ η ΕΟΚΕ θα
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οργανώσει διάσκεψη, όπως το 2004, στην οποία θα συζητηθούν
προτάσεις για τη βελτίωση της συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη
συµµετοχή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες του ΠΟΕ.
11.4 Η ΕΟΚΕ σκοπεύει να ενισχύσει τον διάλογο για το διεθνές
εµπόριο µε τους εκπρόσωπους και άλλων οικονοµικών και κοινωνικών συµβουλίων τόσο από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο και από τρίτες χώρες, π.χ., τις χώρες ΑΚΕ, τις ΛΑΧ,
τους περιφερειακούς εµπορικούς συνασπισµούς στην αµερικανική
ήπειρο (όπως είναι η Mercosur, και η Κοινότητα των Άνδεων), στην
Ασία (ASEAN, SAARC), στην Αφρική (ECOWAS και SADC) και
άλλες αναπτυσσόµενες χώρες.
11.5 Στη γνωµοδότηση του 2003, για ένα ΠΟΕ µε ανθρώπινο
πρόσωπο περιέχονται επίσης συγκεκριµένες προτάσεις που
προωθούν τη µεγαλύτερη συµµετοχή των αναπτυσσόµενων χωρών
και της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες του ΠΟΕ. Στη
γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ προτείνεται η καθιέρωση κοινοβουλευτικής
διάστασης στον ΠΟΕ, η καθιέρωση επίσηµου διαλόγου µεταξύ του
ΠΟΕ και των ενδιαφεροµένων κύκλων της οργανωµένης κοινωνίας
των πολιτών, η παροχή µόνιµης υποστήριξης στις λιγότερο
αναπτυγµένες χώρες µε τη µεταφορά πόρων και τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης και η καθιέρωση τυπικού διαλόγου µεταξύ του ΠΟΕ
και των άλλων διεθνών οργανισµών (ΗΕ, ∆ιεθνής Τράπεζα, ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, ΟΟΣΑ, ∆ΟΕ, κλπ.).
11.6 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πριν ισχύσει µια νέα εµπορική
συµφωνία απαιτούνται ορισµένες αξιολoγήσεις αντίκτυπου σχετικά
µε την ασφάλεια τροφίµων, την απασχόληση, τα κοινωνικά πρότυπα
και την ισότητα ιδίως για τις αναπτυσσόµενες χώρες. Σχετικά µε τα
ανωτέρω, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίηση της για την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά µε τις διάφορες µελέτες αξιολόγησης
του αντίκτυπου βιωσιµότητας οι οποίες ήδη καθοδηγούν για το τι
πρέπει να γίνει ώστε να επιτευχθούν στην πραγµατικότητα τα
αποτελέσµατα που αναµένονται από τις εµπορικές συνοµιλίες. Η
ΕΟΚΕ επιθυµεί επίσης να ζητείται η γνώµη των κοινωνικών εταίρων
για την εκτέλεση των εν λόγω µελετών.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ο διάλογος της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και των
υποψηφίων χωρών»
COM(2005) 290 τελικό
(2006/C 28/22)
Στις 29 Ιουνίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της ΣΕΚ, η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να καταρτίσει γνωµοδότηση σχετικά µε την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Εξωτερικές σχέσεις», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της
ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 10 Οκτωβρίου 2005 µε βάση εισηγητική έκθεση του κ. PEZZINI.
Κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειας της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου
2005), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 99 ψήφους
υπέρ, 5 ψήφους κατά και 9 αποχές.
1. Σύνοψη της Ανακοίνωσης
1.1 Από την εµπειρία των διευρύνσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τώρα προκύπτει ότι οι πολίτες δεν ενηµερώθηκαν ούτε
προετοιµάστηκαν επαρκώς για τα όσα ακολούθησαν. Ενόψει των
µελλοντικών δεσµεύσεων της Ευρώπης, πρέπει να ενισχυθεί ο
διάλογος µε την κοινωνία των πολιτών, δηλαδή µε ό,τι αποκαλείται
τρίτος πυλώνας (1).
1.2 Η ενδυνάµωση του διαλόγου µε τις κοινωνίες των πολιτών
πρέπει να επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους:
— Ενίσχυση των επαφών και των ανταλλαγών εµπειριών µεταξύ
όλων των τοµέων της κοινωνίας των πολιτών, µεταξύ των
κρατών µελών και των υποψηφίων χωρών.
— Βελτίωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των γνώσεων και της κατανόησης των υποψηφίων χωρών, κυρίως του πολιτισµού και της
ιστορίας τους, ώστε να είναι σαφείς οι δυνατότητες και οι
προκλήσεις των µελλοντικών διευρύνσεων.
— Βελτίωση, στο εσωτερικό των υποψηφίων χωρών, των γνώσεων
και της κατανόησης όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως
δε των αξιών που αποτελούν τη βάση της, της λειτουργίας της
και των πολιτικών της.
— Η κοινωνία των πολιτών έχει οριστεί µε διάφορους τρόπους. Η
Επιτροπή επιλέγει τον πλέον ευρύ και ανοικτό και αναφέρει, εν
προκειµένω, την ΕΟΚΕ: «το σύνολο όλων των οργανωτικών
δοµών, τα µέλη των οποίων επιδιώκουν το γενικό συµφέρον,
µέσω µιας δηµοκρατικής διαδικασίας, που βασίζεται στον
διάλογο και στη συναίνεση, διαδραµατίζοντας, παράλληλα, το
ρόλο του µεσολαβητή µεταξύ της πολιτικής εξουσίας και των
πολιτών.» (2)

1.3.1 Μεταξύ των δράσεων που πρέπει να ενισχυθούν στην
Κροατία και στην Τουρκία, αναφέρονται τα προγράµµατα: Socrates,
Leonardo, Νεολαία, οι δράσεις Jean Monnet, Marie Curie, Πολιτισµός και µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Προβλέπεται η εκπόνηση ενός
προγράµµατος για τους ΜΚΟ και τις άλλες οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών.
1.3.2 Αν και υπογραµµίζεται ότι θα είναι η κοινωνία των
πολιτών, µε την εµπειρία της, που θα καταρτίσει τα νέα προγράµµατα, όσον αφορά τις µελλοντικές δράσεις, στην ανακοίνωση,
προτείνεται η πραγµατοποίηση:
— µακροπρόθεσµης σύµπραξης ΜΚΟ, κοινωνικών εταίρων και
επαγγελµατικών οργανώσεων, που θα µπορεί να βασίζεται στις
κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις·
— στενής επαφής των οργανώσεων που υπερασπίζονται τα δικαιώµατα των γυναικών·
— της σύστασης ενός συµβουλίου επιχειρήσεων ΕΕ/Τουρκίας·
— νέων αδελφοποιήσεων µεταξύ τοπικών κοινοτήτων·
— ανταλλαγών νέων, πανεπιστηµιακών και επαγγελµατιών·
— πολιτιστικών ανταλλαγών·
— εντονότερης συµµετοχής στα κοινοτικά προγράµµατα, στον
τοµέα του πολιτισµού και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης·

1.3 Η Επιτροπή καθορίζει ένα στρατηγικό πλαίσιο, στο οποίο
προβλέπεται η ενίσχυση των υφιστάµενων δράσεων, µεταξύ των
οποίων αναφέρεται η δεκαετής εµπειρία της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αλλά και νέες δράσεις που να
ενισχύουν και να εµβαθύνουν την τρέχουσα διαδικασία.

— καλύτερης γλωσσικής κατάρτισης·

(1) Ο πρώτος πυλώνας συνίσταται στην πολιτική µεταρρύθµιση· ο δεύτερος
στις διαπραγµατεύσεις ένταξης· ο τρίτος στον διάλογο µεταξύ των
κοινωνιών των πολιτών.
(2) Οι κοινωνικοί εταίροι (συνδικάτα και οργανώσεις εργοδοτών)· οι
οργανώσεις που εκπροσωπούν τους οικονοµικούς και κοινωνικούς
φορείς, µε την ευρεία έννοια (π.χ. οι ενώσεις καταναλωτών)· οι ΜΚΟ· οι
ενώσεις βάσης (π.χ. οικογενειακές ενώσεις και ενώσεις νέων)· οι θρησκευτικές κοινότητες και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης· τα εµπορικά
επιµελητήρια.

— ανταλλαγών εµπειριών και ευαισθητοποίησης των δηµοσιογράφων·

— προώθησης των δηµόσιων συζητήσεων, κυρίως µέσω του
∆ιαδικτύου·

— διαλόγου µεταξύ των εκκλησιών και των θρησκειών.
1.3.3 Ακόµη και όπου προβλέπονται θεωρήσεις, η σχετική διαδικασία θα πρέπει να απλοποιηθεί και να χορηγούνται ταχύτερα.
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1.4 Για να υλοποιηθούν όσα προγραµµατίζονται σε σχέση µε
τον κοινωνικό διάλογο, προβλέπεται επένδυση περίπου 40 εκατοµµυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ελάχιστο κατά την άποψη της
ΕΟΚΕ.
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2.7 Ακόµη και η συνεργασία των διαφόρων εκκλησιών, κυρίως
των χριστιανικών και των ισλαµικών θα πρέπει να τύχει ενθάρρυνσης
και υποστήριξης.
2.8 Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, παντοιοτρόπως, ο διάλογος για τις διάφορες µορφές του πολιτισµού.

2. Παρατηρήσεις
2.1 Ο τίτλος του εγγράφου της Επιτροπής αφήνει να εννοηθεί
ότι θα πραγµατοποιηθεί διάλογος µε όλες τις υποψήφιες χώρες,
στην πραγµατικότητα όµως, εκτός µιας σύντοµης αναφοράς στην
Κροατία, το περιεχόµενο της ανακοίνωσης απευθύνεται αποκλειστικά στην Τουρκία.
2.2 Κατά την ΕΟΚΕ θα ήταν χρήσιµο το θέµα να αφορά επίσης
την Κροατία, τη Σερβία και τα ∆υτικά Βαλκάνια (3).
2.3 Η Τουρκία κατέχει σηµαντική θέση στη νότια όχθη της
Μεσογείου, και συνεπώς αποτελεί επίσης τµήµα της ευρωµεσογειακής πολιτικής. Ενδείκνυται να διευκρινίσει η Επιτροπή τα
χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες αυτού του διπλού ρόλου.
2.4 Από τη δεκαετία του '90 οι εργαζόµενοι και οι επιχειρηµατίες των υποψήφιων χωρών έχουν προσχωρήσει στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς εκπροσώπησης (ΟΚΣ, UNICE, UEAPME,
EUROCHAMBRE) και έχουν συµµετάσχει σε διάφορες φάσεις του
κοινωνικού διαλόγου. Ιδιαίτερα δε η Τουρκία διακρίθηκε µε την
παρουσία της και τον ζήλο της. Η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί µια εξέταση των επιπτώσεων αυτού του ζήλου και αυτών
των εµπειριών στα συνδικάτα και στους επιχειρηµατίες που δρουν
στην Τουρκία.
2.5 Ο κοινωνικός διάλογος θεωρούµενος ως διάλογος που
αποβλέπει στην προετοιµασία των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο όσον αφορά το κοινοτικό κεκτηµένο
και τις κοινοτικές στρατηγικές και δεν µπορεί να βασίζεται σε
αυτοσχεδιασµούς. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στον κοινωνικό διάλογο από την πλευρά της Επιτροπής,
διότι εµπλέκονται συνεχώς όλοι οι οργανισµοί εκπροσώπησης.
2.5.1
Στην Τουρκία υπάρχουν πολλά πολιτιστικά ιδρύµατα και
οργανώσεις µε σηµαντική συµµετοχή των νέων. Κατά την ΕΟΚΕ, θα
µπορούσαν να αποτελέσουν εξαιρετική ευκαιρία για την εµπεριστατωµένη εξέταση των κοινών προβληµάτων και την επισήµανση των
καλύτερων µέσων που θα συµβάλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας.
2.5.2
Οι αδελφοποιήσεις µεταξύ τοπικών οργανώσεων, µεταξύ
πανεπιστηµίων και µορφωτικών ιδρυµάτων θα πρέπει να
προωθηθούν και να υποστηριχθούν διότι διευκολύνουν την
ανταλλαγή εµπειριών και ωθούν τους φορείς της κοινωνίας των
πολιτών να αξιολογήσουν τους διάφορους τρόπους µε τους
οποίους αντιµετωπίζονται και επιλύονται τα πολιτιστικά, κοινωνικά
και οικονοµικά προβλήµατα.
2.6 Για να επιτευχθούν συγκεκριµένα αποτελέσµατα, θα πρέπει,
µέσω κατάλληλων µέσων, να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των εκπροσώπων των υποψήφιων χωρών στις εργασίες της Γ∆ «Κοινωνικές
Υποθέσεις» και των οργανισµών εκπροσώπησης που λειτουργούν
στην Κοινότητα.
(3) ∆υτικά Βαλκάνια εννοούνται συνήθως η επικράτεια της πρώην Γιουγκοσλαβίας (εκτός της Σλοβενίας), δηλαδή η Κροατία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη,
η Σερβία, το Μαυροβούνιο (συµπεριλαµβανοµένου του Κοσσυφοπεδίου),
η πρώην γιουγκοσλαβική δηµοκρατία της Μακεδονίας, και η Αλβανία.

2.9 Όσον αφορά το πρόγραµµα για τους ΜΚΟ, που θα δηµοσιευτεί σύντοµα από την Επιτροπή, η ΕΟΚΕ εύχεται να περιλαµβάνει
συγκεκριµένες και χρήσιµες προτάσεις για την εποικοδοµητική
ανταλλαγή εµπειριών.

3. Η δράση της ΕΟΚΕ
3.1 Σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, έχει θεσπίσει από το 1995 µία
σειρά µικτών συµβουλευτικών επιτροπών (ΜΣΕ) µε όλες τις χώρες
της διεύρυνσης.
3.2 Έχει συσταθεί επίσης µία επιτροπή µε τις χώρες ΑΚΕ
(Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός) και σήµερα αποτελεί σηµείο
αναφοράς της Επιτροπής, για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Cotonou και για τη διαχείριση των Συµφωνιών Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ).
3.3 Η ΕΟΚΕ έχει συστήσει επίσης µια επιτροπή παρακολούθησης
για τη Λατινική Αµερική µε στόχο την ενίσχυση των κοινωνικοοικονοµικών οργανώσεων στις χώρες της Λατινικής Αµερικής, την
προώθηση της συµµετοχής των οργανώσεων αυτών στην υφιστάµενη διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης (Κεντρική Αµερική,
Κοινότητα των Άνδεων, Mercosur) και την παρακολούθηση των
ισχυουσών ή υπό διαπραγµάτευση Συµφωνιών Σύνδεσης.
3.4 Κατά το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του '90, συστάθηκε
στο εσωτερικό της ΕΟΚΕ η επιτροπή για την Euromed, που
επικουρεί την Επιτροπή στην υλοποίηση της κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής για τη νότια όχθη της Μεσογείου.
3.4.1 Η Στρογγυλή Τράπεζα ΕΕ/Ινδίας και η διατλαντική
Ατζέντα επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προβάλει καλύτερα
την κοινωνική και πολιτιστική της οργάνωση στον υπόλοιπο κόσµο.
3.5 Το 2004 συγκροτήθηκε η Οµάδα Επαφής για τα ∆υτικά
Βαλκάνια, µε έργο την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ της
ΕΟΚΕ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών των ∆υτικών
Βαλκανίων, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών ΟΚΣ (4), ώστε να
βοηθηθεί η κοινωνία των πολιτών των ∆υτικών Βαλκανίων να
ενισχύσει την ολοκλήρωση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και, τέλος, την
ένταξη στην ΕΕ.
3.5.1 Η ΕΟΚΕ έχει δείξει το ενδιαφέρον της για την Νοτιοανατολική Ευρώπη µε την προετοιµασία:
— Μιας ενηµερωτικής έκθεσης για τις σχέσεις της Ένωσης µε
ορισµένες χώρες της ΝΑ Ευρώπης (5)
— Μιας γνωµοδότησης πρωτοβουλίας µε θέµα «Ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού στα ∆υτικά Βαλκάνια» (6)
(4) Η Κροατία και το Μαυροβούνιο έχουν θεσπίσει Οικονοµικά και
Κοινωνικά Συµβούλια.
(5) Ενηµερωτική έκθεση, CESE 1025/98 fin, εισηγητής ο κ. Σκλαβούνος.
(6) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, εισηγητής ο κ. Σκλαβούνος, ΕΕ C 193 της
10.07.2001, σελ.99.
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— Μιας γνωµοδότησης πρωτοβουλίας µε θέµα «Προαγωγή της
συµµετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) — Εµπειρίες και µελλοντικές
προκλήσεις» (7)
— Μιας διερευνητικής γνωµοδότησης µε θέµα «Ο ρόλος της
κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για
τα δυτικά Βαλκάνια» (8)
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— Η συνεργασία ΕΕ/Τουρκίας στον τοµέα των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων και της επαγγελµατικής κατάρτισης (1996)·
— Τα αγροτικά προϊόντα στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης ΕΚΤουρκίας (1997)·
— Ο κοινωνικός αντίκτυπος της τελωνειακής ένωσης (1998)·

— Της υποψηφιότητας της Κροατίας για προσχώρηση στην ΕΕ (9).

— Ο ρόλος των γυναικών στην ανάπτυξη και στη διαδικασία
λήψεως αποφάσεων (1999)·

3.5.2
Η ΕΟΚΕ έχει επίσης υιοθετήσει γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας για τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Κροατία.

— Οι µεταναστεύσεις (2000)·
— Η έρευνα και η ανάπτυξη (2000)·

3.5.3
Επίσης, η ΕΟΚΕ έχει πραγµατοποιήσει δύο µερικές αξιολογήσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική της εγγύτητας (10), και
σήµερα η ΕΟΚΕ προετοιµάζει διερευνητική γνωµοδότηση για το
ίδιο θέµα (11).
3.6 Η ΜΣΕ ΕΕ/Τουρκίας, σε αντίθεση µε τις άλλες επιτροπές,
που προβλέπουν τη συµµετοχή 6 ή 9 µελών της ΕΟΚΕ (3 ανά
Οµάδα), συστάθηκε από 18 µέλη της ΕΟΚΕ και 18 από πλευράς
Τουρκίας. Ο διπλάσιος αριθµός οφείλεται στο µέγεθος της χώρας
και στην πολυπλοκότητα των προβληµάτων που ενδεχοµένως
προκύψουν, λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για την πρώτη
ισλαµική χώρα που ζητά να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
3.6.1
Η µικτή συµβουλευτική επιτροπή είναι ένα όργανο ίσης
εκπροσώπησης, απαρτιζόµενο από εκπροσώπους της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και της Τουρκίας. Τα µέλη της
προέρχονται από διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών:
εµπορικά επιµελητήρια, βιοµηχανικός και βιοτεχνικός τοµέας, εµπορικός τοµέας και οργανώσεις εργοδοτών, συνδικάτα εργαζοµένων,
συνεταιρισµοί, οργανώσεις γεωργών, ενώσεις καταναλωτών, ΜΚΟ,
εκπρόσωποι του τριτογενούς τοµέα κλπ.
3.6.2
Οι συνεδριάσεις της ΜΣΕ ΕΕ/Τουρκίας (12) πραγµατοποιούνται εναλλάξ στις Βρυξέλλες και σε διάφορες πόλεις της
Τουρκίας και, σε κάθε συνεδρίαση, εξετάζονται και συζητούνται
θέµατα οικονοµικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος: η 19η συνεδρίαση της ΜΣΕ πραγµατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 7
και 8 Ιουλίου 2005. (13)
3.6.3
Μεταξύ των θεµάτων που υπήρξαν αντικείµενο προβληµατισµού και συζητήσεων κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, υπενθυµίζονται:
— Οι σχέσεις Τουρκίας και ΕΕ στον τοµέα της ενέργειας (1996)·
(7) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, εισηγητής ο κ. Wilkinson, ΕΕ C 208 της
03.09.2003, σελ.82.
(8) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, εισηγητής ο κ. Confalonieri, ΕΕ C 80 της
30.03.2004, σελ.158.
(9) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, εισηγητής ο κ. Strasser, ΕΕ C 112 της
30.04.2004, σελ.68.
(10) Η µία αφορά την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ, ΕΕ C 80 της 30.03.2004, σελ.148 (εισηγήτρια η κα Karin Alleweldt) και η άλλη την περιοχή της Μεσογείου, ενηµερωτική έκθεση
CESE 520/2005 fin, (εισηγήτρια η κα Giacomina Cassina).
(11) Eισηγήτρια η κα Giacomina Cassina (REX 204).
(12) Μέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί 19 συνεδριάσεις.
(13) Η πρώτη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 16
Νοεµβρίου 1995, παρουσία του κ. Ozulker, πρεσβευτή της Τουρκίας
στην ΕΕ.

— Η ελευθέρωση των υπηρεσιών (2000)·
— Ο κοινωνικός διάλογος και τα οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα στην Τουρκία (2001)·
— Ο αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης στην Τουρκία (2002)·
— Οι περιφερειακές ανισότητες στην Τουρκία (2002)·
— Η εξέλιξη της γεωργίας στην Τουρκία (2002)·
— Η πρόοδος που έχει πραγµατοποιήσει η Τουρκία σχετικά µε την
ένταξη στην ΕΕ (2003)·
— Η ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνική ζωή (2004)·
— Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις και η διαδικασία τυποποίησης
(2004)·
— Η ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, η συµµετοχή της
κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία ένταξης (2005).
3.7 Όπως φαίνεται πολλά θέµατα του κοινοτικού κεκτηµένου
είχαν απήχηση και αντίκτυπο στις συναντήσεις µε την τουρκική
κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι, κατά τη
διάρκεια των συναντήσεων, κυρίως όσων πραγµατοποιήθηκαν στην
Τουρκία (14), ήταν παρόντες πολλοί εκπρόσωποι των πλέον αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της τουρκικής κοινωνίας.
3.8 Ειδικότερα στις συνεδριάσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην
Τουρκία, εκτός από τα µέλη της ΜΣΕ, ήταν παρόντες πολλοί
εκπρόσωποι των διαφόρων τουρκικών οργανώσεων, που συνέβαλαν
στην αµοιβαία γνώση.
3.9 Μεταξύ των πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν από την
ΜΣΕ, πρέπει να επισηµανθούν οι προσπάθειες προκειµένου να
δηµιουργηθεί, και στην Τουρκία, ένα Οικονοµικό και Κοινωνικό
Συµβούλιο, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της ΕΟΚΕ και όσων
υπάρχουν σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη (15).
(14) Οι συναντήσεις στην Τουρκία ήταν 9: 3 στην Κωνσταντινούπολη, µία
στο Gaziantep, 2 στην Άγκυρα, µία στην Τραπεζούντα, µία στη Σµύρνη
και µία στο Erzurum.
(15) Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο διαθέτουν οι ακόλουθες χώρες:
Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία,
Λουξεµβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Βουλγαρία,
Ρουµανία. (Πηγή ΕΟΚΕ).
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3.10 Στην ανακοίνωση της Επιτροπής αναγνωρίζεται ο ενεργός
ρόλος που έχει διαδραµατίσει η ΕΟΚΕ, τα τελευταία δέκα χρόνια,
στις σχέσεις µε την Τουρκία (16). Ευχή θα ήταν, σύµφωνα µε την
ανακοίνωση, και η Επιτροπή των Περιφερειών να διαδραµατίσει
αντίστοιχο ρόλο µε τις περιφέρειες της Τουρκίας.
4. Η εφαρµογή του τρίτου πυλώνα και η δηµοκρατία της
εγγύτητας
4.1 Μεταξύ των τάσεων των τελευταίων ετών, εκτός από την
επιβεβαίωση της επικουρικότητας, αποκτά σηµασία η έννοια της
εγγύτητας, που γίνεται µία πολιτιστική θέση, µέσω της οποίας ο
πολίτης εκφράζει την επιθυµία να νιώσει πρωταγωνιστής στις
αποφάσεις που αφορούν τον κοινωνικό τοµέα.
4.2 Παράλληλα µε τη δηµοκρατία της εγγύτητας παρατηρούνται δύο σηµαντικά φαινόµενα:
— Τα νέα καθήκοντα των εθνικών κοινοβουλίων·
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4.5.1 Ενσωµάτωση των διαφόρων νοοτροπιών. Οι πολυάριθµες επαγγελµατικές κατηγορίες συχνά έχουν διαφορετικούς
τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων. Ακόµη κι αν πολλές
απαιτήσεις φαίνονται σήµερα όµοιες, λόγω της πνευµατικής
εξέλιξης, παραµένουν διαφορετικά τα µέσα και οι διαδικασίες ικανοποίησης ολοένα και πιο εξελιγµένων αναγκών και προσδοκιών.
Σύµφωνα µε τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται, η σύνθεση των
θέσεων γίνεται σε επίπεδο διασκέψεων κορυφής, µε την πολιτική
διαµεσολάβηση.

4.5.2 Η διαδικασία όµως αυτή δηµιουργεί, ολοένα και περισσότερο, δυσαρέσκεια και αποξένωση από την πολιτική τάξη και τις
αντίστοιχες κατηγορίες. Απαιτείται σηµαντική και ιδιαίτερη προσπάθεια για να ενσωµατωθούν καλύτερα, και από τις χαµηλότερες
βαθµίδες, οι διαφορετικές θεωρήσεις των προβληµάτων. ∆εν
πρόκειται για τη δηµιουργία µιας πολιτιστικής επικύρωσης, αλλά
για τον από κοινού καθορισµό των γραµµών εξέλιξης που να
µπορούν να τύχουν της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης.

— Η επιβεβαίωση της αρχής της επικουρικότητας.
4.3 Το Κοινοβούλιο συχνά θεωρείται ότι καθυστερεί πολύ και
δεν έχει συνοχή στη λήψη των αποφάσεων. Επιβάλλεται συνεπώς να
καταβληθεί προσπάθεια για τον καθορισµό της νέας σύνθεσης και
του νέου ρόλου του Κοινοβουλίου (17).
4.3.1
Η έννοια της επικουρικότητας έχει διαδοθεί κυρίως χάρη
στην προτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται στην αρχή
ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται σε διάφορα επίπεδα. Το
βασικό είναι να καθοριστεί το πλέον κατάλληλο επίπεδο. Είναι
ανώφελο να γίνει στις Βρυξέλλες κάτι που µπορεί να γίνει καλύτερα
σε εθνικό ή σε τοπικό επίπεδο και αντιστρόφως.
4.4 Χάρη στις νέες τεχνολογίες, οι γνώσεις διαδίδονται, µε
τέτοια ταχύτητα και σε τέτοια έκταση που παλιά θα ήταν αδιανόητες. Πολλοί πολίτες, που παλιά ήταν αποκλεισµένοι από τις
πηγές ενηµέρωσης, σήµερα έχουν καλύτερη προετοιµασία, καλύτερο
προσανατολισµό και νιώθουν ότι µπορούν να συµβάλουν, µε την
κρίση τους, στη λήψη των αποφάσεων (18).
4.4.1
Αυτές οι απαιτήσεις, που είναι η έκφραση µιας κοινωνίας
που εξελίσσεται πνευµατικά, χάρη στις εµπειρίες που µοιράζεται µε
τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, µπορούν να ικανοποιηθούν καλύτερα
από µια δηµοκρατία που ακολουθεί τις αρχές της εγγύτητας.
4.4.2
Η διαδικασία διεύρυνσης, που µόλις ολοκληρώθηκε, και
οι µελλοντικές διευρύνσεις προς την Τουρκία και την Κροατία
επιβάλλουν την κοινή εφαρµογή αυτών των πολιτιστικών και κοινωνικών προτύπων.
4.5 Τα πρότυπα αυτά αποσκοπούν στην ενσωµάτωση των
διαφόρων διαστάσεων (οικονοµικών, βιοµηχανικών, συνδικαλιστικών, επαγγελµατικών….) στο ίδιο σύστηµα οργάνωσης της
συναίνεσης.
(16) COM(2005)290 της 29.06.2005 σηµείο 2.2.2.
(17) Για το θέµα αυτό, υπήρξε σηµαντική η παρέµβαση του κ. Delors, σε
µια επίσκεψή του στην ΕΟΚΕ το 1999.
(18) Η έννοια της ∆ηµοκρατίας της εγγύτητας διευρύνει και καθιστά συγκεκριµένη την έννοια της συµµετοχής ως δοµής και οργανώνει την
επίτευξη οµοφωνίας µε τη βοήθεια µέσων και οργανισµών (όπως η
ΕΟΚΕ και τα εθνικά και περιφερειακά ΟΚΣ) που συµβάλλουν στην
επίλυση προβληµάτων και στην εξεύρεση λύσεων για τους µεγάλους
κοινωνικούς και οικονοµικούς µετασχηµατισµούς. Τυπικό παράδειγµα
αποτελεί η διαδικασία ελευθέρωσης της αγοράς υπηρεσιών ενέργειας
και αερίου στις διάφορες χώρες της ΕΕ και ιδιαιτέρως οι κοινωφελείς
υπηρεσίες.

4.5.3 Στο ίδιο σύστηµα. Η διαδικασία ενσωµάτωσης µπορεί να
ενεργοποιηθεί, και ήδη ενεργοποιείται, µε διάφορους τρόπους.
Πρέπει ωστόσο να οργανωθεί σύµφωνα µε µεθόδους και
συστήµατα. Στα συστήµατα, που είχαν τη µεγαλύτερη επιτυχία, σε
επίπεδο ευρωπαϊκών οργανισµών και κρατών µελών, η κοινωνία των
πολιτών έχει οργανωθεί σε τρεις οµάδες (19) στις οποίες εκπροσωπούνται οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατιών, οι εκπρόσωποι των
εργαζοµένων, και όσοι ασκούν δραστηριότητες στα ελευθέρια
επαγγέλµατα, στους ΜΚΟ, στις επιτροπές για την ισότητα των
ευκαιριών, στις οργανώσεις για την προστασία των καταναλωτών
και στις κοινωνικές οµάδες βάσης.

4.6 Στα διάφορα επίπεδα. Η οργάνωση αυτού του τύπου
αποσκοπεί να αντιµετωπίσει συγκεκριµένα προβλήµατα, συχνά
πολύπλοκα, σε περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον
λόγο αυτό, η Συνθήκη της Ρώµης του 1957, µε την οποία πήρε
σάρκα και οστά η Ένωση, προέβλεψε ορθότατα µεταξύ των
διαφόρων οργανισµών και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή.

4.6.1 Ο προσδιορισµός των πλέον ενδεδειγµένων επιπέδων,
στα οποία οργανώνεται η εξεύρεση κοινών λύσεων, αποτελεί µια
πολιτιστική εξέλιξη προς τη δηµοκρατία της εγγύτητας.

4.7 Η µέθοδος του ενεργού διαλόγου µε την οργανωµένη
κοινωνία των πολιτών αλλά και στο εσωτερικό της. Ο συνεχής
διάλογος µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών αλλά και στο
εσωτερικό της εµφανίζεται και κατακτά χώρο σε µια ώριµη δηµοκρατία, όπου οι γνώσεις και οι πληροφορίες διαδίδονται µεταξύ
των πολιτών και καθιστούν δυνατή την αντιµετώπιση ακόµη και των
πλέον πολύπλοκων προβληµάτων, πέρα από ιδεολογικές εξαρτήσεις
και περιορισµούς που δηµιουργεί η άγνοια.
(19) Η διαίρεση αυτή υιοθετήθηκε µε µικρές διαφορές από τις Οικονοµικές
και Κοινωνικές Επιροπές που ιδρύθηκαν στα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι
15.
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4.7.1
Η συνέχεια του διαλόγου. Ένα σηµαντικό στοιχείο
συνίσταται στη συνέχεια του διαλόγου, που επιτρέπει την υπέρβαση
των ορίων ευκαιριακού χαρακτήρα. Ειδικότερα για πιο πολύπλοκα
προβλήµατα, η συνεχής και οργανωµένη αντιπαράθεση, σε µεθοδολογικό επίπεδο, ενδέχεται να έχει ανέλπιστα αποτελέσµατα.
4.8 Η αλληλεπίδραση (20) ως µέθοδος επίτευξης γρήγορων και
κοινών λύσεων. Η αλληλεπίδραση αποτελεί τη φυσική συνέπεια µιας
κοινής εργασίας, που έχει επιτελεστεί µε συνέχεια και µέθοδο. Χάρη
στον επιµερισµό τα αποτελέσµατα αποκτούν αξία και διαρκούν στον
χρόνο. Κατά την επεξεργασία των γνωµοδοτήσεων, πολλές θέσεις,
που είναι αντίθετες στην αρχή, προσεγγίζουν αργότερα και τέλος
συµπίπτουν.
4.9 Οι διαδικασίες αυτές συνήθως εφαρµόζονται στα Κοινοβούλια, χωρίς όµως να βασίζονται στη συµµετοχή της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών. Η επίτευξη της επέκτασης αυτών των
προτύπων σε περιφερειακό επίπεδο, µε οργάνωση, συνέχεια και
µέθοδο, σηµαίνει είσοδο σε µια πιο ώριµη δηµοκρατία η οποία
προσανατολίζεται προς τη δηµοκρατία της εγγύτητας.

5. Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις και η κοινωνία των
πολιτών
5.1 Ως γνωστόν, τη στιγµή που τα κριτήρια της Κοπεγχάγης
όρισαν τις αρχές που πρέπει να υιοθετηθούν κατά τις διαδικασίες
διεύρυνσης, επέβαλαν στα νέα κράτη την υποχρέωση να ενσωµατώσουν πλήρως το κοινοτικό κενκτηµένο στις πολιτικές και και στη
συµπεριφορά τους. Και για το λόγο αυτό η ΕΟΚΕ επικροτεί και
συµφωνεί πλήρως µε την ανακοίνωση της Επιτροπής, που
υιοθετήθηκε στις 29 Ιουνίου, για τον διάλογο της κοινωνίας των
πολιτών της ΕΕ και της Τουρκίας.
5.2 Για την ΕΟΚΕ, είναι απαραίτητο να αφεθούν κατά µέρος τα
στερεότυπα και η ΕΕ και η Τουρκία να παρουσιαστούν όπως είναι
σήµερα, να καθοριστούν καλύτερες διαδικασίες ώστε να γνωρισθούν
καλύτερα µεταξύ τους και να εφαρµοστεί αποτελεσµατικότερα η
δηµοκρατία της εγγύτητας.
5.3 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι
το νέο νοµοσχέδιο για τη µεταρρύθµιση του ΟΚΣ Τουρκίας προετοιµάστηκε από κοινού µε ορισµένους εκπροσώπους της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, µεταξύ των οποίων και διάφορα
µέλη της Μικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής.
5.3.1
Αυτό το νοµοσχέδιο παρέχει, αφενός, σπουδαιότερο ρόλο
και καλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στους εκπροσώπους της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του Συµβουλίου, και
αφετέρου, µειώνει την παρέµβαση της κυβέρνησης.
5.4 Η ΕΟΚΕ εύχεται να εγκριθεί το νοµοσχέδιο αυτό και να
εφαρµοστεί το συντοµότερο δυνατό, και επαναλαµβάνει σταθερά
την αρχή ότι το νέο Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο της
Τουρκίας πρέπει να µπορεί να λειτουργεί µε πλήρη αυτονοµία
(20) Η αλληλεπίδραση αφορά αµοιβαία και ισόµορφα νοητικά πεδία:
Αµοιβαία, δηλαδή το ένα εµπλέκει το άλλο· Ισόµορφα. ∆ηλαδή
καταβάλλονται προσπάθειες για την εξεύρεση αναλογιών και κοινών
σηµείων κατά την επιχειρηµατολογία (από Alberoni κλπ).
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διαθέτοντας τους απαραίτητους οικονοµικούς και ανθρώπινους
πόρους.
5.5 Είναι πολύ σηµαντικό στις σχέσεις ΕΕ/Τουρκίας να υπάρχει
διαφάνεια, συµµετοχή και υπευθυνότητα.
5.6 ∆εδοµένων των χαρακτηριστικών των σχέσεων ΕΕ/Τουρκίας
και της εµπειρίας των χωρών που πρόσφατα έγιναν µέλη, η ΕΟΚΕ
µέσω των εργασιών της ΜΣΕ έχει προτείνει διάφορα µέτρα που
αποσκοπούν στη συµµετοχή της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών στις διαπραγµατεύσεις ένταξης.
5.6.1 Η ανάπτυξη των αρµοδιοτήτων είναι απαραίτητη ώστε να
καταφέρουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να παρέµβουν στις ενταξιακές διαβουλεύσεις. Η επίτευξη του στόχου αυτού
χρήζει υποστήριξης και χρηµατοδοτήσεων.
5.6.2 Αυτού του τύπου η υποστήριξη θα έπρεπε να προέρχεται
βασικά από την τουρκική κυβέρνηση και, συµπληρωµατικά, από τα
θεσµικά όργανα της ΕΕ και τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών των υφιστάµενων κρατών µελών.
5.7 Για την ανάπτυξη των αρµοδιοτήτων των τουρκικών
οργανώσεων, καλό θα ήταν οι οργανώσεις αυτές να ενισχύσουν τις
επαφές τους µε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και να συµµετέχουν σε
ευρωπαϊκά διακρατικά προγράµµατα.
5.7.1 Επίσης τα µέλη της ΜΣΕ µπορούν να συµβάλουν δεόντως
στον τοµέα αυτό, και οι οργανώσεις τους καλούνται να ξεκινήσουν
προγράµµατα διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών. Τα προγράµµατα αυτά θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της αµοιβαίας
γνώσης και να εξασφαλίζουν τη συνεργασία, ιδιαίτερα µέσω της
ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών.
5.8 Οι εκπρόσωποι των τουρκικών οργανώσεων θα µπορούσαν
να συµµετέχουν συστηµατικά στις εργασίες της οµάδας µελέτης,
που πραγµατοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εφαρµογή
των ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως γίνεται για παράδειγµα για τη
διαδικασία του Λουξεµβούργου.
5.9 Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχει συλλέξει η ΜΣΕ, οι
διαδικασίες για τη χορήγηση θεωρήσεων στα κράτη µέλη αποτελούν
εµπόδιο για την ανάπτυξη των σχέσεων στο εσωτερικό της
κοινωνίας των πολιτών. Για το λόγο αυτό η ΕΟΚΕ καλεί τις
κυβερνήσεις να απλοποιήσουν τις διαδικασίες, προκειµένου να:
— ενισχυθεί ο διάλογος µεταξύ των εκπροσώπων της κοινωνίας
των πολιτών·
— ενισχυθεί η συνεργασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
— διευκολυνθούν οι συναντήσεις µεταξύ των επιχειρηµατικών
κύκλων·
— καταστούν πιο ευέλικτες οι εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις·
— πραγµατοποιηθεί µια πλατφόρµα για τους ΜΚΟ.
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5.10 Πρέπει να επιταχυνθεί η σύσταση του Οικονοµικού και
Κοινωνικού Συµβουλίου της Τουρκίας, που να χαρακτηρίζεται από
αυτονοµία όπως προαναφέρθηκε ώστε να αποτελεί ένα έγκυρο µέσο
µονίµου διαλόγου µεταξύ της κυβέρνησης και της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών µε τη συµµετοχή όλων των κοινωνικών
εταίρων.
5.10.1 Ο εν λόγω οργανισµός, που επιτρέπει την καλύτερη
υλοποίηση της δηµοκρατίας της εγγύτητας, πρέπει να ανταποκρίνεται στις νόµιµες προσδοκίες ολόκληρης της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών και να αντανακλά τις απαιτήσεις της και τις
δυνατότητές της, κατά την πορεία ένταξης στη ζωή της Ένωσης.
5.10.2 Για να υπάρχει µια ευρεία βάση, είναι σκόπιµο το ΟΚΣ
Τουρκίας να έχει περιφερειακή διάρθρωση και να παρεµβαίνει στις
διαβουλεύσεις όλων των κεφαλαίων που αφορούν το κοινοτικό
κεκτηµένο. Οι διαβουλεύσεις σε όλα τα κεφάλαια των διαπραγµατεύσεων πρέπει να είναι συνεχείς και επίκαιρες.
5.11 Για να έχουν αίσιο πέρας οι διαπραγµατεύσεις, είναι
απαραίτητο να προωθηθεί τόσο στην Τουρκία όσο και στην ΕΕ η
γνώση και η κατανόηση των δικών τους προτύπων και πολιτιστικών
παραδόσεων. Ειδικότερα, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε
η αντίληψη των πολιτών της ΕΕ έναντι της Τουρκίας και αντιστρόφως, να συµπίπτει µε την πραγµατικότητα.
5.11.1 Ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη αυτού του
αποτελέσµατος είναι να δοθεί η δυνατότητα στις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, τόσο της ΕΕ όσο και της Τουρκίας, να διοργανώσουν ενηµερωτικές εκστρατείες.
5.12 Η ΕΟΚΕ, µέσω επίσης της ευρείας και συνεχούς δράσης
της ΜΣΕ, αισθάνεται ανέκαθεν ότι έχει την υποχρέωση:
— να προωθήσει τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις
διαπραγµατεύσεις που αφορούν κάθε κεφάλαιο που συζητείται·
— να εξετάσει προσεκτικά τις κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες της
υιοθέτησης από την Τουρκία του κοινοτικού κεκτηµένου·
— να ενισχύσει και να εδραιώσει τον διάλογο και τη συνεργασία
µεταξύ των εκπροσώπων της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών στα κράτη µέλη και στην Τουρκία.
5.12.1 Ως προς τούτο η ΕΟΚΕ και η ΜΣΕ µπορούν να αξιοποιήσουν την εµπειρία των µελών που προέρχονται από τα νέα
κράτη µέλη και, κατά συνέπεια, τον τρόπο µε τον οποίο αυτά
έλυσαν τα προβλήµατα που συνάντησαν κατά την διάρκεια των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.
5.12.2 Στόχος είναι η αξιοποίηση όλων των οργανωτικών
δυνάµεων, που δρούν επί τόπου µε τη διαδικασία της δηµοκρατίας
της εγγύτητας που, από µόνη της, η πολιτική τάξη δεν θα ήταν σε
θέση να υλοποιήσει.
5.13 Ειδικότερα µε την Τουρκία, λόγω της αχανούς έκτασης της
χώρας και της πολυπλοκότητας των προβληµάτων, οι συναντήσεις
και η σύγκριση των εµπειριών ήταν εντονότερες και συχνότερες.
Ωστόσο όλα αυτά δεν είναι ακόµη αρκετά.
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5.14 Είναι απαραίτητο να διατεθούν περισσότερα κεφάλαια, να
ενταθούν οι προσπάθειες, να πολλαπλασιαστούν οι συναντήσεις και
οι ανταλλαγές εµπειριών και να προσδιοριστούν καλύτερα οι κοινωνικές και επαγγελµατικές κατηγορίες που θα συµµετέχουν.

6. Συµπεράσµατα

6.1 Η ΕΟΚΕ θεωρεί σκόπιµο να δηµιουργηθεί, από κοινού µε το
ΟΚΣ Τουρκίας, και µε την ενεργό συµβολή του, µία µόνιµη δοµή,
αποτελούµενη από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, µε
καθήκον την παρακολούθηση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων (21), ώστε να επιτευχθεί η πραγµατική και πλήρης εφαρµογή
του κοινοτικού κεκτηµένου.

6.1.1 Λόγω της αχανούς έκτασης και της πληθώρας των πολιτισµών, ενδείκνυται η δοµή αυτή να έχει τη δυνατότητα να
λειτουργεί και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο.

6.2 Είναι πολύ σηµαντικό η αντιπαράθεση των πολιτισµών και
της αξίας του κεκτηµένου να µην αποτελέσει µονοπώλιο της
Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας και των κυριότερων πόλεων της
Τουρκίας, αλλά να επεκταθεί στις επαρχίες και στις αγροτικές
ζώνες.

6.3 Οι προσδοκίες, οι φόβοι και οι ελπίδες των λαών βρίσκουν
απήχηση και υλοποιούνται στις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών. Σε αυτές τις οργανώσεις πρέπει να δοθεί ο θεµελιώδης
ρόλος του προγραµµατισµού και της πραγµατοποίησης ενηµερωτικής εκστρατείας για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ.

6.3.1 Κατά την ΕΟΚΕ, είναι επίσης σηµαντικό να προσδιοριστεί
µία κοινή πλατφόρµα επικοινωνίας (22),δηλαδή ένα Φόρουµ, στο
οποίο οι ενώσεις και οι ΜΚΟ να έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν συγκεκριµένα και επιτόπου τα κυριότερα προβλήµατα και να
βρίσκουν κοινές λύσεις.

6.4 Η προενταξιακή πορεία συνοδεύεται από προγράµµατα
υποστήριξης και οικονοµικής ενίσχυσης. Συχνά µόνο λίγα άτοµα, οι
επιφορτισµένοι µε τα έργα, γνωρίζουν τις διαδικασίες, τις προθεσµίες και τις οικονοµικές δυνατότητες. Πρέπει να υπάρχει σαφές
ενηµερωτικό υλικό, που να διαβιβάζεται σε όλες τις οργανώσεις και
να αποτελεί αντικείµενο σχεδίων και προτάσεων.

6.4.1 Ακόµη και οι διαδικασίες των χρηµατοδοτήσεων πρέπει να
είναι, στα όρια του δυνατού, απλές και σαφείς για τις οργανώσεις
που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών.
(21) Πρόκειται για τη σύναψη οριζόντιας και κάθετης εταιρικής σχέσης µε
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών (οριζόντια) και των
θεσµικών οργάνων (κάθετα) όπως συµβαίνει µε τις περιφέρειες NUTS II
του στόχου 1. Η διαβούλευση µε και η ενηµέρωση προς τους ως άνω
εταίρους κατέστησε δυνατή την αισθητή βελτίωση των προβληµάτων
των αναπτυσσόµενων περιοχών. Βλ. έγγραφα της Γ∆ Regio για τα POR
και τα περιφερειακά ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού.
(22) Μία δοµή διαλόγου.
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6.5 Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Τουρκία, µε την
υποστήριξη και την εµπειρία της ΜΣΕ, της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής
των Περιφερειών, έχει τη δυνατότητα να συµβάλει σηµαντικά στη
διοργάνωση συγκεκριµένου και διαρθρωµένου διαλόγου µεταξύ των
εκπροσώπων των τοµέων της κοινωνίας των πολιτών συµπεριλαµβανοµένων των φορέων του κοινωνικού διαλόγου στην Τουρκία και
µεταξύ Τουρκίας και ΕΕ (23). Μέσω των πόρων που προβλέπονται
για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, έχει µεγάλη σηµασία
να δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους της Τουρκίας και της ΕΕ η
δυνατότητα να καταρτίσουν κοινά προγράµµατα κατάρτισης στους
πολυάριθµους τοµείς που προβλέπονται από τα 31 κεφάλαια του
κοινοτικού κεκτηµένου.
6.6 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι πρέπει να ενισχυθεί το ταχύτερο δυνατό
η δηµιουργία υποδοµής («capacity building») των τουρκικών
οργανώσεων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αυξήσουν τις
γνώσεις τους για τους οµολόγους τους στην Ευρώπη, ειδικότερα δε
για τη λειτουργία τους και τον αντιπροσωπευτικό τους ρόλο σε µια
δηµοκρατία της εγγύτητας.
6.6.1
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης του
κεκτηµένου, αποκτά σηµασία η επεξεργασία µιας νοµοθεσίας για τις
ενώσεις, το κείµενο και το πνεύµα της οποίας να συµφωνεί µε τη
νοµοθεσία που ήδη υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
6.7 Η κυβέρνηση της Τουρκίας µε τη βοήθεια όσων προβλέπονται από το κοινοτικό κεκτηµένο θα πρέπει να βελτιώσει τη νοµοθεσία που αφορά τις οργανώσεις και να εξαλείψει τα εµπόδια που
περιορίζουν την ανάπτυξη των ΜΚΟ.
6.8 Όσον αφορά τη διάσταση του φύλου, η ΕΟΚΕ καλεί την
Επιτροπή να µεριµνήσει ούτως ώστε οι γυναίκες να συµµετέχουν σε
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όλες τις δράσεις συνεργασίας και να εκπροσωπούνται δεόντως
στους οργανισµούς διαλόγου και στις προγραµµατισµένες δράσεις.
6.9 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι οι διάφορες τουρκικές οργανώσεις
χρήζουν υποστήριξης, διότι µπορεί να γίνουν, στους αντίστοιχους
τοµείς, και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µέλη των ευρωπαϊκών και
διεθνών οργανισµών.
6.10 Η συµµετοχή της Τουρκίας στα προγράµµατα εκπαίδευσης
και κατάρτισης πρέπει να ενθαρρυνθεί µε κάθε τρόπο, ακόµη και µε
νέα προγράµµατα, που θα δηµιουργηθούν επί τούτου, και που θα
συµπληρώσουν τα υφιστάµενα.
6.10.1 Η εµπειρία των πανεπιστηµιακών προγραµµάτων ανταλλαγής, µε το πρόγραµµα Erasmus, δεόντως ενισχυµένο, θα
µπορούσε να αποτελέσει εξαιρετική ευκαιρία για πολλούς σπουδαστές διαφόρων εθνικοτήτων να γνωριστούν µεταξύ τους και να
αναπτύξουν αισθήµατα αλληλοεκτίµησης.
6.11 Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι θα µπορούσαν να µειωθούν ή
να εξαλειφθούν πολλές διατυπώσεις, τις οποίες απαιτούν τα
τουρκικά υπουργεία, όταν επιχειρηµατίες ή οικονοµικοί φορείς
προτίθενται να ασκήσουν κάποια δραστηριότητα στις ευρωπαϊκές
χώρες.
6.12 Οι δεσµοί µεταξύ εκπροσώπων παρεµφερών οργανισµών,
µεταξύ Τουρκίας και ΕΕ, πρέπει να υποστηριχθούν, να ενθαρρυνθούν και να δοθούν κίνητρα προκειµένου να διευκολυνθεί και
να επιταχυνθεί η ανταλλαγή εµπειριών και πολιτιστικών στάσεων.
6.13 Στην ουσία, όλες οι προσπάθειες πρέπει να κατευθύνονται
κατά τρόπον ώστε περισσότεροι ευρωπαίοι να γνωρίσουν την
Τουρκία και περισσότεροι τούρκοι να γνωρίσουν την Ευρώπη.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne Marie SIGMUND

(23) Υπάρχει ήδη καθιερωµένος διάλογος. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
των εργοδοτών και των εκπροσώπων των µικροεπιχειρήσεων έχουν ήδη
συχνές επαφές όσον αφορά την συνδικαλιστική εκπροσώπηση, την απασχόληση, τα προβλήµατα της πίστεως, της επαγγελµατικής κατάρτισης
και της εµπορίας και διεθνοποίησης των προϊόντων. Οι συναντήσεις
πραγµατοποιούνται είτε στις Βρυξέλλες (UNICE, UEAPME, CES…) είτε
στην Τουρκία. Όµως οι σχέσεις θα πρέπει να διαρθρωθούν καλύτερα.
Όσον αφορά το πρόβληµα της υφαντουργίας αντιµετωπίστηκε, µε τη
βοήθεια της Γ∆ «Επιχειρήσεις» το θέµα της πανευρωµεσογειακής ζώνης
ως εναλλακτική λύση της κινέζικης παραγωγής µε προϊόντα ποιότητος.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Πρόταση οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για
την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον
από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους»
COM(2005) 370 τελικό — 2005/0149 (COD).
(2006/C 28/23)
Στις 16 Σεπτεµβρίου 2005 και σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Στις 27 Σεπτεµβρίου 2005, το Προεδρείο της ΕΟΚΕ ανέθεσε την κατάρτιση της γνωµοδότησης στο ειδικευµένο
τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον».
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών η ΕΟΚΕ, κατά την 421η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 26ης και 27ης
Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου) όρισε ως γενικό εισηγητή τον κ. PEZZINI και υιοθέτησε την
ακόλουθη γνωµοδότηση µε 81 ψήφους υπέρ, µία κατά και 3 αποχές.
1. Συµπεράσµατα και Συστάσεις
1.1 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της
οδηγίας 2000/14/ΕΚ («οδηγία για τον θόρυβο») (1).
1.2 Η ΕΟΚΕ δράττει την ευκαιρία για να τονίσει ότι οι βασικές
πηγές θορύβου, στον οικοδοµικό τοµέα καθώς και στις δραστηριότητες κηπουρικής και δασοκοµίας, είναι ακριβώς τα εργαλεία και
ο εξοπλισµός που απαριθµώνται στην οδηγία 2000/14/ΕΚ, και ότι
οι τεχνικές πληροφορίες και οι εγγυήσεις που παρέχονται από τους
κατασκευαστές των εν λόγω εξοπλισµών έχουν θεµελιώδη σηµασία
για την ορθή διαχείριση του προβλήµατος του θορύβου από
πλευράς εργοδοτών.
1.3 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει επίσης τη σηµασία που θα έχει, για την
µείωση του θορύβου στο περιβάλλον η πλήρης εφαρµογή της
οδηγίας 2000/14/ΕΚ, όταν οι κύριοι του έργου, δηµόσιοι και ιδιωτικοί, θα ενσωµατώσουν στα κεφάλαια τις απαιτήσεις που αναφέρονται στους εξοπλισµούς περιορισµένου θορύβου.
1.4 Τέλος, η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι ισχύουν οι εναρµονισµένες
προδιαγραφές για την µέτρηση των εκποµπών θορύβου. Η οδηγία
για τον θόρυβο (2000/14/ΕΚ) βασίζεται σε αρχές και έννοιες της
νέας στρατηγικής όσον αφορά την τεχνική εναρµόνιση και τυποποίηση, που υποδεικνύονται την οδηγία του συµβουλίου της 7ης
Μαΐου 1985 (2) και στην Οδηγία 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 22ας Ιουλίου 1994 (3).

2. Αιτιολογική έκθεση

περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους
(«οδηγία για το θόρυβο»).
2.2 Από τις 3 Ιανουαρίου 2002, οι πενηνταεπτά τύποι του
εξοπλισµού που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της πρέπει να
τηρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας για το θόρυβο πριν διατεθούν
στην αγορά ή τεθούν σε λειτουργία εντός της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
2.3 Για 22 τύπους εξοπλισµού η οδηγία για το θόρυβο ορίζει
τις µέγιστες επιτρεπόµενες στάθµες ακουστικής ισχύος και την
υποχρεωτική σήµανση των εκποµπών θορύβου καθώς επίσης και
την υποχρεωτική σήµανση των εκποµπών θορύβου για τους υπόλοιπους 35 τύπους εξοπλισµού.
2.3.1 Για τους 22 τύπους εξοπλισµού για τους οποίους ισχύουν
επιτρεπόµενες στάθµες ακουστικής ισχύος, προβλέπονται δύο
φάσεις εφαρµογής. Η πρώτη τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου
2002 («φάση Ι»)· η δεύτερη σειρά µειωµένων ορίων θα αρχίσει να
ισχύει στις 3 Ιανουαρίου 2006 («φάση ΙΙ»).
2.3.2 Για ορισµένους τύπους εξοπλισµού η οµάδα εργασίας
«WG7» (4), που συστάθηκε από την Επιτροπή, συµφώνησε ότι οι
µετρούµενες στάθµες ακουστικής ισχύος που πρέπει να εφαρµοστούν στη φάση ΙΙ θα ήταν τεχνικώς αδύνατον να επιτευχθούν.
2.3.3 Για το λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει να θεωρηθούν
αποκλειστικά και µόνο ενδεικτικές οι επιτρεπόµενες στάθµες ακουστικής ισχύος κατά τη φάση 2 για τον ανωτέρο εξοπλισµό. Τα
οριστικά µεγέθη θα εξαρτηθούν από την τροποποίηση της οδηγίας
για τον θόρυβο, ύστερα από την υποβολή σχετικής έκθεσης
σύµφωνα µε το άρθρο 20.

2.1 Η παρούσα πρόταση προβλέπει την τροποποίηση της
οδηγίας 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 8ης Μαΐου 2000 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο

2.4 Αν και η οδηγία δεν τροποποιείται, τα µεγέθη της φάσης Ι
θα εφαρµοσθούν και κατά τη φάση II.

(1) ΕΕ L 162 της 3.7.2000, σελ. 1.
(2) ΕΕ C 136 της 4.6.1985, σελ. 1.
(3) ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σελ. 23.

(4) Οµάδα εργασίας για τον εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους
(Οµάδα εµπειρογνωµόνων που συστάθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής)

3.2.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Γενικές παρατηρήσεις

3.1 Παράλληλα µε την επικρότηση της πρότασης για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ, χρειάζεται να τονισθούν δύο
σηµαντικές πτυχές:

3.2 Η πρώτη πτυχή αφορά την διατήρηση και την επιβεβαίωση
των κατευθύνσεων που περιλαµβάνονται στην Οδηγία 2000/14/ΕΚ,
δεδοµένου ότι η παρούσα πρόταση τροποποίησης θα έπρεπε να
συµπληρώσει µία σειρά κοινοτικών µέτρων σχετικά µε τις εκποµπές
θορύβου που παράγονται από τις βασικές πηγές θορύβου και
συγκεκριµένα: οδικά και τροχιοδροµικά οχήµατα και συναφείς
υποδοµές, αεροσκάφη, εξοπλισµός προς χρήση σε εξωτερικούς
χώρους, βιοµηχανικός εξοπλισµός, κινητός εξοπλισµός και εξοπλισµός για την επεξεργασία συµπληρωµατικών βραχυπρόθεσµων,
µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων µέτρων.
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3.2.3 Στην παρούσα πρόταση, οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής
προστασίας και εγγύησης της ελεύθερης αγοράς φαίνεται να είναι
καλά εναρµονισµένες.

3.3 Η δεύτερη πτυχή αφορά τη συνοχή της προτάσεως µε τα
προγράµµατα της δράσης και τους στόχους που έχουν υιοθετηθεί
από την ΕΕ όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και της
υγείας/προστασία από την ηχορύπανση.

3.3.1 Στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής θα πρέπει να
επιδιωχθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του
περιβάλλοντος και στο πλαίσιο αυτό ένας από τους βασικούς
στόχους είναι η προστασία από την ηχορύπανση.

3.3.2 Στο πράσινο βιβλίο των µελλοντικών πολιτικών, σε ό,τι
αφορά την ηχορύπανση, η Επιτροπή ορίζει ότι ο θόρυβος αποτελεί
ένα από τα µείζονα περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ευρώπη.
3.2.1
Η Οδηγία ευθυγραµµίζεται πράγµατι µε τη νοµοθεσία που
διέπει τις εκποµπές θορύβου ορισµένων κατηγοριών εξοπλισµού:
— η Οδηγία 70/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου
1970, όσον αφορά την προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών σχετικά µε την επιτρεπόµενη στάθµη ήχου και τη
διάταξη εξάτµισης των µηχανοκίνητων οχηµάτων·
— η Οδηγία 77/311/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Μαρτίου
1977, σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών όσον αφορά την ακουστική στάθµη των οδηγών γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων µε τροχούς·
— η Οδηγία 80/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ης ∆εκεµβρίου
1979, σχετικά µε τον περιορισµό των ακουστικών εκποµπών
υποηχητικών αεροσκαφών και οι συµπληρωµατικές οδηγίες
— η Οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ης Ιουνίου
1992, σχετικά µε την έγκριση των δίτροχων ή τρίτροχων
οχηµάτων µε κινητήρα·
— η Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000 σχετικά µε την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την εκποµπή
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
3.2.2
Πριν εδραιωθεί η πολιτική για το περιβάλλον, οι παρεµβάσεις στον τοµέα της προστασίας έναντι της ακουστικής ρύπανσης
απέβλεπαν όχι µόνο στο σεβασµό του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως
στην εφαρµογή των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισµού και της
ελεύθερης αγοράς των αγαθών (5).
(5) Βλέπε την απόφαση του ∆ικαστηρίου της 12ης Μαρτίου 2002, υπόθεση
C-27/00 και C-122/00

3.4 Η πρόταση της Επιτροπής εντάσσεται άµεσα στις δράσεις
που υιοθετήθηκαν για την εφαρµογή των προγραµµάτων δράσης
και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το περιβάλλον και την υγεία
που ορίζονται στα συµπεράσµατα που Συµβουλίου της Ένωσης της
27ης Οκτωβρίου 2003.

3.4.1 Πρέπει να υπενθυµιστεί επ'αυτού ότι η Κοινότητα
παρενέβη για την καταπολέµηση της ηχορύπανσης µε την Οδηγία
2002/49: πρόκειται για µία βασική πράξη που ορίζει και διευκρινίζει τα κριτήρια για τον προσδιορισµό του ελαχίστου ορίου επιτρεπτού περιβαλλοντικού θορύβου.

3.5 Τα κοινοτικά όργανα έχουν προσδιορίσει κοινές µεθόδους
αξιολόγησης, καθιερώνοντας την έννοια της ελάχιστης τιµής.
Εναπόκειται συνεπώς στα κράτη µέλη να καθορίσουν τις τιµές σε
σχέση µε τις διάφορες αστικές ζώνες και να προβούν στον συντονισµό τους µε τις εθνικές νοµοθεσίες.

3.5.1 Η υιοθέτηση κοινών κριτηρίων αξιολόγησης ήταν
απαραίτητη διότι σε αντίθεση περίπτωση τα αποτελέσµατα σε σχέση
µε τα ελάχιστα όρια επιτρεπτού θορύβου θα µπορούσαν να διαφέρουν από κράτος σε κράτος και έτσι θα ήταν δυνατό να απαγορεύεται η διέλευση ορισµένων οχηµάτων ή αεροσκαφών και να
τίθενται διαφορετικοί περιορισµοί όσον αφορά τη χρήση των µέσων
στο εθνικό έδαφος.

3.6 Η οδηγία 2002/49 έχει ως αντικείµενο την καταπολέµηση
της ηχορύπανσης, και προσδιορίζει ως προτεραιότητα την εξάλειψη
των βλαπτικών αποτελεσµάτων για τον άνθρωπο που συνεπάγεται η
έκθεση στον θόρυβο του περιβάλλοντος.
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3.6.1
Σε ό,τι αφορά την έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου
κατά την εργασία, έκθεση που µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ακουστικές βλάβες και συνεπώς να είναι και αιτία
ατυχηµάτων κατά την εργασία, επισηµαίνονται οι οδηγίες που
προβλέπουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για την υγεία και την
ασφάλεια:
— Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου
1989, όσον αφορά την εφαρµογή µέτρων για την προαγωγή
της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων
κατά την εργασία.
— Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003, για τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όσον αφορά την έκθεση
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των εργαζοµένων σε κινδύνους που οφείλονται σε φυσικά αίτια
(θόρυβος).
— Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ης Νοεµβρίου
1989, σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας
για την χρήση εξοπλισµών εργασίας από τους εργαζοµένους
κατά την εργασία. Για όλες τις επαγγελµατικές δραστηριότητες
κατά τις οποίες δηµιουργείται θόρυβος, οι οδηγίες αυτές
προβλέπουν ότι ο εργοδότης πρέπει να σχεδιάσει την επαγγελµατική δραστηριότητα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µειώνεται
στο ελάχιστο η έκθεση, και συγκεκριµένα µε την χρήση εξοπλισµών χαµηλού θορύβου, και να διενεργεί ελέγχους όσον
αφορά την πηγή της ηχορύπανσης µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

