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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

424Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΚΑΙ 15ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006
Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την «Πρόταση απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης
στον τοµέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013»
COM (2005) 115 τελικό — 2005/0042 (COD)
(2006/C 88/01)
Στις 2 Ιουνίου 2005, το Συµβούλιο αποφάσισε, σύµφωνα µε τα άρθρα 152 και 153 της Συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής µε θέµα την ανωτέρω πρόταση
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 23 Ιανουαρίου 2006 µε βάση την εισηγητική
έκθεση του κ. PEGADO LIZ.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της, στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου),
η ΕΟΚΕ υιοθέτησε, µε 130 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 1 αποχή, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Κύρια σηµεία
1.1 Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης για τη θέσπιση
«ενιαίου ολοκληρωµένου προγράµµατος» της Κοινότητας στους
τοµείς της δηµόσιας υγείας και της προστασίας των καταναλωτών
για την περίοδο 2007-2013. Η ανωτέρω πρόταση στηρίζεται σε
ένα έγγραφο στρατηγικής, το οποίο αποτελείται από µια ανακοίνωση και µια εκτεταµένη αξιολόγηση του αντίκτυπου υπό την
µορφή επισυναπτόµενου εγγράφου εργασίας.
1.2 Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή προσδιορίζει µια
κοινή στρατηγική για την πολιτική στους τοµείς της δηµόσιας
υγείας και της προστασίας των καταναλωτών, και µάλιστα για µια
τόσο µακρά χρονική περίοδο (επτά έτη). Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τις
προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή προκειµένου να δώσει νέα
ώθηση σε αυτούς τους δύο τοµείς πολιτικής, οι οποίοι σε διοικητικό επίπεδο έχουν πλέον ενσωµατωθεί σε µια κοινή Γενική
∆ιεύθυνση.
1.3 Η Επιτροπή αιτιολογεί αυτήν την καινοτοµία µε νοµικά,
οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά επιχειρήµατα. Η ΕΟΚΕ επικροτεί
το πλήθος των παρεχόµενων πληροφοριών και την επιµέλεια µε την
οποία παρουσιάζονται λεπτοµερώς οι διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες στο πλαίσιο της αξιολόγησης του αντίκτυπου.
1.4 Η ευρεία ακρόαση που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ, όπου συµµετείχαν εκπρόσωποι των διαφόρων ενδιαφερόµενων κοινωνικών
εταίρων και φορέων, καθώς και µία σειρά από πρωτοβουλίες που
αναλήφθηκαν εντωµεταξύ από την Επιτροπή ή αναπτύχθηκαν στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσαν τη δυνατότητα να εκφραστούν οι
ποικίλες απόψεις σχετικά µε τη διατύπωση, το περιεχόµενο και τη
µορφή παρουσίασης, καθώς και σχετικά µε τις βασικές αρχές των
προτάσεων της Επιτροπής.

1.5 Η ΕΟΚΕ εξέτασε τα έγγραφα που υπέβαλε η Επιτροπή και
το πλήθος των παρεχόµενων πρόσθετων πληροφοριών, καθώς και
τις συµβολές των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι
οποίοι ενέχονται άµεσα στους τοµείς της δηµόσιας υγείας και της
προστασίας των καταναλωτών. Υπό το φως των ανωτέρω και αφού
ελήφθησαν υπόψη και οι ποικίλες γραπτές συµβολές που υπέβαλε
ένα ευρύ φάσµα αντιπροσωπευτικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τοµείς, η ΕΟΚΕ κατέληξε στη βασική
διαπίστωση ότι η πρόταση για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και της προστασίας
των καταναλωτών δεν στοιχειοθετείται αρκετά και δεν διευκρινίζονται οι επιµέρους πτυχές του: τα διατυπωθέντα επιχειρήµατα δεν
φαίνεται να επαρκούν προκειµένου να πείσουν σχετικά µε την
ορθότητα της πραγµατοποιηθείσας επιλογής.

1.6 Ειδικότερα κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, δεν έχει καταδειχθεί
ότι από τα κοινά και συµπληρωµατικά σηµεία αυτών των δύο
τοµέων της κοινοτικής πολιτικής αναπτύχθηκαν συνέργιες. Αυτά τα
σηµεία θα µπορούσαν να αναπτυχθούν και να εφαρµοσθούν µέσω
συγκεκριµένων δράσεων συνεργασίας και συντονισµού, οι οποίες να
εστιάζονται στο θεµελιωδώς οριζόντιο χαρακτήρα αυτών των δύο
πολιτικών τοµέων, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής.
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1.7 Η νοµική βάση των δύο πολιτικών, οι οποίες ορίζονται
αντίστοιχα από τα άρθρα 152 και 153 της Συνθήκης, είναι ριζικά
διαφορετική. Κατά συνέπεια, απαιτείται η επίδειξη προσοχής µε
στόχο να αποφευχθούν δύο αρνητικές συνέπειες: Αφενός η πολιτική
για την προστασία των καταναλωτών θα ήταν αυστηρά προσανατολισµένη στα κριτήρια συµπληρωµατικότητας και επικουρικότητας
που ισχύουν για την πολιτική στον τοµέα της δηµόσιας υγείας,
γεγονός που θα απέβαινε εις βάρος των εξουσιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών. Αφετέρου,
αυτό θα οδηγούσε σε ανεπιθύµητη «καταναλωτικοποίηση» της πολιτικής στον τοµέα της υγείας, στο πλαίσιο της οποίας οι όροι
«χρήστης» και «καταναλωτής» θα ερµηνεύονταν βάσει κοινών
κριτηρίων, περιορίζοντάς τους σε κοινές πτυχές του όρου «πολίτες».
1.8 Περαιτέρω, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι στην πολιτική προστασίας
των καταναλωτών θα µπορούσαν να καταγραφούν απώλειες σε
περίπτωση γενικού υπολογισµού του προϋπολογισµού σε ενιαία
βάση. Ο διαχωρισµός που εφαρµόζεται µέχρι σήµερα θα είχε πλεονεκτήµατα και για τους δύο τοµείς πολιτικής, ειδικά αν συνεκτιµηθούν η τρέχουσα θεσµική κρίση και οι αβεβαιότητες σχετικά
µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές.
1.9 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι στην παρούσα πρόταση απόφασης όχι
απλώς δεν ρυθµίζονται ορισµένες θεµελιώδεις πτυχές των δύο πολιτικών, µη εξασφαλίζοντας τη δέουσα χρηµατοδότηση, αλλά και
παραβλέπονται ενδεχοµένως ορισµένα καθοριστικά, ουσιαστικά και
κρίσιµα ζητήµατα. Στις προτεινόµενες διατάξεις όσον αφορά την
εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση θα πρέπει να προαχθεί
περαιτέρω το πνεύµα καινοτοµίας, η ρητή διατύπωση και η
ανάληψη δέσµευσης.
1.10 Τέλος, η ΕΟΚΕ ζητά την ανάθεση σαφέστερα προσδιορισµένων αρµοδιοτήτων και καθηκόντων στο Ινστιτούτο Καταναλωτών το οποίο δεν θα πρέπει να υπάγεται ως εξαρτώµενο τµήµα
στον Εκτελεστικό Οργανισµό για τη ∆ηµόσια Υγεία. Μόνον έτσι
µπορεί να επιτευχθεί η αποφασιστική συµβολή που θα ήταν ενδεδειγµένη για την καλύτερη εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας
και για τη βελτίωση της ενηµέρωσης και της εκπαίδευσης των καταναλωτών.
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και τη σηµασία τους στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. Επιπλέον,
η Επιτροπή παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα του νέου κοινού
προγράµµατος βάσει των συνεργιών που καθιστούν δυνατή την
εξοικονόµηση πόρων και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και, εν τέλει, συνεπάγονται µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.
2.4 Αυτή η στρατηγική επιλογή της Επιτροπής θεµελιώνεται
στην ανάγκη ανάπτυξης συνεργιών µεταξύ των δύο τοµέων πολιτικής, οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν στην επίτευξη οικονοµιών
κλίµακας και την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την διοικητική αποτελεσµατικότητα. Εκτός
αυτού, διασφαλίζεται µεγαλύτερη συνεκτικότητα µεταξύ των επιµέρους µέτρων, ενώ τα εν λόγω ζητήµατα τοποθετούνται στο
επίκεντρο της πολιτικής ηµερήσιας διάταξης.
2.5 Σύµφωνα µε την Επιτροπή, οι κοινοί στόχοι που επιδιώκονται µέσω αυτής της συνδυασµένης πολιτικής είναι οι εξής:
— η προστασία των πολιτών από τους κινδύνους και τις απειλές
που ξεφεύγουν από τον έλεγχο των µεµονωµένων ατόµων·
— η αύξηση της ικανότητας των πολιτών να λαµβάνουν καλύτερες
αποφάσεις για τα συµφέροντά τους στον τοµέα της υγείας
αλλά και ως καταναλωτών·
— η ένταξη των στόχων της πολιτικής που εφαρµόζεται στους
τοµείς της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών στις
άλλες κοινοτικές πολιτικές.
2.6 Ειδικά στον τοµέα της πολιτικής για την υγεία επισηµαίνονται οι ακόλουθοι στόχοι:
— η προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία·
— η προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής·
— η συµβολή στη µείωση της επίπτωσης σηµαντικών νόσων στην
ΕΕ·
— η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας
των συστηµάτων υγείας·
— η παροχή περισσότερων και καλύτερων πληροφοριών σχετικά
µε θέµατα υγείας.

2. Εισαγωγή: Κύρια σηµεία της ανακοίνωσης και της
πρότασης απόφασης της Επιτροπής
2.1 Στην ανακοίνωσή της µε θέµα «Καλύτερη υγεία, µεγαλύτερη ασφάλεια και περισσότερη εµπιστοσύνη για τους πολίτες:
µια στρατηγική για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών», η Επιτροπή υποβάλλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο πρόταση απόφασης για τη θέσπιση κοινοτικού
προγράµµατος δράσης στον τοµέα της υγείας και της προστασίας
των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013.
2.2 Η Επιτροπή υπέβαλε, για πρώτη φορά µε τη νέα στρατηγική
και το κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την περίοδο 2007-2013,
µια κοινή προσέγγιση για την πολιτική στον τοµέα της υγείας και
της προστασίας των καταναλωτών.

2.7 Για τον τοµέα της πολιτικής καταναλωτών επισηµαίνονται οι
ακόλουθοι στόχοι·
— η εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου προστασίας για όλους
τους καταναλωτές της ΕΕ·
— η αύξηση της ικανότητας των καταναλωτών να προασπίζουν τα
συµφέροντά τους·
— η διεύρυνση του πεδίου αρµοδιοτήτων του Εκτελεστικού Οργανισµού για τη ∆ηµόσια Υγεία µέσω της σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καταναλωτών.

3. Αξιολόγηση της ανακοίνωσης και της πρότασης της Επιτροπής
3.1 Γενικές παρατηρήσεις: το πρόγραµµα στο σύνολό του

2.3 Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή διευκρινίζει τους λόγους
για την υιοθέτηση αυτής της νέας προσέγγισης και παραπέµπει
σχετικά στους κοινούς στόχους που έχουν τεθεί στους δύο τοµείς

3.1.1 Η νοµική βάση της πολιτικής για την υγεία και η
αντίστοιχη της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών είναι
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εντελώς διαφορετικές. Η πολιτική για την υγεία εµπίπτει κατά κύριο
λόγο στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, ενώ η δράση της
Κοινότητας συµπληρώνει απλώς τις εθνικές πολιτικές λαµβανοµένων
υπόψη των επιµέρους πτυχών που συµπεριλαµβάνονται στο άρθρο
152 (1). Αντιθέτως, η πολιτική προστασίας των καταναλωτών, όπως
καθορίστηκε στη Συνθήκη, ειδικά µετά τη Συνθήκη του
Άµστερνταµ, διακρίνεται για τον κοινοτικό της χαρακτήρα, και
συµβάλλει στην προώθηση των δικαιωµάτων των καταναλωτών και
την προστασία των συµφερόντων τους, ειδικά σε ό,τι αφορά
δράσεις στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς (2).

3.1.6 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν κοινές πτυχές µεταξύ
των δύο πολιτικών, αλλά θεωρεί ότι αυτά τα κοινά στοιχεία δεν
εντοπίζονται µόνο στους εν λόγω τοµείς αλλά και σε πολλούς
άλλους. (3) Εξάλλου, η Επιτροπή δεν έχει καταδείξει ωστόσο, κατά
τρόπο αναµφισβήτητο, ότι οι κοινές πτυχές των δράσεων που
πρέπει να πραγµατοποιηθούν µπορούν να επιτευχθούν µόνο µέσω
της κατάρτισης και εφαρµογής ενός κοινού ενιαίου προγράµµατος,
ή ακόµη ότι αυτός είναι ο πλέον κατάλληλος και αποτελεσµατικός
τρόπος για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου (4).

3.1.2
Ως εκ τούτου, δεν µπορεί να γίνεται λόγος για µια εικαζόµενη κοινή νοµική «ταυτότητα» µεταξύ των άρθρων 152 και 153,
τα οποία µπορούν να λειτουργήσουν ως κοινή νοµική βάση για ένα
ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης στους τοµείς της δηµόσιας
υγείας και της προστασίας των καταναλωτών.

3.1.7 Αυτή η ολοκληρωµένη προσέγγιση παρουσιάζει, σύµφωνα
µε την άποψη κάποιων οργανώσεων καταναλωτών, µια σειρά µειονεκτηµάτων µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται ορισµένα τα οποία
συµµερίζεται η ΕΟΚΕ και είναι, παραδείγµατος χάρη, τα εξής:

3.1.3
Επιπλέον, ο νοµικός και θεσµικός χαρακτήρας του δικαιώµατος στην υγειονοµική περίθαλψη στα επιµέρους κράτη µέλη
διαφοροποιείται πλήρως από τα δικαιώµατα των καταναλωτών, ενώ
ακόµη και η προστασία αυτών των δικαιωµάτων παρουσιάζεται σε
διάφορες µορφές.

3.1.4
Αυτό δεν σηµαίνει ότι η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι τα θέµατα που
συνδέονται µε τη δηµόσια υγεία δεν έχουν επί του παρόντος θεµελιώδη σηµασία, η οποία θα αιτιολογούσε από µόνη της µία ισχυρή
πολιτική για την ευρωπαϊκή δηµόσια υγεία, µία πολιτική που θα
µπορούσε να θεωρηθεί και ως µέσον καταπολέµησης της φτώχειας
και του αποκλεισµού. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η µη επικύρωση
του συνταγµατικού κειµένου συνέβαλε στην έλλειψη σηµαντικής
προόδου προς αυτή την κατεύθυνση.

3.1.5
Πράγµατι, η ΕΟΚΕ πρέπει να επισηµάνει ότι οι έννοιες του
«καταναλωτή» και του «ασθενούς» δεν συµπίπτουν και ότι τα
χαρακτηριστικά που τις καθορίσουν δεν πρέπει να συγχέονται, κατά
πρώτον επειδή ο όρος «καταναλωτές» δεν παραπέµπει αποκλειστικά
σε άτοµα που η επιλογή τους κατευθύνεται από κυρίως οικονοµικά
αίτια, ενώ ως «ασθενείς» δεν µπορούν να θεωρούνται εκείνοι που
είναι απλώς καταναλωτές φαρµάκων και ιατρικών υπηρεσιών. Τα
δικαιώµατά τους είναι, πράγµατι, διαφορετικής φύσης και όχι µόνο
οικονοµικής τάξης και αυτά δεν είναι δυνατόν να συγκριθούν παρά
µόνο µε τα δικαιώµατα για δικαιοσύνη και εκπαίδευση, των οποίων
ο σεβασµός µεταφράζεται στην παροχή από τα κράτη υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας.
(1) Όπως το υπενθύµισαν ο Γενικός ∆ιευθυντής της Γ∆ SANCO, κ. Robert
MADELIN, επ' ευκαιρία του «Ανοιχτού Φόρουµ Υγείας 2005» (7 και 8
Νοεµβρίου 2005, στις Βρυξέλλες), καθώς και οι ευρωβουλευτές, Miroslav MIKOLASIK και Dorette CORBEY, της σοσιαλιστικής οµάδας, στις
παρεµβάσεις τους στο πλαίσιο παράλληλης συνεδρίασης κατά τη
διάρκεια του φόρουµ.
2
( ) Βλέπε σχετικά την ερµηνεία των Vandersenden, Dubois, Latham, Van
den Abeele, Capouet, Van Ackere-Pietry, Gerard και Ayral στα σχόλια
του Megret για τη Συνθήκη, τόµος VIII, 2η έκδοση 1996, σ. 16 κ.εξ.
και 41 κ.εξ Στο σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης (ΕΕ C 169 της 18ης
Ιουλίου 2003) η κατάσταση διατυπώνεται ακόµη πιο σαφώς: οι διατάξεις του άρθρου III-132 για την προστασία των καταναλωτών που περιέχονται στον Τίτλο ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ «Πολιτική σε άλλους ειδικούς τοµείς»
είναι πλήρως ισοδύναµες µε τις αντίστοιχες που αφορούν την κοινωνική
πολιτική, τη γεωργία και την πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος.
Το άρθρο ΙΙΙ-179 σχετικά µε τη δηµόσια υγεία περιλαµβάνεται στο
Κεφάλαιο V στους τοµείς όπου η Ένωση µπορεί µόνο να διεξάγει συντονιστικές, συµπληρωµατικές ή υποστηρικτικές δράσεις. Στο ίδιο κεφάλαιο
µαζί µε τη δηµόσια υγεία συµπεριλαµβάνονται οι τοµείς πολιτισµός,
νεολαία και αθλητισµός ή πολιτική προστασία.

— η πιθανή µείωση της προβολής της πολιτικής για την προστασία
των καταναλωτών και ο ευρύτερος περιορισµός του ρόλου της
λόγω του προσανατολισµού της ή/και της υπόταξής της στην
πολιτική για την υγεία· στο πλαίσιο αυτό ελλοχεύει ο κίνδυνος
η πολιτική προστασίας των καταναλωτών να υποβαθµιστεί σε
συµπληρωµατικό σκέλος των πολιτικών των κρατών µελών (5).
— επιπλέον δυσχέρειες όσον αφορά το διάλογο και τη διασύνδεση
µε τις οργανώσεις και τις αρµόδιες εθνικές οντότητες, οι οποίες
στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν διαχειρίζονται από
κοινού τους δύο σχετικούς τοµείς.
— πρόσθετες πιθανόν δυσκολίες για τις ΜΚΟ που εργάζονται σε
όλους τους τοµείς για την πρόσβαση σε χρηµατοδοτήσεις και
τη συγχρηµατοδότηση δράσεων του επιµέρους ενδιαφέροντός
τους, εξαιτίας είτε περιορισµένων πόρων είτε πόρων που διοχετεύονται σε άλλους φορείς.
3.1.8 Αντιθέτως, καµία από τις έξι βασικές αίτιες που παρατίθενται στην αξιολόγηση των επιπτώσεων (σελίδα 6/7) δεν συνιστά
ισχυρό επιχείρηµα υπέρ της υιοθέτησης µιας κοινής προσέγγισης
για τις δύο πολιτικές. Οι τεθειµένοι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν
και µέσω κατάλληλου συντονισµού των πολιτικών, πρωτίστως µέσω
της εφαρµογής της εξαιρετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής
σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών (6).
(3) Εντοπίζονται πολύ περισσότερα σηµεία τοµής µεταξύ της πολιτικής για
την προστασία των καταναλωτών και για τη δηµόσια υγεία και άλλων
τοµέων όπως περιβάλλον, τουρισµός, ανταγωνισµός, εσωτερική αγορά ή
δικαιοσύνη, όπου θεωρητικά θα µπορούσε επίσης να αναπτυχθεί µια
κοινή προσέγγιση.
4
( ) Η παραποµπή στις «∆ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013»
(COM(2004)487 τελικό της 14.7.2005, σηµείο 3.3, σ. 24) δεν συνιστά
από µόνη της πειστικό επιχείρηµα, ειδικά εάν ληφθεί υπόψη το τρέχον
πάγωµα των διαπραγµατεύσεων. Το µόνο που καταδεικνύεται είναι η
συνεκτικότητα της πρότασης της Επιτροπής. Αυτό ωστόσο δεν ισοδυναµεί µε αιτιολόγηση ή επαρκή τεκµηρίωση της ορθότητας αυτής της
απόφασης. Στην πραγµατικότητα, ήταν η αντίθετη άποψη που προέκυψε
σαφώς από το Ανοιχτό Φόρουµ Υγείας 2005, στο οποίο έγινε αποδεκτή
η ανάγκη ενίσχυσης µίας ανεξάρτητης σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής
για τη δηµόσια υγεία.
(5) Όπως εξάλλου επιβεβαιώνει η ίδια η Επιτροπή: «Το προτεινόµενο πρόγραµµα και η στρατηγική στοχεύουν στην εφαρµογή των άρθρων 152
και 153 της Συνθήκης ΕΚ σε ό,τι αφορά τις κοινοτικές δράσεις στους
τοµείς της προστασίας της υγείας και των καταναλωτών µέσω της
συµπλήρωσης των εθνικών δράσεων µε µέτρα που αποδίδουν προστιθέµενη αξία και δεν µπορούν να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο» (νοµοθετικό
δηµοσιονοµικό δελτίο, σ. 41).
(6) Κανονισµός 2006/2004, ΕΕ L 364 της 9.12.2004.
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3.1.9
Επιπλέον η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να καταδείξει ποιες
διαρθρωτικές και µακροπρόθεσµες συνέργιες µπορούν πραγµατικά
να αναπτυχθούν µέσω της ανωτέρω κοινής προσέγγισης, ούτε να
ποσοτικοποιήσει τις οικονοµίες κλίµακας που µπορούν να
δηµιουργηθούν. Από την αξιολόγηση των επιπτώσεων προκύπτει
ότι η προτεινόµενη λύση είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη και η απλή
συγχώνευση των δύο τοµέων, σε ό,τι αφορά το κόστος, συνεπάγεται
το ίδιο δηµοσιονοµικό πλαίσιο (7).

3.1.10 Αντιθέτως, σε µια τέτοια κρίσιµη στιγµή για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές της ΕΕ, η χωριστή διαχείριση των δύο τοµέων
ενδέχεται να διαθέτει το πλεονέκτηµα της ανάπτυξης διαπραγµατεύσεων σε δύο µέτωπα και της καλύτερης προβολής των βασικών
πτυχών κάθε τοµέα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα µπορούσαν να
επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσµατα µε τις πιστώσεις που διατίθενται για καθένα από τα δύο πεδία πολιτικής, σύµφωνα µε τις
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις.

3.1.11 Η ΕΟΚΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για την περίπτωση δραστικών
περικοπών στις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013, γεγονός
το οποίο δεν θα καθιστούσε µεν το πρόγραµµα µη βιώσιµο, αν και
αυτό διαθέτει ήδη περιορισµένους πόρους, αλλά θα προκαλούσε
τουλάχιστον τον πλήρη ανασχεδιασµό του και την εκ νέου υποβολή
του µε νέες προτεραιότητες και δράσεις. Για πρακτικούς λόγους,
δεν θα είχε νόηµα απλώς να γίνουν περικοπές στον προϋπολογισµό
σε ποσοστό ανάλογο της µείωσης του προϋπολογισµού στο σύνολό
του.

3.1.12 Τέλος, οι προβληθείσες κοινές πτυχές των δύο πολιτικών
θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο κοινών συντονισµένων
ενεργειών σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και σε εθνικό επίπεδο, όπως
εφαρµόζεται σε άλλους τοµείς της κοινοτικής πολιτικής όπως
περιβάλλον, ανταγωνισµός, εκπαίδευσης και πολιτισµός. Ο οριζόντιος χαρακτήρας των δύο τοµέων πολιτικής επιβάλλει το συνυπολογισµό τους σε όλα τα άλλα πεδία πολιτικής, το οποίο επιβεβαιώνει και η ίδια η Επιτροπή σε µια σειρά από παραδείγµατα που
παρατίθενται στο παράρτηµα 2 της ανακοίνωσης (σ. 16).
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καθώς και των δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν βάσει αυτών
των µέσων για την υλοποίηση των επιδιωκόµενων στόχων.
3.2.2 Η πτ υχή «κατ αναλω τ ές»
3.2.2.1 Η Επιτροπή επισηµαίνει ορθά διάφορες δράσεις, οι
οποίες πρέπει να αναληφθούν για τη διασφάλιση της δέουσας
προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό στόχο
της αποτελεί η εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου προστασίας.
Βάσει αυτού του στοιχείου η πρόταση αποτελεί ως προς τον προσανατολισµό της συνέχεια των πρόσφατων νοµοθετικών πρωτοβουλιών, όπου η Επιτροπή θέτει σαφώς σε προτεραιότητα την
πλήρη εναρµόνιση µε τη διασφάλιση ενός χαµηλού επιπέδου
προστασίας. Εξάλλου, η ΕΟΚΕ ανησυχεί για τη συστηµατική
επίκληση στην αρχή της εφαρµογής της ισχύουσας στην χώρα καταγωγής νοµοθεσίας και προειδοποιεί για τον κίνδυνο µίας περιοριστικής αντίληψης όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, η
οποία θα µπορούσε να καταλήξει σε µια απλή ενηµέρωση σχετικά
µε αγαθά και υπηρεσίες (8).
3.2.2.2 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η Επιτροπή θα µπορούσε να φανεί
περισσότερο καινοτόµος (9) και ότι οι νέες προτάσεις που
υποβλήθηκαν θα µπορούσαν να είναι πιο σαφείς (10). Η ΕΟΚΕ έχει
ήδη επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής σε µία σειρά ελλείψεων
στη γνωµοδότησή της µε θέµα τη στρατηγική για την προστασία
των καταναλωτών 2002-2006 (11), ωστόσο οι ελλείψεις αυτές
εξακολουθούν να υφίστανται. Ακόµη πιο πρόσφατα, η ΕΟΚΕ
υιοθέτησε γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, στην οποία εξετάστηκαν
λεπτοµερώς και εµπεριστατωµένα αυτά τα ζητήµατα και στα
συµπεράσµατα της οποίας παραπέµπεται ο αναγνώστης (12).
3.2.2.2.1 Η ΕΟΚΕ προτείνει να συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα
τα ακόλουθα ζητήµατα:
— το ζήτηµα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών·
— η επανεξέταση των κανόνων σχετικά µε την ευθύνη λόγω ελαττωµατικών προϊόντων και την ολοκλήρωση της επανεξέτασης
της οδηγίας σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές καθώς και η επανενεργοποίηση της βάσης δεδοµένων CLAB·
— επανεξέταση του ζητήµατος της ευθύνης για την ελαττωµατική
παροχή υπηρεσιών·
— η ενίσχυση της ασφάλειας του ηλεκτρονικού εµπορίου·

3.2 Ειδικές παρατηρήσεις

3.2.1
Μετά από τη διοργάνωση δηµόσιας ακρόασης µε τους
βασικούς εκπροσώπους της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών,
τους άµεσα ενδιαφερόµενους από το πρόγραµµα της Επιτροπής,
στην οποία έλαβαν µέρος περισσότερα από 70 άτοµα, είναι δυνατή
η εξέταση της ανακοίνωσης και της πρότασης που παρουσιάζονται
επί του παρόντος, παρά τους υφιστάµενους διοικητικούς περιορισµούς, που µειώνουν δραστικά τη δυνατότητα διενέργειας µιας
εµπεριστατωµένης ανάλυσης των επιµέρους πτυχών και στοιχείων,
µε σκοπό την πραγµατοποίηση αξιολόγησης όσον αφορά τον καθορισµό των απώτερων στόχων, των επιδιωκόµενων επιµέρους στόχων,
των απαιτούµενων µέσων και της κατάλληλης χρησιµοποίησής του,
(7) Στο σηµείο 4.4 της αξιολόγησης των επιπτώσεων (σ. 32) αναφέρεται ότι
από αµιγώς δηµοσιονοµική σκοπιά τα πλεονεκτήµατα από την αύξηση
των δηµοσιονοµικών πιστώσεων που διατίθενται για τα δύο προγράµµατα χωριστά ή για ένα ενιαίο κοινό πρόγραµµα είναι ουσιαστικά όµοια.

— η ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και κυρίως
η επέκταση των δυνατοτήτων προστασίας των συλλογικών
συµφερόντων µέσων νοµικών µέσων·
— η προώθηση των συνεργιών µεταξύ ενώσεων καταναλωτών στα
παλιά και νέα κράτη µέλη·
(8) Αυτή η κατεύθυνση διαπιστώνεται σαφώς στην πρόταση οδηγίας για τις
αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και στο παρελθόν και στην πρόταση
οδηγίας για τις πιστώσεις που χορηγούνται στους καταναλωτές, η οποία
τροποποιήθηκε σηµαντικά σε πρώιµο στάδιο και αντικαταστάθηκε από
µία βελτιωµένη πρόταση, και σε αρκετά µεγάλο βαθµό στην οδηγία
σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών.
(9) Η ίδια η Επιτροπή αναγνωρίζει: «Πραγµατικά, οι εν λόγω στόχοι δεν
έχουν µεταβληθεί σε σύγκριση µε τη στρατηγική προστασίας των καταναλωτών 2002-2006». (Νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο, σ. 58).
(10) Ωστόσο, εν προκειµένω επιβάλλεται η αναφορά σε δύο ιδιαίτερα
σηµαντικά θέµατα, το ένα θετικό, δηλαδή στη δηµοσιοποίηση, επιτέλους, νέας πρότασης οδηγίας σχετικά µε την πίστωση στην κατανάλωση
(COM (2005) 438 τελικό, της 7.10.05) και το άλλο αρνητικό, όσον
αφορά την απόφαση για την απόσυρση της πρότασης κανονισµού
σχετικά µε την προώθηση των πωλήσεων (COM (2005) 462 τελικό,
της 27.09.05).
(11) EE C 95 της 23.4.2003.
(12) ΕΕ C 221 της 8.9.2005.
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— ο συνυπολογισµός των ειδικών συνθηκών που διαπιστώνονται
στα νέα κράτη µέλη και στις χώρες που αναµένεται να προσχωρήσουν πριν από την ολοκλήρωση του προγράµµατος (13)·
— επιπλέον το συνολικό πρόγραµµα θα πρέπει να εξεταστεί σε
σχέση µε την αειφόρο κατανάλωση και το θεµιτό εµπόριο.
3.2.2.3
Όσον αφορά τις σχεδιαζόµενες πρωτοβουλίες, τις
οποίες η ΕΟΚΕ επικροτεί και υποστηρίζει, σε πολλές περιπτώσεις,
διαπιστώνεται έλλειψη πληροφοριών σχετικά µε το πώς και έως
πότε θα πρέπει αυτές να εφαρµοστούν. Αυτό ισχύει π.χ. για τις
ακόλουθες πτυχές:
— ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για το ευρωπαϊκό
δίκαιο των συµβάσεων που καθορίζεται στο σηµείο 4.2.2 του
εγγράφου της Επιτροπής·
— δηµιουργία ενός συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για την
εντοπισµό των ανέντιµων εµπόρων που ορίζεται στο σηµείο
4.2.3·
— εξασφάλιση ότι η γνώµη των καταναλωτών λαµβάνεται υπόψη
και ενίσχυση των ικανοτήτων των ενώσεων των καταναλωτών
που προβλέπονται στα σηµεία 4.2.2 και 4.2.4·
— συνεκτίµηση των συµφερόντων των καταναλωτών στα πλαίσια
των άλλων πολιτικών που αναφέρεται στα σηµεία 4.1 και 4.2.2
χωρίς ωστόσο να επισηµαίνεται συγκεκριµένα πως θα επιτευχθεί
ο στόχος αυτός.
3.2.2.4
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι, όσον αφορά τους στόχους για
τη µεγαλύτερη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των
ενδιαφερόµενων µερών στην επεξεργασία των πολιτικών και της
ενσωµάτωσης της πολιτικής για την κατανάλωση στις λοιπές κοινοτικές πολιτικές. Προσθέτει ακόµη ότι οι δείκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των συνεργιών του προγράµµατος δεν
είναι προσαρµοσµένοι, εξαιρουµένου του πρώτου, στην πολιτική
για την κατανάλωση.
3.2.2.5
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιµο τον καθορισµό άλλων
δεικτών αξιολόγησης της πολιτικής των καταναλωτών, κατά τρόπο,
ώστε να διασφαλίζεται περισσότερη αξιοπιστία και να εγκαθιδρύεται
η στενότερη σύνδεση µε τους στόχους που ορίζονται στο
παράρτηµα 3 του προγράµµατος.
3.2.2.6
Εκτός αυτού θα πρέπει αφενός να καταρτιστούν «ετήσια
προγράµµατα εργασίας» για την εφαρµογή του επταετούς προγράµµατος· ωστόσο το προβλεπόµενο µέσο, ήτοι η επανεξέταση του
τρέχοντος κυλιόµενου προγράµµατος ενεργειών 2002-2006 (14),
προφανώς δεν θα χρησιµοποιηθεί, µολονότι στην παρούσα
περίπτωση της αύξησης της διάρκειας του προγράµµατος σε επτά
έτη κρίνεται άκρως απαραίτητη.
3.2.2.7
Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι οργάνωση και η λειτουργία του
Ινστιτούτου Καταναλωτών, το οποίο θα υπάγεται Εκτελεστικό
Οργανισµό, δεν έχουν ακόµη προσδιοριστεί. Συνιστά να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία και αυτονοµία του στο πλαίσιο κατάλληλα
καθορισµένων αποστολών και αρµοδιοτήτων, ήτοι να αποφευχθεί το
ενδεχόµενο να καταστεί ένας περιττός γραφειοκρατικός µηχανισµός.
(13) Το εν λόγω θέµα αποτελεί αντικείµενο εξέτασης ενός σχεδίου έκθεσης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εισηγητής ο βουλευτής κ. Henrik Dam
Kristensen [έγγραφο 2004/2157(INI) της 31.5.2005])..
(14) Στην προκειµένη περίπτωση η επανεξέταση διενεργήθηκε στις 15
Σεπτεµβρίου 2003 SEC(2003) 1387, που δηµοσιεύθηκε στις
27.11.2003.
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3.2.2.8 Σε ό,τι αφορά τους δηµοσιονοµικούς πόρους που
προβλέπονται για την πολιτική προστασίας των καταναλωτών
διαπιστώνεται ότι συνιστούν λιγότερο από το 20 % των συνολικών
πιστώσεων, και, ως εκ τούτου, για την επταετή περίοδο εφαρµογής
του προγράµµατος σε κάθε καταναλωτή αναλογούν επτά λεπτά
ετησίως. Αφενός οι δηµοσιονοµικοί πόροι έχουν διπλασιαστεί σε
σύγκριση µε το προηγούµενο πρόγραµµα, ωστόσο δεν πρέπει να
παραβλεφθεί το γεγονός ότι η περίοδος του προγράµµατος έχει
αυξηθεί από τέσσερα σε επτά έτη.
3.2.2.9 Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι η επικείµενη
προσχώρηση νέων κρατών µελών θα έπρεπε να είχε συνυπολογιστεί
σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό στον προϋπολογισµό· η προγραµµατισµένη αύξηση των πόρων όµως σχετίζεται απλώς µε τη διάρκεια
του προγράµµατος. Οι προβλεπόµενες πιστώσεις δεν επαρκούν για
τις προγραµµατισµένες δράσεις· σηµαντικό µέρος τους θα διατεθεί
για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του Ινστιτούτου.

3.2.3 Η πτ υχή «δηµόσια υγεία»
3.2.3.1 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επισηµάνει τις θετικές πλευρές του
προγράµµατος της Επιτροπής και ειδικότερα την πρόθεσή της να
δώσει ώθηση στην πολιτική για τη δηµόσια υγεία, θεωρώντας τη ως
προτεραιότητα, αποδίδοντάς της µεγαλύτερη ορατότητα και
υιοθετώντας αποτελεσµατικότερα µέσα, τα οποία αποτελούσαν
επείγουσα αναγκαιότητα. ∆εν χρειάζεται να αναφερθούµε στον
κίνδυνο πανδηµίας από τη γρίπη των πτηνών για να κατανοήσουµε
την ανάγκη διαβούλευσης σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά µε τις
σηµαντικότερες πτυχές της δηµόσιας υγείας, την οποία ορθώς
προβάλει η Επιτροπή (15).
3.2.3.2 Υπό αυτή την έννοια, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τις βασικές
κατευθυντήριες γραµµές που αφορούν την δηµόσια υγεία που
διέπουν το πρόγραµµα δηµόσιας υγείας και ειδικότερα την ιδέα
ενσωµάτωσης των σχετικών ανησυχιών της στις λοιπές κοινοτικές
πολιτικές, το γεγονός ότι δίνεται βαρύτητα στην πρόληψη, την
ανάλυση των πληροφοριών, την ενίσχυση της συνεργασίας και της
ανταλλαγής γνώσεων, καθώς και στη βελτίωση της διάδοσης των
πληροφοριών.
3.2.3.3 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει, επίσης, την προτεραιότητα που
αποδίδει η Επιτροπή στην καταπολέµηση των ανισοτήτων όσον
αφορά την πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη, στην ανάγκη
προώθησης της υγείας των παιδιών, καθώς και στις καταστάσεις
των ηλικιωµένων ατόµων που είναι ακόµη ενεργά στην αγορά
εργασίας.
3.2.3.4 Εξάλλου, η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τις ανησυχίες της Επιτροπής για τις παγκόσµιες απειλές για την υγεία, καθώς και για την
όλο και σηµαντικότερη θέση που καταλαµβάνουν οι ασθένειες οι
συνδεόµενες µε ορισµένους τρόπους ζωής και εγκρίνει τη
στρατηγική που περιγράφεται στο πρόγραµµα µε σκοπό την
ενίσχυση της δράσης για τους συντελεστές της υγείας.
(15) Όπως αυτό προκύπτει σαφώς από το σύνολο των σχετικών αποφάσεων
που έλαβε και δηµοσιοποίησε πρόσφατα η Επιτροπή: αποφάσεις C
(2005) 3074 και 3705 της 6ης Οκτωβρίου, 4068 της 13ης Οκτωβρίου,
3877 και 3920 της 17ης Οκτωβρίου 4135 και 4163 της 19ης
Οκτωβρίου και 4176 της 20ης Οκτωβρίου, 4197 και 4199 της 21ης
Οκτωβρίου, που δηµοσιεύθηκαν αντίστοιχα στις ΕΕ L 263 της 8ης
Οκτωβρίου, 269 της 14ης Οκτωβρίου, 274 της 20ης Οκτωβρίου, 276
της 21ης Οκτωβρίου και 179 της 22ας Οκτωβρίου.

C 88/6

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.2.3.5
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ακόµη την προσπάθεια της Επιτροπής για την ενθάρρυνση των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της υγείας, µέσω της ενίσχυσης της
παρουσίας τους στους κόλπους των οργάνων διαλόγου, του
ενδιαφέροντος για την κινητικότητα των ασθενών, της υποστήριξης
της συνεργασίας µεταξύ των εθνικών συστηµάτων υγείας,
προκειµένου αυτά να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν, καθώς και της ενίσχυσης των µηχανισµών ανταλλαγής
πληροφοριών για θέµατα δηµόσιας υγείας.
3.2.3.6
Ούτως, η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής για την υγεία ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του
εν λόγω τοµέα, ειδικά σε ό,τι αφορά τον προσδιορισµό στόχων, το
σχεδιασµό δράσεων και τη διάθεση δηµοσιονοµικών πόρων. Οι
δηµοσιονοµικοί πόροι έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση µε το
προηγούµενο πρόγραµµα και ο προϋπολογισµός για τη δηµόσια
υγεία είναι τέσσερις φορές µεγαλύτερος σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο για την προστασία των καταναλωτών.
3.2.3.7
Ωστόσο, ακόµη και σε αυτόν τον τοµέα η ΕΟΚΕ θεωρεί
ότι δεν διαπιστώνονται ουσιαστικές καινοτοµίες (16), σε σύγκριση µε
το περιεχόµενο προηγούµενων προγραµµάτων. Ως εκ τούτου, οι
παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ για το πρόγραµµα 2001-2006 και το
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη σχέση περιβάλλοντος και υγείας
2004-2010 εξακολουθούν να ισχύουν, ειδικά όσον αφορά τη συνεχιζόµενη έλλειψη συγκεκριµένων και αντικειµενικά αξιολογήσιµων
στόχων και τον καθορισµό ακριβούς χρονοδιαγράµµατος για την
εφαρµογή του προγράµµατος (17).
3.2.3.8
Η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε το πρόγραµµα να εξέθετε µε
σαφήνεια τους προς επίτευξη στόχους, σε συνάρτηση µε πτυχές
που αποτελούσαν τµήµα του προηγούµενου προγράµµατος και
έχουν παραλειφθεί στον τρέχον πρόγραµµα όπως λ.χ. θέµατα που
αφορούν την καταπολέµηση της άνισης µεταχείρισης στον τοµέα
της υγείας, ειδικά µεταξύ των δύο φύλων, καθώς και η κατάσταση
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που αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι άνθρωποι, οι πλέον µειονεκτικές
οµάδες και όσοι ζουν στο περιθώριο του κοινωνικού συνόλου, η
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, οι προσωπικοί και
βιολογικοί παράγοντες και οι βλαβερές επιπτώσεις της ακτινοβολίας
και του θορύβου, καθώς και η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά.
3.2.3.9 Εξάλλου, η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε να είχαν ενταχθεί στο
πρόγραµµα µε την δέουσα συνοχή ζωτικά ζητήµατα (π.χ. η παχυσαρκία, HIV/AIDS, η ψυχική υγεία (18), η παιδική υγεία και
παιδικές ασθένειες, καθώς και η γήρανση), στα οποία γίνεται αφενός
µνεία στην περιγραφή του προγράµµατος, ωστόσο δεν καλύπτονται
επαρκώς στο πλαίσιο της πρότασης απόφασης.
3.2.3.10 Περαιτέρω η ΕΟΚΕ εκφράζει την έκπληξή της για το
ότι η Επιτροπή παραβλέπει στην πρότασή της ορισµένα από τα
βασικά ζητήµατα της δηµόσιας υγείας, όπως π.χ. η οδοντική υγεία,
η υγεία των οφθαλµών, οι καταπραϋντικές θεραπείες και η καταπολέµηση του πόνου.
3.2.3.11 Κατά βάση η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε από την Επιτροπή
να επιδείξει περισσότερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά συγκεκριµένες
πτυχές όπως η ποιότητα των παρεχόµενων πληροφοριών σε όλα τα
επίπεδα και σε όλους τους τοµείς, η σφαιρική πρόληψη των
κινδύνων, η δηµιουργία εταιρικών σχέσεων µεταξύ των δηµόσιου
και του ιδιωτικού τοµέα και η συνεργασία µεταξύ των κρατών
µελών.
3.2.3.12 Τέλος, η ΕΟΚΕ θα εκτιµούσε ακόµη εάν το πρόγραµµα
περιλάµβανε συγκεκριµένες δράσεις που να επιτρέπουν τη συγκρισιµότητα των διαφόρων συστηµάτων υγείας της ΕΕ (19), να προωθούν
την προστασία των ασθενών που µετακινούνται εντός της ΕΕ
(«υγειονοµική ασφάλιση εντός της ΕΕ»), να ενθαρρύνουν αποτελεσµατικότερα την υιοθέτηση «ορθών πρακτικών», και να συµβάλουν
στη δηµιουργία και την ανάπτυξη «κέντρων αριστείας», καθώς και
στην ίδρυση ενός κέντρου επιδηµιολογίας.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(16) Μια συγκριτική ανάλυση των προγραµµάτων 2007-2013 και 20012006 καταδεικνύει ότι τα σηµεία 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.6, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 5.4, 5.7 και 6 της παρούσας πρότασης συµπίπτουν από άποψη
περιεχοµένου µε το προηγούµενο πρόγραµµα, απλώς η αρίθµησή τους
έχει αλλάξει. Στο σηµείο 1.5 υπάρχουν κάποιες καινοτοµίες, καθώς και
στην αναλυτική παρουσίαση του σηµείου 2, µολονότι οι ενέργειες σε
περιπτώσεις έκτακτων αναγκών περιέχονταν ήδη στο προηγούµενο
πρόγραµµα· το ίδιο ισχύει και για τα σηµεία 3.5, 3.6 και 3.7· επίσης σε
όλο το σηµείο 4, στο οποίο περιέχονταν αδρές µόνο αναφορές στην
ανακοίνωση της Επιτροπής για το προηγούµενο πρόγραµµα, καθώς και
στα σηµεία 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 και 5.8. Αντιθέτως, στο τρέχον πρόγραµµα δεν συµπεριλαµβάνεται καµία αναφορά σε δράσεις στον τοµέα
της συνεργασίας µε υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τρίτες χώρες· και
στην παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής γίνεται απλή αναφορά στο
συγκεκριµένο σηµείο (2.2).
(17) ΕΕ C 116 της 20.4.2001 και ΕΕ C 157 της 28.6.2005.

(18) Γεγονός που προκαλεί ακόµη µεγαλύτερη έκπληξη, δεδοµένου ότι η
Επιτροπή πρόσφατα δηµοσίευσε ένα εξαιρετικό Πράσινο Βιβλίο, µε θέµα
µία στρατηγική σχετικά µε την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(COM(2005) 484 τελικό, της 14ης Οκτωβρίου 2005), µετά από µία
σειρά δραστηριοτήτων που διοργανώθηκαν από το 1997 στον τοµέα
αυτό, στο οποίο λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η έκθεση του καθηγητή
Ville Lehtinen του ∆εκεµβρίου 2004 και καταδεικνύεται σαφώς ότι η
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εκτελεί, µε τρόπο αυτόνοµο, δράσεις
υψηλού ενδιαφέροντος σε σηµαντικούς τοµείς της δηµόσιας υγείας, οι
οποίοι δεν έχουν καµία σχέση µε την πολιτική των καταναλωτών.
(19) Την αναγκαιότητα αυτού ορθώς υπογράµµισε ο ∆ρ. Yves CHARPAK,
του ΠΟΥ, στο «Ανοιχτό Φόρουµ Υγείας 2005».
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1348/2000 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις
COM(2005) 305 τελικό — 2005/0126 (COD)
(2006/C 88/02)
Την 1η Σεπτεµβρίου 2005 και σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 23 Ιανουαρίου 2006 µε βάση εισηγητική
έκθεση της κας SÁNCHEZ MIGUEL.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της 14ης
Φεβρουαρίου), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 134 ψήφους υπέρ και 2 αποχές
την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Συµπεράσµατα
1.1 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της στην Επιτροπή για
το περιεχόµενο της προτεινόµενης µεταρρύθµισης, η οποία διευκολύνει και αποσαφηνίζει την εφαρµογή του κανονισµού, που είναι
τόσο σηµαντικός για να καταστεί πραγµατικότητα στην ΕΕ ο χώρος
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ωστόσο, ορισµένες από τις
νέες παραγράφους δηµιουργούν ορισµένη σύγχυση κατά την
ερµηνεία του περιεχοµένου τους, ιδίως η παράγραφος 3 στο τέλος
του άρθρου 8, στον βαθµό που θεσπίζει εξαίρεση στον υπολογισµό
των προθεσµιών όταν υπάρχει άρνηση παραλαβής από τον
παραλήπτη λόγω µη γνώσης της γλώσσας σύνταξης της πράξης,
προκειµένου να προστατεύσει τον ενάγοντα σύµφωνα µε τις εθνικές
διατάξεις.
1.2 Επίσης στο τέλος του άρθρου 14, όταν γίνεται αναφορά σε
«ισοδύναµο» µε την απόδειξη παραλαβής έγγραφο, θα πρέπει να
διευκρινιστούν περισσότερο αυτά τα εναλλακτικά συστήµατα
κατοχύρωσης της επίδοσης ή κοινοποίησης µέσω ταχυδροµικών
υπηρεσιών.
1.3 Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν και τα δύο αυτά θέµατα
και κυρίως να επαληθευτούν τα κείµενα στις διάφορες γλώσσες,
που σε πολλές περιπτώσεις διαφέρουν µεταξύ τους. Το πρόβληµα
µπορεί να επιλυθεί πριν από τη δηµοσίευση του κανονισµού,
δεδοµένου ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εφαρµογή του γίνεται
από το κάθε κράτος µέλος σύµφωνα µε το κείµενο της γλώσσας
του.
1.4 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για την µη αξιολόγηση
εκ µέρους της Επιτροπής της κατάστασης σε σχέση µε τα
προσφάτως ενταχθέντα κράτη µέλη, µολονότι έχει προσαρµόσει τα
παραρτήµατα στη νέα αυτή κατάσταση.
1.5 Σε κάθε περίπτωση, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να αναφέρει ότι η
διαδικασία που χρησιµοποιήθηκε για τη µεταρρύθµιση είναι η
κατάλληλη, δεδοµένου ότι έλαβε υπόψη όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη και κυρίως επειδή χρησιµοποίησε ένα από τα µέσα που
δηµιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό
∆ίκτυο, που επιτρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα προβλήµατα που
έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρµογή των δύο αυτών διαδικασιών.

κανονισµού (ΕΚ) 1348/2000 (1), που θεσπίζει ότι, αφού εξεταστεί
η εφαρµογή του κατά την αναφερόµενη περίοδο, έως την 1η
Ιουνίου 2004, η Επιτροπή θα προβεί στην προσαρµογή του περιεχοµένου των κανόνων του στις εξελίξεις των συστηµάτων κοινοποίησης. Ωστόσο, η προτεινόµενη τροποποίηση προχωρεί πιο πέρα
από µια απλή τυπική αναθεώρηση και εντάσσεται στη διαδικασία
νοµοθετικής απλοποίησης που έχει αναληφθεί από την ΕΕ, όπως
επίσης στην εξέταση της ογκώδους νοµοθεσίας που έχει προταθεί
κατά την ίδια περίοδο, προκειµένου να υλοποιηθεί το ψήφισµα του
Συµβουλίου του Τάµπερε για την ανάπτυξη χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης που θα διασφαλίζει την ελεύθερη
διακίνηση των ατόµων στην επικράτεια της ΕΕ.
2.2 Ο κανονισµός αυτός έχει µεγάλη σηµασία για την ορθή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι διασυνοριακές πράξεις και
συµβάσεις και, προπαντός, τα νέα συστήµατα σύναψης συµβάσεων
που στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες καθιστούν αναγκαία την
ύπαρξη κανόνων που να ρυθµίζουν τη διαδικασία κοινοποίησης και
επίδοσης των δικαστικών και εξωδίκων πράξεων από το ένα κράτος
µέλος στο άλλο. Θα πρέπει να επισηµανθεί σχετικά ότι η ΕΟΚΕ έχει
ήδη εκφράσει την άποψη (2) ότι το νοµοθετικό µέσο που θα
ρυθµίζει αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είναι κανονισµός και όχι
οδηγία, δεδοµένου ότι ο στόχος που επιδιώκεται είναι η επίτευξη
πλήρους εναρµόνισης.

3. Περιεχόµενο της µεταρρύθµισης
3.1 Στο πλαίσιο της διαδικασίας απλοποίησης που επιδιώκεται
µε την πρόταση µεταρρύθµισης περιλαµβάνονται τροποποιήσεις
που ενισχύουν τη νοµική ασφάλεια για τον ενάγοντα και τον
παραλήπτη, λαµβάνοντας υπόψη ότι αναζητείται µια βασική αρχή
προκειµένου να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά.

2. Εισαγωγή

3.2 Κατά πρώτο λόγο, θεσπίζονται σαφείς κανόνες για τον
υπολογισµό των προθεσµιών (άρθρο 7 παράγραφος 2), αντικαθιστώντας τις προηγούµενες διατάξεις µε την προθεσµία ενός µηνός
από τη στιγµή της παραλαβής, και µόνο στις σχέσεις µεταξύ των
διοικήσεων κάθε κράτους θα εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση η
εθνική νοµοθεσία (άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2).

2.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει αυτή την πρόταση κανονισµού σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 24 του

(1) ΕΕ L 160 της 30.06.2000.
(2) ΕΕ C 368 της 20.12.1999 (σηµείο 3.2).

C 88/8

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.3 Αποσαφηνίζεται η δυνατότητα άρνησης παραλαβής της
πράξης από τον παραλήπτη λόγω µη γνώσης της γλώσσας στην
οποία έχει συνταχθεί και προβλέπεται η δυνατότητα µετάφρασής
της σε γλώσσα που γνωρίζει ο παραλήπτης· στην περίπτωση αυτή,
ο υπολογισµός της προβλεπόµενης προθεσµίας ορίζεται µε βάση
την ηµεροµηνία επίδοσης της µετάφρασης αυτής (άρθρο 8 παράγραφος 1). Ωστόσο, στη νέα παράγραφο 3 θεσπίζεται εξαίρεση για
την περίπτωση που οι εθνικοί κανόνες θεσπίζουν συγκεκριµένες
προθεσµίες για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του ενάγοντος,
οπότε λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία κοινοποίησης ή επίδοσης
του πρωτοτύπου της πράξης.
3.4 Σηµαντική είναι επίσης η προτεινόµενη τροποποίηση σε
σχέση µε τα έξοδα κοινοποίησης ή επίδοσης (άρθρο 11 παράγραφος 2), καθώς θεσπίζεται ότι κάθε κράτος µέλος προκαθορίζει
σχετικό πάγιο τέλος.
3.5 Σε σχέση µε την επίδοση ή κοινοποίηση µέσω ταχυδροµικών
υπηρεσιών (άρθρο 14), θεσπίζεται η δυνατότητα κάθε κράτους
µέλους να απαιτεί απόδειξη παραλαβής ή «ισοδύναµο έγγραφο»,
χωρίς να θίγεται µε αυτό η ελευθερία των εχόντων έννοµο
συµφέρον σε µία δίκη να επιδώσουν ή να κοινοποιήσουν τα δικαστικά έγγραφα µέσω δηµόσιων λειτουργών, υπαλλήλων ή άλλων
αρµοδίων προσώπων του κράτους µέλους παραλαβής (άρθρο 15).
4. Παρατηρήσεις για την πρόταση τροποποίησης
4.1 Η ΕΟΚΕ θεωρεί θετική κάθε πρόταση νοµοθετικής τροποποίησης που συµφωνεί µε την αρχή της απλοποίησης (3) και ταυτόχρονα διασφαλίζει τη νοµική ασφάλεια στο πεδίο εφαρµογής της.
Στην προκειµένη περίπτωση, θεωρεί ότι η Επιτροπή εκπλήρωσε την
υποχρέωση σύνταξης της έκθεσης που προβλέπεται στον ίδιο τον
κανονισµό (άρθρο 24) και ότι, επιπλέον, µέσω των συνεδριάσεων
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου (4), εξετάστηκαν και
συζητήθηκαν οι εµπειρίες από την εφαρµογή του και, αφού
συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες και οι σχετικές µελέτες, η
Επιτροπή υιοθέτησε την έκθεση (5) που χρησίµευσε ως βάση της
υπό εξέταση πρότασης.
4.2 Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναγνωριστεί ότι, µε την
ενσωµάτωση στον κοινοτικό κανόνα του υπολογισµού των προθεσµιών για την κοινοποίηση και την επίδοση των εγγράφων πραγµατοποιήθηκε ένα µεγάλο βήµα προς την απλοποίηση, δεδοµένου ότι
προηγουµένως παρενέβαιναν πολυάριθµες εθνικές διατάξεις, οι
οποίες παρέτειναν τις διαδικασίες· ταυτόχρονα, µε τον τρόπο αυτό
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επιτρέπεται πλέον στους ενδιαφεροµένους να γνωρίζουν τις διαδικασίες, χωρίς να χρειάζεται να επιβεβαιώσουν τι ισχύει σε κάθε
κράτος. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζεται η δυνατότητα εφαρµογής του
εθνικού νόµου για τις σχέσεις µεταξύ κρατών, όπως θεσπίζεται στο
τροποποιηµένο άρθρο 9, χωρίς να πλήττονται οι ενδιαφερόµενοι.
4.3 Σε σχέση µε τη νέα πρόταση διατύπωσης του άρθρου 8 (6),
που αφορά την άρνηση παραλαβής της πράξης από τον παραλήπτη
σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τη γλώσσα στην οποία έχει
συνταχθεί, καθώς και την υποχρέωση µετάφρασής της, φαίνεται
περισσότερο σύµφωνη µε την προστασία του συµφέροντος των
ενδιαφεροµένων από ό,τι η σηµερινή διατύπωση, κυρίως γιατί οι
προβλεπόµενες προθεσµίες δεν περιορίζονται, αλλά απλώς µετατίθεται η έναρξη του υπολογισµού τους από την ηµεροµηνία της εν
λόγω µετάφρασης. Ωστόσο, η σύνταξη της νέας παραγράφου 3 του
άρθρου 8 θέτει σοβαρό πρόβληµα εφαρµογής από τα κράτη µέλη
σε σχέση µε τα ανωτέρω, δεδοµένου ότι θεσπίζει εξαίρεση που
επιτρέπει την εφαρµογή του υπολογισµού που προβλέπεται από
τους εθνικούς νόµους, πράγµα που µπορεί να δηµιουργήσει
αδυναµία υπεράσπισης στον παραλήπτη της πράξης.
4.4 Επίσης, η ΕΟΚΕ θεωρεί σκόπιµη την ενσωµάτωση προκαθορισµένου πάγιου τέλους εκ µέρους κάθε κράτους µέλους,
δεδοµένου ότι σε πολλές περιπτώσεις υφίσταται δυσπιστία µεταξύ
των µερών για τον προσδιορισµό του κόστους. Με τον τρόπο αυτό
ενισχύεται η διαφάνεια της διαδικασίας.
4.5 Σύµφωνα µε τα όσα συµφωνήθηκαν σε άλλη γνωµοδότηση
της ΕΟΚΕ (7), θεωρούµε αναγκαίο να µελετηθεί η χρήση, κατά την
κοινοποίηση και επίδοση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε
αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, των τεχνικών καινοτοµιών και των
νέων µέσων που έχουν γίνει δεκτά από τους οργανισµούς παραλαβής και αποστολής όπως για παράδειγµα το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή το ∆ιαδίκτυο, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι διασφαλίζεται η νοµική ασφάλεια των εχόντων έννοµο συµφέρον.
4.6 Άλλο θέµα που είναι αναγκαίο να εξεταστεί είναι ο τρόπος
σύνταξης των εντύπων που περιέχονται στα παραρτήµατα και
απευθύνονται στις δικαστικές αρχές των κρατών µελών, δηλαδή
στον αποστολέα και τον παραλήπτη τους. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη, επιπλέον, τα συµφέροντα του αποδέκτη
και του αποστολέα, ούτως ώστε να απλοποιηθεί η διατύπωση
προκειµένου να καταστεί κατανοητή εκ µέρους των ενδιαφεροµένων
πλευρών στις δικαστικές και εξώδικες πράξεις.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(3) ΕΕ C 24 της 31.01.2006.
(4) Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό ∆ίκτυο σε Αστικές και Εµπορικές Υποθέσεις, ΕΕ C
139 της 11.05.2001
(5) Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1348/2000, 1 Οκτωβρίου 2004 – COM(2004) 603 τελικό.

(6) Η νέα πρόταση για το άρθρο 8, στον βαθµό που είναι δυνατή η άρνηση
παραλαβής της κοινοποίησης λόγω µη διατύπωσής της στην επίσηµη
γλώσσα του κράτους παραλαβής, ανταποκρίνεται στη νοµολογία του
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (βλ. την πρόσφατη απόφαση
C-443/03 της 8ης Απριλίου 2005).
(7) ΕΕ C 368 της 20.12.1999.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Ο ρόλος των σιδηροδροµικών σταθµών στους αστικούς οικισµούς και στις πόλεις της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης»
(2006/C 88/03)
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 «Ο ρόλος των
σιδηροδροµικών σταθµών στους αστικούς οικισµούς και στις πόλεις της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές και κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 31 Ιανουαρίου 2006 µε
βάση εισηγητική έκθεση του κ. TOTH.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της 14ης
Φεβρουαρίου), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 139 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους
κατά και 4 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Συστάσεις
1.1 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ζητεί να
ενσωµατωθούν οι συστάσεις της στο έγγραφο που θα προκύψει
από την τρέχουσα επανεξέταση της Λευκής Βίβλου «Η ευρωπαϊκή
πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των
επιλογών» (COM(2001) 370).
1.2 Πρέπει να µελετηθεί σε βάθος η θέση των σιδηροδροµικών
σταθµών για διεθνείς επιβατικές µεταφορές στο σιδηροδροµικό
δίκτυο, ιδίως δεδοµένου του πολύπλευρου ρόλου τους ως αστικής
υπηρεσίας, αλλά και ως τµήµατος των σιδηροδροµικών υποδοµών
και της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της Ευρώπης.
1.3 Θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί ευρεία διαβούλευση µε το
κοινό και µε τους εµπειρογνώµονες του κλάδου σχετικά µε τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται οι σιδηροδροµικοί
σταθµοί, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές και τεχνικές
εξελίξεις του 21ου αιώνα. Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι δυνατές
εναλλακτικές επιλογές για τη ρύθµισή τους στο περιφερειακό, το
εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο, µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες
και µε σεβασµό της αρχής της επικουρικότητας.
1.4 Κατά τη διαµόρφωση της κοινοτικής νοµοθεσίας θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες του κοινού από τους διεθνείς
σιδηροδροµικούς σταθµούς, από την άποψη της γενικής βελτίωσης
της ασφάλειας των επιβατών και της προστασίας από τροµοκρατικές επιθέσεις.
1.5 Είναι σηµαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαρρύθµιση των σιδηροδροµικών σταθµών, δεδοµένου του ρόλου αυτών
των έργων στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής
στα νέα κράτη µέλη.
1.6 Θα πρέπει να εξεταστούν οι δυνατές επιλογές για τη χρηµατοδότηση της διαρθρωµένης ανάπτυξης των διεθνών σιδηροδροµικών σταθµών µέσω δηµόσιων-ιδιωτικών συµπράξεων ή άλλων
κατάλληλων µηχανισµών και µε τη συνδροµή της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ).
1.7 Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι σιδηροδροµικοί
σταθµοί επιτελούν κατά προτεραιότητα τον βασικό τους ρόλο, που
είναι οι µεταφορές, αντί να γίνονται κέντρα για άλλες δραστηριότητες όπως το εµπόριο και η κατανάλωση.
1.8 Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα έργα διαρρύθµισης των
σταθµών συµβάλλουν, αφενός στη διατήρηση των υφιστάµενων
θέσεων απασχόλησης και, αφετέρου, στην προαγωγή της
δηµιουργίας νέων. Κατά την ανάλυση του αντικτύπου αυτών των

έργων, δεν θα πρέπει, φυσικά, να ληφθούν υπόψη µόνο οι άµεσες
συνέπειες, αλλά και οι παράπλευρες επιπτώσεις.
1.9 Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι δεν θα δοθεί προτεραιότητα µόνο στη συντήρηση και την ανάπτυξη των σιδηροδροµικών σταθµών που βρίσκονται σε µεγάλες πόλεις και εξυπηρετούν
διεθνείς µεταφορές, αλλά και των σταθµών που χρησιµοποιεί ο
πληθυσµός και οι επιβάτες από τις πιο µειονεκτούσες περιφέρειες.
2. Εισαγωγή
2.1 Με λίγα λόγια, οι σιδηροδροµικοί σταθµοί είναι η «βιτρίνα»
των σιδηροδροµικών µεταφορών.
2.2 Η Λευκή Βίβλος «Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε
ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών» (COM(2001) 370),
που δηµοσιεύθηκε το 2001, δεν άλλαξε τους γενικούς στόχους της
κοινοτικής πολιτικής, έδωσε όµως µεγαλύτερη έµφαση στην
ανάπτυξη τρόπων µεταφοράς που µπορούν να ελαφρύνουν την
οδική κυκλοφορία και στην ανάγκη να τεθεί ο χρήστης στον
πυρήνα της πολιτικής µεταφορών.
2.3 Οι σιδηροδροµικοί σταθµοί διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο
στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των προσώπων και των
υπηρεσιών. Μπορούν να συµβάλουν στην όσο το δυνατόν πιο
απρόσκοπτη, πιο ταχεία και πιο αποτελεσµατική διεξαγωγή των
επιβατικών µεταφορών, αλλά, για να το επιτύχουν αυτό, πρέπει να
µπορούν να υπολογίζουν στην οµαλή λειτουργία της ενιαίας
αγοράς, στην εξάλειψη των διοικητικών εµποδίων και σε ίσους
όρους ανταγωνισµού.
2.4 Η πολιτική µεταφορών της ΕΕ αποτελεί επίσης σηµαντικό
µέσο για την επίτευξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.
Πράγµατι, αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στον ελεύθερο και θεµιτό
ανταγωνισµό, στη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών, καθώς
και στις πτυχές που συνδέονται µε το περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
2.4.1 Προσεγγίζοντας το ζήτηµα της αναζωογόνησης των σιδηροδρόµων, η Λευκή Βίβλος σηµειώνει την παράδοξη φύση του
σιδηροδροµικού τοµέα. Από τη µία πλευρά, υπάρχουν σιδηροδροµικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας και υψηλών επιδόσεων, που
υποδέχονται τους επιβάτες σε σύγχρονους σταθµούς· από την
άλλη, υπάρχουν απηρχαιωµένες γραµµές, που παρέχονται σε ερειπωµένους και ελάχιστα ασφαλείς σταθµούς, ενώ οι τοπικές γραµµές
αναµιγνύονται µε υπερπλήρεις συρµούς µεγάλων αποστάσεων, που
συχνά παρουσιάζουν καθυστερήσεις.
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2.4.2
Η Λευκή Βίβλος συνιστά να ενθαρρυνθεί µε επενδύσεις η
διασύνδεση του σιδηροδροµικού δικτύου υψηλής ταχύτητας µε τις
αεροπορικές µεταφορές, µε ιδιαίτερη προσοχή στους σταθµούς που
εξυπηρετούν αερολιµένες. Αναφέρεται επανειληµµένα στον ρόλο
των σταθµών στην παροχή υπηρεσιών που διευκολύνουν την κυκλοφορία των επιβατών, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των αποσκευών.
2.5 Με την υιοθέτηση της πρώτης και της δεύτερης δέσµης
µέτρων για τον σιδηροδροµικό τοµέα (1), η ΕΕ µπόρεσε να
σηµειώσει σταθερή πρόοδο πρώτα προς την ελευθέρωση των εµπορευµατικών µεταφορών και έπειτα προς την εναρµόνιση των απαιτήσεων ποιότητας. Η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι η τρίτη δέσµη µέτρων για
τους σιδηροδρόµους θα έχει παρόµοια αποτελέσµατα. Μένει ακόµα
να ολοκληρωθούν και να εφαρµοστούν στην ΕΕ µέτρα για τα
διάφορα στάδια των επιβατικών µεταφορών. Οι συστάσεις που
διατυπώνονται στην παρούσα γνωµοδότηση αφορούν τη θέσπιση
προτύπων ποιότητας για τις διεθνείς επιβατικές µεταφορές και τη
διάδοση αυτών των προτύπων στα κράτη µέλη.
3. Το ρυθµιστικό περιβάλλον
3.1 Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες έχουν υιοθετήσει διάφορους
κανονισµούς και οδηγίες για τους σιδηροδρόµους. Αναφέρουµε, επί
παραδείγµατι, τον κανονισµό περί θεσπίσεως Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων (2) και τις οδηγίες για την ασφάλεια των
κοινοτικών σιδηροδρόµων (3), για τις σιδηροδροµικές υποδοµές (4),
για την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών
υποδοµών (5), για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος (6) και για την ανάπτυξη των κοινοτικών
σιδηροδρόµων (7). Από τις διάφορες αυτές ρυθµίσεις φαίνεται ότι η
νοµοθεσία στην καλύτερη περίπτωση µόνο παρεµπιπτόντως αναφέρεται στον ρόλο των σιδηροδροµικών σταθµών.
3.2 Το πρωταρχικό µέληµα της Επιτροπής είναι η θέσπιση
ενιαίου συνόλου τυποποιηµένων τεχνικών προτύπων, όπως π.χ. η
εναρµόνιση του ύψους των αποβαθρών ώστε να µπορούν να τις
χρησιµοποιούν και τα άτοµα µειωµένης κινητικότητας (οδηγία
2001/16/ΕΚ). Για την προαγωγή της διαλειτουργικότητας απαιτείται εναρµόνιση των συστηµάτων ηλεκτροκίνησης των σιδηροδρόµων, των συστηµάτων ασφαλείας και άλλων τεχνικών απαιτήσεων, καθώς και εναρµόνιση των αδειών των µηχανοδηγών. Το
σηµερινό ανταγωνιστικό µειονέκτηµα του σιδηροδροµικού τοµέα
(1) Πρώτη δέσµη µέτρων για τον σιδηροδροµικό τοµέα: Οδηγία
2001/12/EΚ (ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 1 – Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ: ΕΕ
C 209 της 22.7.1999, σ. 22), οδηγία 2001/13/EΚ (ΕΕ L 75 της
15.3.2001, σ. 26 – Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ: ΕΕ C 209 της 22.7.1999, σ.
22), οδηγία 2001/14/EΚ (ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29 – Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ: ΕΕ C 209 της 22.7.1999, σ. 22).
∆εύτερη δέσµη µέτρων για τον σιδηροδροµικό τοµέα: Οδηγία
2004/51/EΚ (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 164 – Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ:
ΕΕ C 61 της 14.03.2003, σ. 131), οδηγία 2004/49/EΚ (ΕΕ L 164 της
30.4.2004, σ. 44 – Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ: ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ.
131), κανονισµός (EΚ) αριθ. 881/2004 (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1
– Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ: ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 131), οδηγία
2004/50/EΚ (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 114 – Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ:
ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 131).
Τρίτη δέσµη µέτρων για τον σιδηροδροµικό τοµέα: COM(2004) 139
τελικό, COM(2004) 142 τελικό, COM(2004) 143 τελικό, COM(2004)
144 τελικό, COM(2004) 140 τελικό και SEC(2004) 236.
2
( ) Οδηγία 2004/881/EΚ (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1 – Γνωµοδότηση
ΕΟΚΕ: ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 131).
(3) Οδηγία 2004/49/EΚ (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 44 – Γνωµοδότηση
ΕΟΚΕ: ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 131).
(4) Κανονισµός 2004/881/EΚ (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1 – Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ: ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 131).
(5) Οδηγία 2001/12/EΚ (ΕΕ L 75 της 15.3.2004, σ. 1 – Γνωµοδότηση
ΕΟΚΕ: ΕΕ C 209 της 22.7.2002, σ. 22), και οδηγία 2004/51/EΚ (ΕΕ L
164 της 30.4.2004, σ. 164 – Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ: ΕΕ C 61 της
14.3.2002, σ. 131).
(6) Οδηγία 2004/50/EΚ (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 114 – Γνωµοδότηση
ΕΟΚΕ: ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 131).
(7) COM(2004) 139 τελικό, που τροποποιεί την οδηγία 91/440/ΕΟΚ.
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οφείλεται, µεταξύ άλλων, στον χρόνο αναµονής των τρένων στα
σύνορα ορισµένων χωρών λόγω της διαφοράς των τεχνικών απαιτήσεων (πλάτος των τροχιών, ανάγκη τεχνικών τροποποιήσεων των
συρµών, αλλαγή οδηγού).
3.3 Για τους σταθµούς, µεγαλύτερη σηµασία κυρίως έχουν οι
οδηγίες που επικεντρώνονται στην ασφάλεια και στα δικαιώµατα
των επιβατών (π.χ. η οδηγία 2001/16/EΚ). Σε αυτές συγκαταλέγονται οι οδηγίες της τρίτης δέσµης µέτρων για τον σιδηροδροµικό
τοµέα που αποσκοπούν στην υλοποίηση των δικαιωµάτων των
επιβατών, αφενός, εξασφαλίζοντάς τους τη δυνατότητα να αγοράζουν τα εισιτήριά τους έγκαιρα, εύκολα και επαρκώς ενηµερωµένα
(και να τα αλλάζουν µε τον ίδιο τρόπο, αν είναι δυνατό) και,
αφετέρου, µεριµνώντας για την ενηµέρωση των επιβατών σχετικά µε
τους όρους χρήσης των εισιτηρίων. Μια άλλη οµάδα οδηγιών
αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας στους σταθµούς. Συχνά
συµβαίνει, ιδίως τις ώρες µε τη λιγότερη κίνηση, οι σταθµοί των
µεγάλων πόλεων και µερικές φορές οι συρµοί να γίνονται σκηνικό
βιαιοπραγιών. Η θέσπιση αυστηρότερων απαιτήσεων ασφαλείας και
η διαβεβαίωση της παροχής βοήθειας από το προσωπικό του
σταθµού ή του τρένου σε περίπτωση δυσάρεστου περιστατικού θα
επηρέαζαν οπωσδήποτε θετικά τη διάθεση για ταξίδι.
3.4 Η ΕΟΚΕ παρακολουθεί στενά τις εργασίες της Επιτροπής
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και, στο πεδίο των σιδηροδροµικών µεταφορών, έχει εκδώσει γνωµοδοτήσεις, µεταξύ άλλων,
για τις κοινωνικές πτυχές, για τα ζητήµατα της χρηµατοδότησης,
για τις ευρωπαϊκές µητροπολιτικές περιοχές και για τα διευρωπαϊκά
δίκτυα µεταφορών (8).

4. Σιδηροδροµικοί σταθµοί και διατροπικότητα
4.1 Οι σιδηροδροµικοί σταθµοί ως κόµβοι διατροπικών µεταφορών
4.1.1 Η εµφάνιση των δικτύων µεγάλης ταχύτητας (TGV, HST,
ICE), η οποία στην Ευρώπη συνοδεύθηκε από την παράλληλη
ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων (∆Ε∆), ήταν το καταλυτικό
στοιχείο που έδωσε τη δυνατότητα στους σιδηροδροµικούς
σταθµούς, οι οποίοι έβαιναν προοδευτικά προς την παρακµή, να
ξαναβρούν τη σηµασία τους στη ζωή της πόλης. Από τη στιγµή
που κατέστησαν εφικτές οι σιδηροδροµικές µεταφορές για αποστάσεις που µέχρι τότε µπορούσαν γενικά να καλυφθούν µόνο
αεροπορικά (600-800 χλµ.), δεν αυξήθηκε µόνο ο αριθµός των
επιβατών που βρίσκουν ελκυστικό τον σιδηρόδροµο, αλλά άλλαξε
και η σύνθεσή τους, αναβαθµίζοντας έτσι τη θέση των σιδηροδροµικών σταθµών στα κέντρα των πόλεων.
4.1.2 Ένας άλλος παράγοντας που άλλαξε την αντίληψη των
σιδηροδροµικών σταθµών ως κόµβων των µεταφορών σχετίζεται
λιγότερο µε τον ρόλο των δικτύων µεγάλης ταχύτητας και περισσότερο µε την αλλαγή της λειτουργίας των προαστίων και των
αστικών οικισµών, που µετατράπηκαν από µονολειτουργικές πόλειςκοιτώνες σε πολυπολικές και πολυλειτουργικές αστικές περιοχές.
Όλες αυτές οι αλλαγές, µαζί µε τη συνειδητοποίηση ότι δεν είναι
οπωσδήποτε εφικτή η αντιµετώπιση της αύξησης των καθηµερινών
(8) CESE 130/2005, CESE 131/2005, CESE 119/2005, CESE 120/2005.
, CESE 257/2005, CESE 1426/2004, CESE 225/2005, CESE
968/2004.
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οδικών µετακινήσεων από τα προάστια στον τόπο εργασίας και
αντιστρόφως µε την κατασκευή νέων δρόµων, τόνισαν την ανάγκη
να αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας ανάµεσα στις ενώσεις των
µεταφορέων, να εναρµονιστούν τα ωράρια, τα ναύλα και τα
συστήµατα έκδοσης εισιτηρίων και να χρησιµοποιούνται από κοινού
οι υποδοµές των επιβατικών µεταφορών. Οι κοινωνιακές αναταραχές
που συντάραξαν τα προάστια του Παρισιού στα τέλη του 2005
υπογράµµισαν την ανάγκη ταυτόχρονης χρήσης πολλών και
διάφορων µέσων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
έδειξαν ότι οι σχετικές διεργασίες δεν έχουν ακόµη τελειώσει.
4.1.3
Οι προαστιακοί σιδηρόδροµοι αποτελούν σηµαντικό
τµήµα αυτών των δικτύων και µάλιστα, σε ορισµένες περιπτώσεις,
ουσιώδες στοιχείο του σκελετού τους. Με αυτή την έννοια, οι σιδηροδροµικοί σταθµοί προσφέρονται ιδανικά για να χρησιµεύσουν ως
κέντρα κινητικότητας και ως βασικά στοιχεία των συστηµάτων
ενηµέρωσης των επιβατών αυτών των πολύπλοκων και διασυνδεόµενων δικτύων µεταφορών.
4.1.4
Αν και οι σταθµοί του προαστιακού δικτύου είναι
συνήθως διαφορετικοί από τους σταθµούς των τρένων µεγάλης
ταχύτητας, το πνεύµα της ολοκλήρωσης ενώνει τις δύο διαδικασίες
και, κατά την ανακαίνιση ή την κατασκευή νέων σταθµών, η εξασφάλιση σύγχρονης και υψηλής ποιότητας διατροπικότητας, τόσο
µεταξύ των διεθνών και των εθνικών γραµµών όσο και µεταξύ
αυτών των τελευταίων και των αστικών συγκοινωνιών, αποτελεί
πλέον βασική απαίτηση.

4.2 Ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων διατροπικότητας
4.2.1
Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι
σιδηροδροµικοί σταθµοί συνεχώς εξελίσσονται. Στο παρελθόν, οι
σιδηροδροµικοί σταθµοί αποτελούσαν σύνδεσµο για όλο το έθνος
και συντελούσαν στη διαµόρφωση της εθνικής ταυτότητας. Αυτή η
κοινή αίσθηση ταυτότητας δεν απέρρεε, βέβαια, από τις υλικές
υποδοµές του σιδηροδροµικού δικτύου (παρότι οι σιδηροτροχιές
και οι σιδηρογραµµές ήταν απαραίτητες για την κατασκευή του),
αλλά από τους σταθµούς, τους κανόνες, τα πρότυπα και τις
προδιαγραφές.
4.2.2
Ο στόχος σήµερα δεν είναι η εναρµόνιση των σιδηροδροµικών σταθµών που εµπίπτουν στο ∆Ε∆ Μεταφορών. Η ανάπτυξη
σιδηροδροµικών σταθµών που να εκφράζουν µια ευρωπαϊκή
ταυτότητα δεν πρέπει να γίνει µέσω του καθορισµού αρχιτεκτονικών
κανόνων, αλλά µέσω της τυποποίησης των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Ένα από τα σηµαντικότερα πρότυπα αυτού του τύπου πρέπει να
είναι η ανάπτυξη διατροπικών συνδέσεων, οι οποίες, παρότι θα
διατηρούν την ποικιλία των τοπικών µέσων, θα ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις ποιότητας που επιβάλλονται σε µια πολύγλωσση
Ευρώπη όσον αφορά την ενηµέρωση των επιβατών, τον προσανατολισµό τους και τη βοήθεια για την ολοκλήρωση του ταξιδιού τους.
Εδώ πρέπει να διακρίνουµε τρία πεδία: τα πρότυπα για την ενηµέρωση των επιβατών, τα πρότυπα για τη διατροπικότητα και την
ανάπτυξη της λειτουργίας του σταθµού ως κέντρου κινητικότητας.
4.2.3
Αυτές οι απαιτήσεις ποιότητας για φιλικές προς τον
χρήστη υπηρεσίες στους σταθµούς που ανήκουν στα ∆Ε∆ θα ήταν
µεν σκόπιµο να καθιερωθούν µέσω ευρωπαϊκών συστάσεων ή κατευθυντήριων γραµµών, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρηθούν αποκλειστικό προνόµιο των ∆Ε∆ Μεταφορών και κατά την εφαρµογή τους
θα πρέπει να τηρηθεί πλήρως η αρχή της επικουρικότητας.
Προφανώς, δεν θα ήταν πρόβληµα να εφαρµοστούν και σε άλλους
σταθµούς και κόµβους τα ίδια πρότυπα: όχι µόνο δεν θα έθιγαν
την ποιότητα των µεταφορών, αλλά και θα τη βελτίωναν.
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5. Αναπτυξιακά πρότυπα
5.1 Αν κάνουµε συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο, παρατηρούµε ότι
σχεδόν κάθε χώρα ξεκίνησε τη διευθέτηση των σιδηροδροµικών
σταθµών της από διαφορετική αφετηρία (µε κίνητρο την ανάπτυξη
των µεταφορών ή την ανάπτυξη των πόλεων, µε πρωτοβουλία των
δηµόσιων αρχών ή του ιδιωτικού τοµέα ή µε διάφορους συνδυασµούς αυτών των στοιχείων). Στη Βρετανία, όπου η διευθέτηση των
σιδηροδροµικών σταθµών αφέθηκε αποκλειστικά στους µηχανισµούς της αγοράς, οι εξελίξεις περιορίστηκαν: α) στους χώρους
των σιδηροδρόµων, β) στο κεντρικό Λονδίνο, γ) στην περίοδο της
οικοδοµικής έκρηξης και δ) στην αποκλειστική κατασκευή νέων
κτιρίων για γραφεία.
5.2 Στην Ελβετία ξεκίνησε ένα εθνικό πρόγραµµα εκσυγχρονισµού του σιδηροδροµικού δικτύου και των δηµόσιων συγκοινωνιών, το οποίο υποκινήθηκε από περιβαλλοντικά µελήµατα και
περιλαµβάνει τα περιαστικά σιδηροδροµικά συστήµατα (S-Bahn στη
Ζυρίχη, τη Βασιλεία και τη Βέρνη). Παρότι οι οικονοµικές
δυσκολίες των ελβετικών σιδηροδρόµων επέβαλαν την εµπορική
αξιοποίηση των ακινήτων γύρω από τους σταθµούς, δεν επρόκειτο
για µια απλή εµπορική επιχείρηση πώλησης, αλλά για ένα πρόγραµµα που καθορίστηκε από κοινού µε τη σιδηροδροµική εταιρεία
και δεν έλαβε υπόψη µόνο τα συµφέροντα των επενδυτών, αλλά και
των πόλεων, των δηµόσιων αρχών και των σιδηροδρόµων.
5.3 Στη Σουηδία η διαδικασία ξεκίνησε µε πρωτοβουλία της
σιδηροδροµικής εταιρείας (η οποία είναι ιδιωτικοποιηµένη, αλλά όχι
κατακερµατισµένη) σε σύµπραξη µε την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο
στόχος ήταν η δηµιουργία σύγχρονων ταξιδιωτικών κέντρων µε
τρένα, λεωφορεία, ταξί και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, όλα
κάτω από την ίδια στέγη. Οι διευθετήσεις που έγιναν είχαν,
συνεπώς, αντίκτυπο τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στα
άλλα µέσα µεταφοράς.
5.4 Στη Γαλλία η ώθηση δόθηκε κυρίως από την κεντρικά
ειληµµένη απόφαση της κατασκευής του TGV (σιδηροδροµικού
δικτύου µεγάλης ταχύτητας) και των συνδέσεων της περιφέρειας µε
το Παρίσι. Ο ρόλος του τοπικού επιπέδου σ' αυτή τη διαδικασία
ήταν βασικά η άσκηση πίεσης για την εξασφάλιση σταθµού TGV.
5.5 Στις Κάτω Χώρες τα Υπουργεία Μεταφορών και Περιβάλλοντος και η σιδηροδροµική εταιρεία εξήγγειλαν το 1986 ένα
πρόγραµµα συµπύκνωσης των δραστηριοτήτων γύρω από τους
σταθµούς, σύµφωνα µε τη αρχή της συµπαγούς αστικής ανάπτυξης
και της προαγωγής των δηµόσιων συγκοινωνιών. Πριν από την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόµων, η σιδηροδροµική εταιρεία και οι
τοπικές αρχές δυσκολεύονταν πολύ να προσελκύσουν σε αυτό το
εγχείρηµα και άλλους εταίρους.
5.6 Τα προαναφερθέντα παραδείγµατα µας διδάσκουν ότι είναι
σηµαντικό να λαµβάνονται εξ αρχής υπόψη στον σχεδιασµό του
έργου τόσο τα συµφέροντα του κόµβου (µεταφορών) όσο και τα
συµφέροντα του «τόπου» (της πόλης) και να µην υπάρχει µονόπλευρη προσέγγιση. Οµοίως, οι πτυχές της αγοράς και οι πτυχές
της χρηµατοδότησης θα πρέπει να λαµβάνουν την ίδια προσοχή µε
τα γενικότερα συµφέροντα της πόλης και του δικτύου, ώστε να µην
λαµβάνονται οι αποφάσεις µόνο µε βάση τα βραχυπρόθεσµα οικονοµικά συµφέροντα ή, αντίθετα, να µην παραβλέπεται το ζήτηµα
της οικονοµικής βιωσιµότητας κατά τον σχεδιασµό ενός φιλόδοξου
έργου. Ειδικές µελέτες δείχνουν ότι είναι ευκολότερο να επιτευχθεί
συναίνεση όταν ο σταθµός κατασκευάζεται σε νέο χώρο (όπως στη
Lille)· διαφορετικά, τα ήδη υφιστάµενα αλληλοσυγκρουόµενα
συµφέροντα συχνά εµποδίζουν την πρόοδο των έργων.
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6. Οι προοπτικές ανάπτυξης στην ΕΕ
6.1 Θα ήταν σκόπιµο να αναπτυχθεί οριζόντια συνεργασία
µεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε οι συνεργαζόµενοι υπάλληλοι να µπορούν να έχουν ανά πάσα στιγµή πλήρη
εικόνα των διάφορων έργων που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία. Βάσει της επισκόπησης αυτής θα µπορεί έπειτα να
προσδιοριστεί ανά τοµέα το ύψος της κοινοτικής βοήθειας που
χορηγείται σε κάθε δραστηριότητα.
6.2 Είναι σηµαντικό να µην παραβλεφθεί η ευθύνη που έχει η
ανάπτυξη των δικτύων µεγάλης ταχύτητας στην εµφάνιση των
αντιφάσεων που χαρακτηρίζουν σήµερα τους σιδηροδρόµους, όπως
για παράδειγµα η ανάµιξη του παραδοσιακού και του σύγχρονου.
Πράγµατι, αν η κατασκευή των νέων δικτύων βρίσκεται σήµερα στο
προσκήνιο της επικαιρότητας, αυτό συµβαίνει επειδή εν τω µεταξύ
αποσπάστηκαν από το παραδοσιακό σιδηροδροµικό σύστηµα.
Καθώς η ανάπτυξη των δικτύων µεγάλης ταχύτητας χρειάζεται
τεράστιες δαπάνες, πιθανόν να στέρησε χρηµατοδοτικούς πόρους
από άλλα δυνητικά έργα διευθέτησης. Στη Γαλλία, για παράδειγµα,
η ανάπτυξη του TGV επέφερε τέτοια επιδείνωση σε ορισµένα
τµήµατα του παραδοσιακού δικτύου, ώστε σε πολλά σηµεία
χρειάστηκε να καθιερωθούν σηµαντικοί περιορισµοί της ταχύτητας.
Το αποτέλεσµα είναι σοβαρές καθυστερήσεις τόσο των επιβατικών
όσο και των εµπορευµατικών µεταφορών, οι οποίες αναρωτιέται
κανείς εάν αντισταθµίζονται από τον χρόνο που κερδίζουν οι
επιβάτες των τρένων µεγάλης ταχύτητας.
6.3 Από την άποψη της πολιτικής για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ολοκλήρωσης των λιγότερο εύπορων περιφερειών, η ανάπτυξη και ο εκδηµοκρατισµός των παραδοσιακών σιδηροδροµικών γραµµών είναι πολύ πιο χρήσιµη από την ανάπτυξη
των γραµµών µεγάλης ταχύτητας, που απλώς προσπερνούν
γρήγορα αυτές τις περιφέρειες, χωρίς να επιτρέπουν τη συµµετοχή
τους στο δίκτυο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, θα ήταν ίσως σκόπιµο
να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στην ανακαίνιση των παραδοσιακών
σιδηροδροµικών γραµµών και υποδοµών, παράλληλα µε την
κατασκευή νέων γραµµών µεγάλης ταχύτητας. Ο σταθµός αποτελεί
το κύριο σηµείο διεπαφής ανάµεσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις ή τις
ανακαινίσεις, από τη µία πλευρά, και τους επιβάτες, από την άλλη.
7. Η νέα διευθέτηση των σιδηροδροµικών σταθµών
7.1 Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, σε περίπτωση σηµαντικών
επενδύσεων, να επικρατήσουν τα βραχυπρόθεσµα συµφέροντα — ή
και η καθαρή οικοδοµική κερδοσκοπία — και να χαθεί η πραγµατική προστιθέµενη αξία των σιδηροδρόµων για τους επιβάτες και
την πόλη, για παράδειγµα µε την επίκληση των λειτουργικών
ελλειµµάτων των σιδηροδρόµων ως δικαιολογία για την πώληση
κεντρικών ακινήτων µεγάλης αξίας και την οικοδόµηση στη θέση
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τους γραφείων και εµπορικών κέντρων. Ενόψει αυτού του γεγονότος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα ζητήµατα.
7.2 Η άµεση σύνδεση µεταξύ των κέντρων των πόλεων έχει
ζωτική σηµασία, όχι µόνο για τα σιδηροδροµικά δίκτυα µεγάλης
ταχύτητας, αλλά και για όλες τις διεθνείς σιδηροδροµικές συνδέσεις, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που ανήκουν στο ∆Ε∆ Μεταφορών.
7.3 Ακριβώς στα κέντρα των πόλεων επιβάλλεται να αναπτυχθεί
πυκνό δίκτυο δηµόσιων συγκοινωνιών, το οποίο να εξασφαλίζει την
καλή σύνδεση του σιδηροδροµικού σταθµού µε όλα τα άλλα
τµήµατα της πόλης.
7.4 Οι σιδηροδροµικοί σταθµοί αποτελούν κέντρα κινητικότητας
και ενηµέρωσης για τα διάφορα µέσα που συγκροτούν το δίκτυο
µεταφορών.
7.5 Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν συνδέσεις ανάµεσα στον
κεντρικό σιδηροδροµικό σταθµό της πόλης και στον αερολιµένα
της.
7.6 Η αξιοποίηση των χώρων των σιδηροδροµικών σταθµών δεν
πρέπει να γίνει αποµονωµένα, αλλά λαµβάνοντας υπόψη τον ρόλο
τους στο αστικό τοπίο και στην εφοδιαστική, ώστε να επιτευχθεί η
µέγιστη µακροπρόθεσµη προστιθέµενη αξία για την πόλη.
7.7 Η πείρα δείχνει ότι εξαφανίζεται σταδιακά ο διαχωρισµός
ανάµεσα στον αστικό ιστό και στον σιδηροδροµικό σταθµό σε
επίπεδο λειτουργίας και ότι ο σταθµός µετατρέπεται σε αποδοτικό
και ταυτόχρονα ελκυστικό δηµόσιο χώρο, ακριβώς επειδή ενσωµατώνει ευρύ φάσµα αστικών υπηρεσιών.
7.8 Παρ' όλα αυτά, οι µεγάλοι σιδηροδροµικοί σταθµοί που
υπάρχουν σήµερα δεν είναι οπωσδήποτε οι ιδανικές τοποθεσίες για
την κατασκευή νέων σταθµών για τα µελλοντικά δίκτυα µεγάλης
ταχύτητας. Από τις πιο επιτυχηµένες µέχρι σήµερα περιπτώσεις
παρατηρούµε ότι ο καλύτερος τρόπος να συνδυαστούν οι ενέργειες
που απορρέουν από τη σιδηροδροµική και από την αστική
ανάπτυξη είναι η κατασκευή νέων αστικών κέντρων µέσα στις πόλεις
ως εναλλακτικών επιλογών αντί του παραδοσιακού κέντρου (ας µην
ξεχνάµε, ωστόσο, ότι τα παραδείγµατα που προβάλλονται συχνότερα, όπως της Lille, είναι όλα τους ειδικές περιπτώσεις και πρέπει
να θεωρούνται εξαιρετικές καταστάσεις, που δύσκολα θα
µπορούσαν να αντιγραφούν αλλού.)
7.9 Η πείρα του παρελθόντος δείχνει γενικά ότι το κράτος, η
τοπική αυτοδιοίκηση και το ιδιωτικό κεφάλαιο, σε συνεργασία µε
τις σιδηροδροµικές εταιρείες, µπορούν να προβούν σε έργα
ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού των διεθνών σιδηροδροµικών
σταθµών, έτσι ώστε να εξυπηρετούν ευρύ φάσµα συµφερόντων.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006
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 τις απαιτήσεις υγειονοµικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα
προϊόντα τους και σχετικά µε την πρόληψη και την καταπολέµηση ορισµένων ασθενειών των υδρόβιων
ζώων» και την «Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ
σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα»
COM(2005) 362 τελικό — 2005/0153 + 0154 CNS
(2006/C 88/04)
Στις 15 Σεπτεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 37 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο, αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής µε θέµα την ανωτέρω πρόταση
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 25 Ιανουαρίου 2006 µε εισηγητή τον κ. Φάκα.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της
14ης Φεβρουαρίου), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 145 ψήφους υπέρ και µία
αποχή, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Συµπέρασµα
1.1 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι οι προτεινόµενες προτάσεις κινούνται
στη σωστή κατεύθυνση και υποστηρίζει τα προτεινόµενα µέτρα
σχετικά µε την πρόληψη και καταπολέµηση ορισµένων ασθενειών
των υδρόβιων ζώων.
2. Εισαγωγή
2.1 Η υδατοκαλλιέργεια είναι πολύ σηµαντικός κλάδος στην
Κοινότητα, ιδίως στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές. Το 2004,
η υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ παρήγαγε ψάρια, µαλάκια και καρκινοειδή αξίας άνω των 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ωστόσο, οι οικονοµικές απώλειες λόγω ασθενειών (θνησιµότητα, µειωµένη ανάπτυξη
και χαµηλότερη ποιότητα) υπολογίζονται στο 20 % της αξίας της
παραγωγής. Η πρόταση αποσκοπεί στη θέσπιση σύγχρονης και
στοχευµένης νοµοθεσίας που θα µειώσει τις δαπάνες αυτές. Μείωση
της τάξης µόλις του 20 % θα είχε ως αποτέλεσµα προστιθέµενη
αξία 100 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως.
2.2 Η ισχύουσα νοµοθεσία θεσπίστηκε πριν από δύο δεκαετίες,
όταν η ΕΕ είχε µόνο 12 κράτη µέλη. Σχεδιάστηκε µε κύριο στόχο
να προστατεύσει τα σπουδαιότερα είδη υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ
την εποχή εκείνη, δηλαδή τις σαλµονίδες (πέστροφα και σολοµός)
και την καλλιέργεια στρειδιών. Η νοµοθεσία πρέπει να επικαιροποιηθεί τώρα, ώστε να αντανακλά το ευρύτερο φάσµα πρακτικών
και ειδών υδατοκαλλιέργειας που απαντούν στη διευρυµένη ΕΕ και
να λάβει υπόψη τις σηµαντικές εξελίξεις του κλάδου, την εµπειρία
που αποκτήθηκε κατά τα 15 έτη εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας, καθώς και την επιστηµονική πρόοδο στον εν λόγω κλάδο.
Οι κανόνες της ΕΕ πρέπει να επικαιροποιηθούν επίσης, ώστε να
ευθυγραµµίζονται µε διεθνείς συµφωνίες και διεθνή πρότυπα (όπως
η συµφωνία για την υγειονοµική και φυτοϋγειονοµική προστασία
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και το ∆ιεθνές Γραφείο
Επιζωοτιών).
3. Κύρια σηµεία του εγγράφου της Επιτροπής
3.1 Η παρούσα πρόταση θα καταργήσει το ισχύον πρωτογενές
δίκαιο (οδηγίες 91/67 ΕΟΚ, 93/53/ΕΟΚ και 95/70 ΕΚ του
Συµβουλίου) και θα αντικαταστήσει τις τρεις αυτές οδηγίες µε µία
νέα. Στόχος της νέας οδηγίας είναι να ενηµερώσει, να αναπροσαρµόσει και να ενοποιήσει τους κανόνες υγειονοµικού ελέγχου όσον
αφορά το εµπόριο προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης και του ελέγχου ασθενειών, για να αυξηθεί
η ανταγωνιστικότητα των υδατοκαλλιεργειών της Ε.Ε.

3.2 Η πρόταση περιλαµβάνει τις γενικές απαιτήσεις που απευθύνονται στις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, όπως αδειοδοτήσεις και διατάξεις σχετικές µε την λειτουργία τους.
3.3 Προβλέπονται υγειονοµικές διατάξεις για τη διάθεση στην
αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους, καθώς
επίσης και υγειονοµικές διατάξεις για την εισαγωγή στην κοινότητα
ζώων υδατοκαλλιέργειας από τρίτες χώρες.
3.4 Προτείνονται διατάξεις για κοινοποίηση και τον έλεγχο
ορισµένων ασθενειών καθώς και διατάξεις για το χαρακτηρισµό
περιοχών απηλλαγµένων από ασθένειες.
3.5 Προβλέπονται επίσης απαιτήσεις που αφορούν τις αρµόδιες
αρχές των Κρατών-Μελών και τα εργαστήρια και δίνονται κατευθυντήριες γραµµές που ορίζονται στα παραδείγµατα.
3.6 Η Νοµική βάση της πρότασης είναι το άρθρο 37 της
συνθήκης. Προβλέπεται η αρχή της αναλογικότητας και ο οικονοµικός αντίκτυπος για τον κοινοτικό προϋπολογισµό αναµένεται ότι
θα είναι περιορισµένος.
3.7 Οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της πρότασης θα αφορούν
κυρίως δύο τοµείς:
α) οικονοµική αντιστάθµιση σε σχέση µε τον έλεγχο των ασθενειών
β) εφαρµογή της πρωτογενούς νοµοθεσίας και έκδοση και διαχείριση δευτερογενούς νοµοθεσίας.
3.8 Η δεύτερη πρόταση απόφασης του Συµβουλίου προβλέπει
τις αναγκαίες τροποποιήσεις στις ισχύουσες διαδικασίες που
διέπουν τη χρηµατοδοτική συνδροµή της Κοινότητας σε
κτηνιατρικά µέτρα για ζώα υδατοκαλλιέργειας οι οποίες ορίζονται
στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, ούτως ώστε να
ληφθούν υπόψη οι προτάσεις για νέα οδηγία σχετικά µε την υγεία
των υδρόβιων ζώων και το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο.
3.9 Σύµφωνα µε τη δεύτερη πρόταση δίνεται η δυνατότητα στα
Κράτη-Μέλη να χρησιµοποιούν τον προϋπολογισµό που διατίθεται
στα επιχειρησιακά προγράµµατα σύµφωνα µε τον Τίτλο ΙΙΙ του
Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταµείου για την καταπολέµηση και την
εξάλειψη ορισµένων ασθενειών ζώων των υδατοκαλλιεργειών.
3.10 Οι διαδικασίες για τη χρηµατοδοτική υποστήριξη πρέπει
να είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρµόζονται για
την καταπολέµηση και εξάλειψη ασθενειών των χερσαίων ζώων.
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3.11 Και στη δεύτερη πρόταση ισχύει η αρχή της αναλογικότητας και νοµική βάση είναι το άρθρο 37 της συνθήκης.
3.12 Με τη δεύτερη πρόταση προτείνεται οι χρηµατοδοτικές
ενισχύσεις για την εξάλειψη των ασθενειών των υδρόβιων ζώων να
χορηγούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταµείου
(COM(2004) 497, άρθρο 32). Εντούτοις είναι δύσκολο να
εκτιµηθεί ο αντίκτυπος της πρότασης για το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό
Ταµείο, δεδοµένου ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων που θα προσβληθούν, την αξία των ζώων στις µονάδες
κ.λ.π.
4. Γενικές παρατηρήσεις
4.1 Η υπάρχουσα κοινοτική νοµοθεσία καλύπτει µόνο την
καλλιέργεια σολοµού, πέστροφας και στρειδιών. Από την έκδοση
της νοµοθεσίας και ύστερα ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας
αναπτύχθηκε σηµαντικά (καλλιέργεια καρκινοειδών, µυδιών,
κυδωνιών κ.λ.π.). Εποµένως κατά την άποψη της ΕΟΚΕ κρίνεται
σκόπιµη και επιβεβληµένη η τροποποίηση της νοµοθεσίας, έτσι
ώστε να καλυφθούν και τα υπόλοιπα υδρόβια ζώα των υδατοκαλλιεργειών.
4.2 Η ΕΟΚΕ επικροτεί αυτές τις προτάσεις, γιατί αποτελούν
σηµαντική απάντηση σχετικά µε την πρόληψη και καταπολέµηση
ασθενειών υδρόβιων ζώων.
4.3 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ για να διασφαλιστεί η ορθολογική ανάπτυξη του τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών και να αυξηθεί
η παραγωγικότητα, θα πρέπει να οριστούν κανόνες για την υγεία
των υδρόβιων ζώων σε επίπεδο κοινότητας. Οι κανόνες αυτοί είναι
απαραίτητοι, για να συµβάλουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς και να αποφευχθεί η διάδοση µολυσµατικών ασθενειών. Η
νοµοθεσία πρέπει να είναι ευέλικτη και να λαµβάνει υπόψη τις
εξελίξεις και την ποικιλοµορφία του τοµέα.
4.4 Παράλληλα µε τις ενέργειες σε κοινοτικό επίπεδο η ΕΟΚΕ
θεωρεί αναγκαία την αύξηση της συνειδητοποίησης και ετοιµότητας
των αρµοδίων φορέων στα Κράτη-Μέλη όσον αφορά την πρόληψη,
τον έλεγχο και την εξάλειψη των ασθενειών των υδρόβιων ζώων.
4.5 Το ισχύον σύστηµα αδειοδοτήσεων στην Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα
αυστηρό, µε απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών της Ε.Ε., γεγονός που έχει επιπτώσεις στη βιωσιµότητα
του τοµέα. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το προβλεπόµενο Μητρώο
επιχειρήσεων στο οποίο εµπεριέχονται οι λεπτοµέρειες για το
σύστηµα παραγωγής της κάθε επιχείρησης, ο υπεύθυνος παραγωγής
και η ήδη υπάρχουσα άδεια εκτροφής, καλύπτουν τις απαιτήσεις.
4.6 Κρίνεται απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι δεν θα µεταδίδονται οι ασθένειες των υδρόβιων ζώων σε επίπεδο Κοινότητας.
Εποµένως επιβάλλεται να οριστούν εναρµονισµένες υγειονοµικές
διατάξεις για την κυκλοφορία στην αγορά προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς επίσης να καταρτιστεί κατάλογος ασθενειών και
ευπαθών ειδών.
4.7 Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ανίχνευση κάθε πιθανής
εστίας ασθένειας, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ κρίνεται απαραίτητο
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να υποχρεωθούν αυτοί που έρχονται σε επαφή µε υδρόβια ζώα που
ανήκουν σε ευπαθή είδη να κοινοποιούν στις αρµόδιες αρχές κάθε
ύποπτη περίπτωση.
4.8 Τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να ενεργούν τακτικές, έκτακτες
και επείγουσες επιθεωρήσεις για να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρηµατικοί φορείς παραγωγής υδατοκαλλιεργειών γνωρίζουν και εφαρµόζουν τους γενικούς κανόνες ελέγχου των ασθενειών.
4.9 Υπάρχει συνεχής ανάπτυξη των γνώσεων όσον αφορά
άγνωστες µέχρι σήµερα ασθένειες των υδρόβιων ζώων. Εποµένως
κατά την άποψη της ΕΟΚΕ κρίνεται απαραίτητο να ενηµερώνονται
όλα τα Κράτη-Μέλη και η Επιτροπή σχετικά µε την παρουσία ή την
υπόνοια παρουσίας µιας νεοεµφανιζόµενης ασθένειας και των
µέτρων που ενδεχοµένως λαµβάνονται.
4.10 Προκειµένου να διαφυλαχθεί η κατάσταση της υγείας των
υδρόβιων ζώων στην Κοινότητα, κρίνεται αναγκαίο να διασφαλιστεί
ότι τα φορτία ζώντων ζώων που διαµετακοµίζονται µέσω της
Κοινότητας συµµορφώνονται µε τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις.
Επίσης πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα
προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες είναι απηλλαγµένα από
οποιεσδήποτε µολυσµατικές ασθένειες.
5. Ειδικές παρατηρήσεις
5.1 Η ΕΟΚΕ αποδέχεται την άποψη να µην οριστούν ειδικές
διατάξεις στην περίπτωση διάθεσης στην αγορά διακοσµητικών και
άλλων υδρόβιων ζώων που διατηρούνται σε ελεγχόµενες συνθήκες
διαβίωσης (ενυδρεία ή λίµνες). Εντούτοις όταν αυτά τα υδρόβια
ζώα διατηρούνται έξω από κλειστά συστήµατα ή ενυδρεία ή
έρχονται σε επαφή µε τα φυσικά νερά της Κοινότητας, τότε η ΕΟΚΕ
εκτιµά ότι πρέπει να εφαρµόζονται οι γενικές υγειονοµικές διατάξεις
της παρούσας οδηγίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους πληθυσµούς
κυπρίνου (Cyprinidae), δεδοµένου ότι δηµοφιλή διακοσµητικά
ψάρια όπως το koicarp είναι ευπαθή σε ορισµένες ασθένειες.
5.2 Τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά µε
τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται για τυχόν παράβαση των διατάξεων της οδηγίας. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ οι κυρώσεις αυτές
πρέπει να είναι αποτελεσµατικές.
5.3 Στο άρθρο 5 παρ. 2 αναφέρεται ότι πριν ληφθεί απόφαση
από το Κράτος-Μέλος για άρνηση χορήγησης άδειας επιχειρήσεων
παραγωγής του άρθρου 4, πρέπει να εξεταστούν µέτρα άµβλυνσης
του κινδύνου διάδοσης ασθενειών, συµπεριλαµβανοµένου του
µέτρου της πιθανής εναλλακτικής χωροθέτησης της εν λόγω
δραστηριότητας. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ δεν παραγνωρίζει την άποψη, ότι
το µέτρο της εναλλακτικής χωροθέτησης στην περίπτωση των δεξαµενών του παθογόνου παράγοντα του άγριου ιχθυοπληθυσµού είναι
συχνά µη πρακτικό. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι ορθές διαχειριστικές
πρακτικές σε µονάδες εκτροφής ενός κλειστού και ελεγχόµενου
συστήµατος, η τήρηση ορθής υγιεινής πρακτικής, το σύστηµα
εποπτείας της υγείας των ζώων και όλων των άλλων µέτρων που
προτείνονται στην εν λόγω Οδηγία του Συµβουλίου, δύνανται να
αµβλύνουν τον κίνδυνο ανάλογων ασθενειών.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θεµα:
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύσταση του Ταµείου
Προσφύγων για την περίοδο 2008-2013 στο πλαίσιο του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και
διαχείριση των µεταναστευτικών ροών»
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του γενικού προγράµµατος
«Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών»
Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης των υπηκόων
τρίτων χωρών για την περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και
διαχείριση των µεταναστευτικών ροών»
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επιστροφών για την περίοδο 2008-2013 στο πλαίσιο του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη
και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών»
COM(2005) 123 τελικό — 2005/0046 (COD) — 2005/0047 (COD) — 2005/0048 (CNS) — 2005/0049
(COD)
(2006/C 88/05)
Στις 20 Ιουλίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για τις ανωτέρω προτάσεις
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάσθηκε τη γνωµοδότησή του στις 24 Ιανουαρίου 2006 µε βάση την
εισηγητική έκθεση της κας LE NOUAIL-MARLIERE.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 125 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 11 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Σχέδιο της Επιτροπής και στόχοι της ανακοίνωσης
1.1 Η ανακοίνωση για την καθιέρωση προγράµµατος-πλαίσιο
«Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών» προτείνει
στο πλαίσιο µιας δέσµης άλλων προτάσεων (1), ένα πρόγραµµα
εφαρµογής που ενεργοποιεί τις «∆ηµοσιονοµικές προοπτικές
2007/2013» (2) και τις «Πολιτικές προκλήσεις και δηµοσιονοµικά
µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007/2013» (3)· η γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ, εισηγητής ο κ. ΝΤΑΣΗΣ (4), πρότεινε να παρασχεθούν στον
ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, πιστώσεις
υποχρεώσεων (κεφάλαιο 3, ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και
δικαιοσύνη) συνολικού ύψους 1.381 εκατ. ευρώ κατά το 2006 οι
οποίες θα ανέλθουν προοδευτικά στο ποσό των 3.620 εκατ. ευρώ
το 2013.
1.2 Το σύνολο αποσκοπεί στο να προωθήσει µε τον ίδιο βαθµό
έντασης τους τρεις στόχους της ελευθερίας, της ασφάλειας και της
δικαιοσύνης στο πλαίσιο µίας ισορροπηµένης προσέγγισης µε βάση
τις δηµοκρατικές αρχές, το σεβασµό των ελευθεριών και των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
1.3 Επί του συνολικού ποσού (9.500 εκατ. ευρώ) που είχε
προταθεί αρχικά, το ολικό ύψος που προβλέπεται για το πρόγραµµα-πλαίσιο «Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών
ροών» ανερχόταν σε 5.866 εκατ. ευρώ για την περίοδο 20072013, εκ των οποίων 1.184 εκατ. ευρώ προβλέπονταν για το
άσυλο· 759 εκατ. για το Ταµείο Επιστροφής· 1.771 εκατ. ευρώ για
την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, και τέλος 2.152 εκατ. ευρώ για
(1) COM(2005) 122, COM(2005) 124
(2) COM (2004) 487 της 14.7.2004 (το έγγραφο δεν υιοθετήθηκε από το
Συµβούλιο)
(3) COM(2004) 101 της 10.2.2004
(4) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 15.9.2004 για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Η οικοδόµηση
του κοινού µας µέλλοντος Προκλήσεις πολιτικής και δηµοσιονοµικά
µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013» (COM(2004) 101 τελικό)
(ΕΕ C 74/2005)

τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Τα ποσά που χορηγούνται
στα κράτη µέλη και για τις άµεσες κοινοτικές δράσεις (ΜΚΟ και
σχέδια) δεν θα µπορούν να µεταφερθούν από ένα ταµείο σε άλλο.
1.4 Το πρόγραµµα πλαίσιο «Αλληλεγγύη» δεν περιλαµβάνει
τους οργανισµούς και λοιπούς κοινοτικούς φορείς που εµπίπτουν
στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης,
όπως ο ευρωπαϊκός οργανισµός για τη διαχείριση της υπηρεσιακής
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα, που δρα στο πλαίσιο του
προτεινόµενου προγράµµατος-πλαίσιο και η υπηρεσία νέων δηµοσιονοµικών προοπτικών, το σύστηµα Eurodac (αντιπαραβολή
δακτυλικών αποτυπωµάτων), το σύστηµα πληροφοριών για τις
θεωρήσεις και το σύστηµα πληροφοριών του Σέγκεν ΙΙ. Τα εν λόγω
συστήµατα πληροφοριών αποτελούν µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις οι
δε νοµοθετικές πράξεις που θεσπίζονται δεν περιλαµβάνουν διατάξεις που να περιορίζουν τη διάρκειά τους.
1.5 Στόχος του παρόντος προγράµµατος-πλαίσιο είναι ειδικότερα να διασφαλιστεί η απαραίτητη συνοχή µεταξύ των παρεµβάσεων σε κάθε τοµέα δράσης, µέσω της διασύνδεσης των πολιτικών
σκοπών µε τους διαθέσιµους πόρους. Η Επιτροπή προσπαθεί να
απλοποιήσει και να εξορθολογήσει την τρέχουσα δηµοσιονοµική
στήριξη. Το εν λόγω πρόγραµµα-πλαίσιο φιλοδοξεί επίσης να
ενισχύσει τη διαφάνεια και την µεγαλύτερη ελαστικότητα όσον
αφορά τον καθορισµό των προτεραιοτήτων.
1.6 Σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό, η δηµοσιονοµική αλληλεγγύη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα µπορέσει να συµβάλει έτσι στην
εδραίωση των εξής τεσσάρων πυλώνων που αποτελούν µία σφαιρική
και ισορροπηµένη προσέγγιση των µεταναστευτικών ροών:
— ∆ηµιουργία ενός ολοκληρωµένου κοινού συστήµατος διαχείρισης των συνόρων στο πλαίσιο των συµφωνιών Σέγκεν για τα
κράτη µέλη που συµµετέχουν στη συµφωνία: «Ταµείο εξωτερικών συνόρων για την περίοδο 2007/2013»
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— Υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος δράσης επιστροφών
που υιοθετήθηκε το 2002 (5): «Ευρωπαϊκό ταµείο επιστροφών
για την περίοδο 2008/2013»
— Υιοθέτηση µίας «αξιόπιστης απάντησης» στην πολυδιάστατη
πτυχή της «ένταξης» των υπηκόων τρίτων χωρών: «Ευρωπαϊκό
ταµείο ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών για την περίοδο
2007/2013»
— Εξισορρόπηση των προσπαθειών που καταβάλλονται από τα
κράτη µέλη για την υποδοχή προσφύγων και ακουσίως µετακινηθέντων: «Ευρωπαϊκό ταµείο προσφύγων για την περίοδο
2008/2013».
1.7 Η πρόταση της Επιτροπής απετέλεσε αντικείµενο µελέτης
και αντικτύπου (6) που περιλαµβάνεται σε παράρτηµα.
2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Αν και το πρόγραµµα επικαλείται τη συνοχή που δόθηκε
από τη διάσκεψη κορυφής του Tampere και του προγράµµατος
της Χάγης και βασίζεται στα άρθρα 62 και 63 308 της Συνθήκης,
το προγραµµατικό πλαίσιο στηρίζεται σε πολύ περιορισµένο τµήµα
της αρµονισµένης νοµοθεσίας παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε
το Συµβούλιο για την υιοθέτηση ορισµένων κοινών µέτρων στα
πλαίσια του προγράµµατος του Ταµπέρε (7). Έτσι, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της 4ης και 5ης Νοεµβρίου 2005 ενέκρινε το δεύτερο
πολυετές πρόγραµµα για τη δηµιουργία κοινού χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης, το αποκαλούµενο πρόγραµµα της
Χάγης.
2.2 Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι παρά το «Πρόγραµµα της Χάγης»,
δεν υφίσταται επί του παρόντος µία πραγµατικά ικανοποιητική
κοινή πολιτική κατεύθυνση. Στη γνωµοδότησή της για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- Πρόγραµµα της Χάγης: ∆έκα προτεραιότητες ∆έκα
προτεραιότητες για την επόµενη πενταετία — Μία σύµπραξη για
την ευρωπαϊκή ανανέωση στον τοµέα της ελευθερίας, της
ασφάλειας και της δικαιοσύνης» (8) η ΕΟΚΕ αποφάνθηκε εµπεριστατωµένα σχετικά µε το πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής που αφορά
στο πρόγραµµα της Χάγης. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν πολύ
διαφορετικές µεθόδους ανάλογα µα τη γεωγραφική τους θέση και
ανάλογα µε το αν συµµετέχουν ή όχι ή µόνο εν µέρει στη συµφωνία
«Σέγκεν I και II» στη συµφωνία του ∆ουβλίνου Ι και ΙΙ (9) ή ακόµη
στα κοινοτικά προγράµµατα για τις βιώσιµες λύσεις επανεγκατάστασης των προσφύγων (10) για παράδειγµα. Συνέπεια τούτου είναι
οι διαφορετικές κατευθύνσεις και ευθύνες έναντι των πολιτών της
Κοινότητας ή των υπηκόων τρίτων χωρών και µεταξύ κρατών µε
αποτέλεσµα να υφίστανται εκ παραλλήλου πολιτικές ενίοτε
αντίθετες ή ανταγωνιστικές στο εσωτερικό της Κοινότητας. Η πείρα
δείχνει ότι για την εφαρµογή πολιτικών που αποσκοπούν αφενός
(5) Συµβούλιο 28 Νοεµβρίου 2002.
(6) SEC 2005 435 της 6.4.2005.
(7) Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Ταµπέρε 15-16 Οκτωβρίου 1999.
(8) Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ της 15/12/2005 µε θέµα «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- Πρόγραµµα
της Χάγης: ∆έκα προτεραιότητες για την επόµενη πενταετία – Μία
σύµπραξη για την ευρωπαϊκή ανανέωση στον τοµέα της ελευθερίας,
της ασφάλειας και της δικαιοσύνη» (CESE 1504/2005) (Εισηγητής ο
κ. PARΙZA CASTAÑOS)
9
( ) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 20.3.2002 «Πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου για τον καθορισµό των κριτηρίων και των µηχανισµών
καθορισµού του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
µίας αίτησης παροχής ασύλου που υποβλήθηκε σε ένα από τα κράτη
µέλη από υπήκοο τρίτης χώρας» , Εισηγητής: κ. SHARMA (JO C 125
της 27.5.2002).
(10) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 15.12.2004 για την «Ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περί της
οργανωµένης εισόδου στην ΕΕ ατόµων που χρήζουν διεθνούς
προστασίας και ενίσχυσης της δυνατότητας προστασίας των περιοχών
καταγωγής – βελτίωση της πρόσβασης σε βιώσιµες λύσεις», Εισηγήτρια:
η κα LE NOUAIL-MARLIÈRE (ΕΕO C 157 της 28.6.2005).
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στη βελτίωση των πρακτικών και αφετέρου στην εξισορρόπηση και
ενσωµάτωση των ευθυνών µε γνώµονα έναν κοινό στόχο, δεν
επαρκεί η σύσταση Ταµείων και η θέσπιση δηµοσιονοµικών µέσων.
2.3 Στον τοµέα της παροχής πολιτικού ή ανθρωπιστικού
ασύλου, δεδοµένου ότι η κατάρτιση καταλόγου των τρίτων
ασφαλών χωρών αµφισβητείται κυρίως από τις ΜΚΟ που είναι
αναγνωρισµένες στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου και
δρουν στο πεδίο της ανθρωπιστικής βοήθειας, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι
δεν είναι ορθό να αντιµετωπίζεται το θέµα του ασύλου και της
µετανάστευσης στο ίδιο πλαίσιο, ενώ οι περιορισµοί και οι δυνατότητες δράσεις εµφανίζουν αισθητές διαφορές.
2.4 Αν και η ΕΟΚΕ γνωρίζει τον σφαιρικό στόχο του προγράµµατος, διατηρεί επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας τα ζητήµατα της
προστασίας των συνόρων και της ένταξης των προσφύγων. Θεωρεί
ωστόσο ότι είναι απαραίτητο η διαχείριση των ταµείων αυτών να
γίνεται µε τρόπο συντονισµένο και συνεκτικό, και τούτο για τους
ακόλουθους λόγους:
— Κατά πρώτον, οι στόχοι των δύο προγραµµάτων δεν είναι ίδιοι.
∆ιαφορετικοί εξίσου είναι και οι φορείς υλοποιήσεώς τους
(δηµόσιες αρχές, δηµόσιες υπηρεσίες και ενώσεις αρωγής
προσφύγων κλπ), δηλ. οι δικαιούχοι των ταµείων. Εκτός κι αν
θεωρηθεί ότι τα κράτη µέλη σκοπεύουν να αναθέσουν την
παρακολούθηση των συνόρων σε ιδιωτικούς οργανισµούς εξουσιοδοτηµένους από τις δηµόσιες αρχές, οπότε καθίσταται
απαραίτητη σχετική συζήτηση, διαφορετικά τα ζητήµατα αυτά
δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο.
— Κατά δεύτερον, η ενσωµάτωση των προσφύγων συµπεριλαµβάνει θέµατα που συνεπάγονται την εµπλοκή των κρατών
µελών ως δηµόσιων αρχών, αλλά και θέµατα του πολίτη µε τα
οποία ασχολούνται ορισµένοι φορείς της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών (ενώσεις) και οι ίδιοι οι πολίτες. Οι
διαφορετικές αυτές βαθµίδες παρέµβασης και οι διάφοροι
παραλήπτες των πόρων από τα ταµεία πού δηµιουργούνται
βάσει του προγράµµατος πλαίσιο απαιτούν διαδικασίες, αντιµετωπίσεις και εγγυήσεις διαφοροποιηµένες.
Επιπλέον, µε βάση πάντα τον σφαιρικό στόχο του προγράµµατος, η
ΕΟΚΕ τονίζει ότι τα εν λόγω δύο προγράµµατα πρέπει να είναι
επαρκώς σαφή για να αποφευχθούν τα αµαλγάµατα που θα
µπορούσαν να προκύψουν από τον τρόπο προσλήψεως του
προγράµµατος.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι το σχέδιο ανακοίνωσης δεν µπορεί
να παραµείνει το ίδιο µε ή χωρίς επικύρωση της Συνταγµατικής
Συνθήκης και χωρίς την ενσωµάτωση του Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων στη Συνθήκη.
3.2 Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της συστάσεως των ταµείων
αλληλεγγύης, προτρέπει όµως την Επιτροπή να τα προσαρµόσει µε
βάση το πρόγραµµα της Χάγης και να λάβει υπόψη τη σχετική
γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ (11).
(11) Βλ. υποσηµείωση 8
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4. Συνοχή του σχεδίου
Όσον αφορά τους στόχους που προτείνονται από την Επιτροπή, η
ΕΟΚΕ διερωτάται σχετικά µε τη συνοχή µεταξύ των υποχρεώσεων
που συνεπάγεται το διεθνές δίκαιο για τα κράτη µέλη, και τον
βαθµό εναρµόνισης µεταξύ ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και του προτεινόµενου προγράµµατος πλαίσιο.
Ορισµένα αµαλγάµατα καθιστούν ευάλωτο το σχέδιο ανακοίνωσης
και το πρόγραµµα πλαίσιο.

4.1 Όσον αφορά την Ανακοίνωση:
4.1.1.
Οι έννοιες άσυλο, µετανάστευση, ένταξη, πολυδιάστατη
πτυχή, αξιόπιστη και βιώσιµη απάντηση αποτελούν τµήµα των
επιδιωκόµενων στόχων. Για να συµπληρωθεί όµως η οικονοµική
προσέγγιση της Επιτροπής, όπως διατυπώνεται στην Πράσινη Βίβλο
για µία κοινοτική προσέγγιση της µετανάστευσης (12), θα έπρεπε η
Ανακοίνωση να εξετάσει πιο εµπεριστατωµένα τις πτυχές των
ατοµικών ή καθολικών δικαιωµάτων στον τοµέα της µετανάστευσης
και να εδραιώσει δεσµούς µε το γενικότερο πρόγραµµα «Θεµελιώδη
δικαιώµατα και δικαιοσύνη». Θα έπρεπε δε να στηριχθεί στη ∆ιεθνή
σύµβαση προστασίας των µεταναστών και των οικογενειών τους (13).
Η ΕΟΚΕ καλεί επίσης την Επιτροπή να στηριχθεί περισσότερο στην
έκθεση αξιολόγησης που συντάσσεται κάθε 4 έτη από την
ανεξάρτητη επιτροπή νοµικών εµπειρογνωµόνων και υποβάλλεται
στην διακυβερνητική Επιτροπή που πραγµατοποιεί τον θεσµικό
έλεγχο του αναθεωρηµένου Κοινωνικού Χάρτη του Συµβουλίου της
Ευρώπης και να το λάβει υπόψη στις συµπληρωµατικές της
προτάσεις.
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η διαχείριση των εν λόγω διαρθρωτικών
ταµείων ανατίθεται ως επί το πλείστον στα κράτη µέλη στο πλαίσιο
των προνοµιών τους, βάσει των αρχών της επικουρικότητας. Όσον
αφορά την αρχή της αναλογικότητας και σύµφωνα µε τα όσα διευκρινίζει ήδη στη γνωµοδότησή της για την αξιολόγηση του
προγράµµατος της Χάγης και του προγράµµατος δράσης, η ΕΟΚΕ
φρονεί ότι «το πρόγραµµα της Χάγης δίνει προτεραιότητα στην
ανάγκη αποτελεσµατικότερης και καταλληλότερης εφαρµογής και
αξιολόγησης των ήδη υφιστάµενων µέτρων για την ελευθερία, την
ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Πριν αναπτυχθεί και προαχθεί
οποιαδήποτε πολιτική σε ένα από τα τρία αυτά πεδία, θα πρέπει να
διενεργείται λεπτοµερής µελέτη της αποτελεσµατικότητας, της
αναλογικότητας και της νοµιµότητας των αντίστοιχων µέτρων, διότι
απαιτείται νοµοθεσία καλής ποιότητας.» (14)
Η ΕΟΚΕ εκφράζει επίσης ανησυχίες και ως προς τη συνέχεια που θα
δοθεί στην ακρόαση των ΜΚΟ και λοιπών ενώσεων, της οργα(12) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 9.6.2005 «Πράσινη Βίβλος για µία
κοινοτική προσέγγιση της διαχείρισης των οικονοµικών µεταναστεύσεων» (COM(2004) 811 τελικό), Εισηγητής: κ. PARIZA CASTAÑOS
(EE αριθ. C 282 της 17/11/2005).
(13) Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ της 30.6.2004 µε θέµα «Η
διεθνής σύµβαση των µεταναστών εργαζοµένων», Εισηγητής: κ. PARIZA
CASTAÑOS (ΕΕ C 302 της 7.12.2004).
(14) Σηµείο 3.2.20. της γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ (15.12.2005) για την
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο «Το πρόγραµµα της Χάγης: ∆έκα προτεραιότητες για την
επόµενη πενταετία – Η εταιρική σχέση για την ανανέωση της Ευρώπης
στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης» (CESE
1504/2005).Εισηγητής ο κ. PARIZA CASTAÑOS.
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νωµένης κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων που
πραγµατοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2005 µε θέµα την προαναφερθείσα Πράσινη Βίβλο, κατά τη διάρκεια της οποίας µεγάλος
αριθµός ενώσεων τάχθηκε κατά της οικονοµικής προσέγγισης που
θέτει σε δεύτερη µοίρα τα ατοµικά δικαιώµατα και ζήτησε να
λαµβάνονται υπόψη όλες οι ανθρωπιστικές, πολιτιστικές, κοινωνικές
και νοµικές συνέπειες του συνολικού πληθυσµού προσφύγων και
υποδεχόµενων.

4.1.2 Τέλος, η ΕΟΚΕ θα ήθελε να ληφθούν υπόψη από την
Επιτροπή οι προτάσεις που περιλαµβάνονται στις προγενέστερες
γνωµοδοτήσεις της .

4.1.3 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι τα θέµατα που συνδέονται µε τις
µεταναστεύσεις ατόµων δεν πρέπει να προσεγγίζονται ως a priori
πρόβληµα. Η σηµερινή µετανάστευση δηµιουργεί µία νέα πολιτική,
οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα που προστίθεται στην
παλαιότερη µετανάστευση την οποία η κοινωνία στο σύνολό της
πρέπει να αντιµετωπίσει, λαµβάνοντας υπόψη το δικαίωµα των
προσώπων να ορίζουν τη µοίρα τους στο νοµικό πλαίσιο του
διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου που έχει υιοθετηθεί από
τα κράτη µέλη και τα δεσµεύει (15).

4.1.4 Οι επιστροφές που θεωρούνται ως «λύση» από την
Επιτροπή δεν θα πρέπει να εισάγουν διάκριση µεταξύ των
δικαιωµάτων των υποτιθέµενων «νόµιµων» και των υποτιθέµενων
«παράνοµων» µεταναστών. Η παρανοµία δεν αποτελεί µόνιµη
κατάσταση και δεν επιλέγεται µε σκοπό το όφελος από ένα υποθετικό καθεστώς. Υπάρχουν πολύ και διάφοροι λόγοι παρανοµίας. Η
ΕΟΚΕ έχει καταρτίσει πολλές γνωµοδοτήσεις µε τις οποίες
προσπαθεί να διαφωτίσει τα ευρωπαϊκά όργανα όσον αφορά την
πραγµατικότητα των οικονοµικών αιτίων και την κατάσταση των
θυµάτων (16). Οι πολιτικές επιστροφής πρέπει να σέβονται τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και τις βασικές ελευθερίες.

4.1.5 Η «διαχείριση» των συνόρων και των θεωρήσεων δεν θα
πρέπει να υπερτερεί έναντι των ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και νοµικών πτυχών.

Για την αντιµετώπιση των µόνιµων φυσικών αιτίων, όπως π.χ. η
ξηρασία που µαστίζει τις υποσαχάρειες περιοχές της Αφρικής, απαιτούνται διαφορετικά µέσα ανάπτυξης, συνεργασίας και καταπολέµησης της θέρµανσης του κλίµατος και όχι απλώς τα 750
εκατ. ευρώ που προβλέπονται για τις αναγκαστικές επιστροφές ούτε
τα 2.15 δις για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων στον προξενικό τοµέα. Απαιτείται πολιτική εκτίµηση και αποφασιστική δράση
(15) Το εν λόγω νοµικό πλαίσιο συµπεριλαµβάνει συγκεκριµένα τον ∆ιεθνή
Χάρτη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Άρθρα 13 και 14, τα ∆ιεθνή
σύµφωνα και τα περιφερειακά πρωτόκολλα των πολιτικών δικαιωµάτων
του 1966 καθώς και των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτισµικών
δικαιωµάτων του 1966 που αποτελούν δευτερογενές δίκαιο της ∆ιακήρυξης των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, τα άρθρα 6.1 και 6.2 της
Συνθήκης της ΕΕ (Ενοποιηµένη διατύπωση της Νίκαιας:άρθρο 6.1:) το
άρθρο 13 της Συµφωνίας Κοτονού και τη Σύµβαση της Γενεύης του
1951 σχετικά µε το δικαίωµα ασύλου.
(16) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 18.09.2002 για το «Πράσινο Βιβλίο
σχετικά µε την κοινοτική πολιτική επιστροφής των παρανόµως διαµενόντων» (εισηγητής :ο κ. PARIZA CASTAÑOS – Ε.Ε. C 61 της
14.03.2003) και της γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ της 11.12.2002 για
την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την κοινοτική πολιτική επιστροφής των παρανόµως διαµενόντων» (Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS) (Ε.Ε. αριθ.
C 85 της 08.04.2003).
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µακράς πνοής. Επειδή η καταπολέµηση της πείνας και της ξηρασίας
δεν συµπεριλαµβάνονται ατυχώς µεταξύ των στόχων της χιλιετίας, η
ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή και το Συµβούλιο να εγκύψουν επί
του θέµατος και:
1. να εφαρµόσουν µία πολιτική επανόρθωσης (αναπτυξιακή
βοήθεια για την ύπαιθρο) και συγκεκριµένα στο πλαίσιο της
Συµφωνίας Κοτουνού και της πολιτικής ανάπτυξης και συνεργασίας,
2. να υποβάλουν ενδεχοµένως νέες προτάσεις και να στηρίξουν
όσες ισχύουν σήµερα στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας µε
έµφαση στη συγκράτηση της επιδείνωσης του περιβάλλοντος
και στη βιώσιµη ανάπτυξη.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι δεν αποτελεί αρµόζουσα ούτε αποδεκτή λύση η
µετακύλιση της ευθύνης στη χώρα διελεύσεως όσον αφορά την
επιστροφή. Φρονεί δε ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί ο συντονισµός αφενός µεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
αρχών των τρίτων χωρών προέλευσης των µεταναστών. Το ζήτηµα
της µετανάστευσης θα πρέπει επίσης να αποτελέσει σκέλος των
εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.

4.1.6
Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ως ένα «διαχειριστικό» πρόβληµα, όπως το θέλει η ανακοίνωση, µε τον ίδιο τρόπο δηλαδή που αντιµετωπίζονται τα δηµοσιοοικονοµικά θέµατα και οι υπηρεσίες.

4.1.7
Τα τέσσερα δηµοσιονοµικά µέσα που προτείνει η Επιτροπή
για την υποστήριξη των κρατών µελών στον τοµέα της µετανάστευσης θα πρέπει να λάβουν συγκεκριµένη µορφή µε την
εφαρµογή µιας συντονισµένης πολιτικής στον τοµέα αυτό που,
εκτός της δέουσας διαχείρισης των µεταναστευτικών ροών, συνεπάγεται επίσης και την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών
που διαµένουν νοµίµως στα κράτη µέλη υπό τους ίδιους όρους
που διέπουν τους υπηκόους των κρατών µελών.

Η ΕΟΚΕ δράττεται της ευκαιρίας για να καταγγείλει το κοινωνικό
ντάµπινγκ που δύναται να προκύψει από την παροχή διαµεθοριακών
υπηρεσιών. ∆εδοµένου δε ότι αποτελεί την κεντρική οδό επίσηµης
µετανάστευσης, το πρόβληµα αφορά εξίσου τους εργαζοµένους των
νέων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των σχετικών
µεταβατικών κανόνων.

Το έργο των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών διαδραµατίζει εδώ ουσιαστικό ρόλο
που θα πρέπει να υποστηριχθεί και να λαµβάνεται υπόψη.

«∆ευτερογενής µετακίνηση παρανόµως διαµενόντων»: η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι λόγω των πολύ αυστηρών ρυθµίσεων της Οδηγίας
«Εισδοχή» η οποία δεν εγκρίθηκε από το Συµβούλιο το 2002, παρά
την υποστήριξη της ΕΟΚΕ και του Κοινοβουλίου, οι «νόµιµες»
δευτερογενείς µετακινήσεις αφορούν νοµικώς και εµπραγµάτως
στους διαµένοντες άνω των 5 ετών και οι οποίοι υποβάλλουν
δεύτερη αίτηση διαµονής σε ένα δεύτερο κράτος µέλος ή στους
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διαµένοντες κάτω των 5 ετών οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση
βραχείας διαµονής σε ένα δεύτερο κράτος µέλος. Η ΕΟΚΕ υποθέτει
συνεπώς ότι µε τον όρο «παράνοµες δευτερογενείς µετακινήσεις», η
Ανακοίνωση εννοεί τις µετακινήσεις παρανόµως διαµενόντων
ατόµων και τις απορριφθείσες αιτήσεις παροχής ασύλου στην
πρώτη χώρα υποδοχής. Όµως τα άτοµα αυτά έχουν δικαίωµα όχι
µόνο να υποβάλουν αίτηση, το οποίον δεν επιτρέπεται πάντα σε
όλα τα κράτη µέλη, αλλά επίσης το δικαίωµα ατοµικής εξέτασης
και προσφυγής µε ανασταλτικό αποτέλεσµα. Οι εν λόγω προσφυγές
δεν υφίστανται, καθίστανται αδύνατες ή δεν έχουν ανασταλτικό
αποτέλεσµα σε ορισµένα κράτη µέλη. Η ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται ότι η
εφαρµογή των συµφωνιών του ∆ουβλίνου Ι και ΙΙ για τις οποίες
έχει ήδη αποφανθεί πρέπει να διευκολυνθεί µε την υιοθέτηση
σχετικού δηµοσιονοµικού µέσου. Στην οπτική αυτή, ακόµη κι αν η
Επιτροπή εγγυάται τη δίκαιη κατανοµή των πόρων και συµβάλλει
στη δίκαιη απονοµή των ευθυνών, θα πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη
προσοχή στα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες µεταναστευτικές πιέσεις, λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο τη συνοριακή
τους θέση αλλά και το µέγεθός τους (παράδειγµα:η Κύπρος, η
Μάλτα κλπ), καθώς επίσης και τις γενικότερες δυνατότητες
υποδοχής (παροχή ασύλου, επανεγκατάσταση, µετανάστευση) και
τις ορθότερες πρακτικές όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεών
τους. Στην Ανακοίνωση δεν προσδιορίζονται επαρκώς σαφείς
κατευθύνσεις για την από κοινού ανάληψη των ευθυνών. ∆εν θα
έπρεπε να χορηγείται οικονοµική ενίσχυση προς τα κράτη µέλη που
κλείνουν η ελαττώνουν τα κέντρα υποδοχής.

4.1.8 «Ολοκληρωµένη διαχείριση των επιστροφών»: Η ΕΟΚΕ, ως
αυστηρώς συµβουλευτικό όργανο εκπροσώπησης της κοινωνίας των
πολιτών, επισηµαίνει ότι πρόκειται για ανθρώπινα όντα και χωριστές
ατοµικές προσωπικότητες. Θα ήταν πιο σκόπιµο να αναπτυχθούν
βιώσιµες συνεργασίες που να ανταποκρίνονται σε ειρηνικούς
στόχους και να καθορισθούν κριτήρια για να προσδιορίζεται ο
βαθµός εθελούσιας επιστροφής.

4.1.9 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε έκπληξη στο προτεινόµενο κείµενο
ότι στα πλαίσια των ειδικών στόχων που ορίζονται για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επιστροφών οι δράσεις «λαµβάνουν υπόψη την ειδική
κατάσταση ευάλωτων ατόµων, όπως είναι οι ανήλικοι […]και τα
άτοµα που έχουν υπάρξει θύµατα βασανιστηρίων, βιασµών ή
άλλης σοβαρής µορφής ηθικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας».
Πρέπει να υπενθυµισθεί ωστόσο ότι η Σύµβαση της Γενεύης ορίζει
τις διαδικασίες ατοµικής εξέτασης και το δικαίωµα προσφυγής για
τα εν λόγω άτοµα. ∆εδοµένου ότι η οδηγία περί «ελαχίστων απαιτήσεων και καθεστώτος» (17) έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή
νοµοθεσία και δεδοµένου ότι τα κράτη µέλη συµµετέχουν στη
Ευρωπαϊκή σύµβαση για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, η ΕΟΚΕ δυσκολεύεται
να κατανοήσει µε ποιο τρόπο τα άτοµα που βρίσκονται σε παρόµοια κατάσταση µπορούν να εµπέσουν στο πεδίο εφαρµογής των
«εκούσιων επιστροφών».
(17) Η Συνθήκη της Γενεύης είναι σαφής («Βάσει της Συνθήκης, το καθεστώς
του πρόσφυγα παρέχεται σε κάθε άτοµο που έχει βάσιµους λόγους να
φοβάται ότι λόγω εθνοτικής προέλευσης, θρησκεύµατος, εθνικότητας ή
επειδή ανήκει σε µία συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα η λόγω πολιτικών
φρονηµάτων, διαµένει εκτός της χώρας υπηκοότητάς του και δεν µπορεί
ή δεν επιθυµεί να επικαλεστεί τη βοήθειά της ή αν δεν διαθέτει
υπηκοότητα και βρίσκεται εκτός της χώρας στην οποία διέµενε για τους
προαναφερθέντες λόγους δεν µπορεί και δεν επιθυµεί να επιστρέψει
εξαιτίας βάσιµων φόβων», όπως ακριβώς και η Οδηγία 2004/83/ΕΚ του
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που οφείλουν να πληρούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι
απάτριδες για να υποβάλουν αίτηση απόκτησης του καθεστώτος πρόσφυγα ή τα άτοµα τα οποία για άλλους λόγους έχουν ανάγκη διεθνούς
προστασίας, και σχετικά µε το περιεχόµενο των εν λόγω καθεστώτων.
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4.1.10 Η Επιτροπή θα πρέπει να προβληµατισθεί να προβληµατιστεί σχετικά µε τα κριτήρια της επιτυχούς εκούσιας επιστροφής.
Η ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται ότι δεν πρόκειται εδώ ούτε για συνεργασία
ούτε για κατάστρωση ατοµικών σχεδίων αλλά για επαναπατρισµό
κατόπιν δικαστικής ή διοικητικής αποφάσεως, για επιστροφή ή
αποµάκρυνση. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να τηρείται και να
υποστηρίζεται η Ευρωπαϊκή σύµβαση για τη διασφάλιση των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και ο Χάρτης των θεµελιωδών
δικαιωµάτων και να ακολουθηθούν οι βασικές αρχές τους: κανένα
πρόσωπο δεν πρέπει να εξαναγκάζεται σε επιστροφή, εφόσον η
επιστροφή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του. Από την άποψη αυτή, θα
πρέπει να ευνοηθούν τα µέσα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Οι προσφυγές πρέπει να έχουν πάντοτε ανασταλτικό αποτέλεσµα Τέλος, οι
επιστροφές πρέπει να εφαρµόζονται µόνον κατ' εξαίρεση σύµφωνα
µε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία
των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών του
Συµβουλίου της Ευρώπης. Πλην όµως ορισµένοι όροι της πρότασης
(σηµείο 5.1.3 σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές διατάξεις π.χ.)
οδηγούν στο αντίθετο συµπέρασµα.
Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει λεπτοµερέστερες διατάξεις εφαρµογής που να εγγυώνται την παροχή συµβουλών, υλικής βοήθειας
και άλλων κατάλληλων µορφών υποστήριξης για την επιστροφή.
Θα πρέπει επίσης να προτείνει διατάξεις που θα διασφαλίζουν
ανεξάρτητους και αξιόπιστους όρους παρακολούθησης και ελέγχου
ως προς την ασφάλεια, την προστασία και την ευζωία των επαναπατριζόµενων.
5. Συµπέρασµα
Πρόκειται για ένα αληθινά δηµοκρατικό ευρωπαϊκό σχέδιο που
παραδίδεται στους πολίτες, είναι ευθυγραµµισµένο µε τις δηµοσιο-
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νοµικές διαδικασίες των οργάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
θεµελιώνεται στα ισχύοντα δικαιώµατα:
— η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση περί συστάσεως Ευρωπαϊκού
Ταµείου Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών για την περίοδο
2007-2013 και Ευρωπαϊκού Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων ως
προέκταση του υφιστάµενου ταµείου,
— ζητεί από το Συµβούλιο να εξετάσει και να εγκρίνει ταυτοχρόνως την πρόταση Ανακοίνωσης, αφού προσδιορίσει το
πλαίσιο του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και διαχείριση
των µεταναστευτικών ροών» καθώς και τις αποφάσεις περί της
δηµιουργίας ειδικών Ταµείων για την εφαρµογή του γενικού
προγράµµατος,
— καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη στο πρόγραµµα δράσης
που άπτεται του προγράµµατος της Χάγης τις συστάσεις της
ΕΟΚΕ,
— συνιστά στο Συµβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν τη
διαφάνεια λειτουργίας των νέων αυτών ταµείων, εξασφαλίζοντας
σαφή συνοχή µεταξύ του προγράµµατος της Χάγης και της
εξεταζόµενης Ανακοίνωσης,
— και να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα στο πλαίσιο των αποφάσεων
σχετικά µε τη σύσταση των διαφόρων αυτών ταµείων
προκειµένου οι µη κρατικοί φορείς να συµµετέχουν όσο το
δυνατόν νωρίτερα στο ετήσιο και πολυετές πλαίσιο των
κατευθύνσεων που καθορίζονται από τα κράτη µέλη και από
την ίδια την Επιτροπή.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006.
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 σύστασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας
για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: Ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα
COM(2005) 450 τελικό — 2005/0719 (COD)
(2006/C 88/06)
Στις 10 Οκτωβρίου 2005 και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικά θέµατα και δικαιώµατα του πολίτη» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 24 Ιανουαρίου 2006 µε βάση
εισηγητική έκθεση του κ. Tomasz CZAJKOWSKI.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου),
η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 144 ψήφους υπέρ και 3 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Συστάσεις
1.1 Η ΕΟΚΕ προτείνει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις
ακόλουθες πτυχές:
— στην ενηµέρωση που παρέχουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τα
προγράµµατα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·
— στη µετάδοση του µηνύµατος ότι ισχύει η ισότητα των
ευκαιριών µεταξύ των υποψηφίων·
— στην ενηµέρωση των συµµετεχόντων στα προγράµµατα σχετικά
µε τις ασφαλίσεις, τις διεθνείς συµφωνίες σχετικά µε τις ασφαλίσεις και την ασφαλιστική κάλυψη στη χώρα υποδοχής·
— στις διαδικασίες στις οποίες θα υποβάλλονται οι πιθανοί
υποψήφιοι, οι οποίες πρέπει να είναι σαφείς, ακριβείς και να
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια·
— σε µία έρευνα η οποία θα διεξαχθεί για τους υποψηφίους µε
σκοπό, στη λήξη ενός προγράµµατος, να µπορούν οι συµµετέχοντες να το περιγράψουν και να το αξιολογήσουν µε
σαφήνεια. Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσει να βελτιωθεί ακόµη
περισσότερο η ποιότητα της δράσης και να αυξηθεί η ταχύτητα
της ανταπόκρισης της Επιτροπής και των εθνικών οργανισµών
που έχουν την ευθύνη των προγραµµάτων αυτών·
— στην ιδιαίτερη έµφαση που πρέπει να δοθεί στην γλωσσική
προετοιµασία των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, ώστε να
µπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το πρόγραµµα µάθησης που
τους προσφέρεται·
— στον ρόλο των εκπαιδευτών που θα παρέχουν βοήθεια στους
συµµετέχοντες στο εξωτερικό και θα αναλαµβάνουν την παρακολούθησή τους ώστε να διευκολυνθεί η εξοικείωση των συµµετεχόντων µε τις νέες συνθήκες και να µπορούν κατ'επέκταση να
προσαρµοστούν σε αυτές·
— στον ακριβή προσδιορισµό του πεδίου των αρµοδιοτήτων
καθενός από τους συντελεστές του προγράµµατος, κατά τρόπο
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να προκύψουν αργότερα
προβλήµατα (αξιώσεις ή παρανοήσεις) µεταξύ των οργανισµών
από τους οποίους προέρχονται οι υποψήφιοι και των οργανισµών που τους υποδέχονται·
— στον συντονισµό ο οποίος στον τοµέα της πολιτικής για την
κινητικότητα πρέπει να πιο ενισχυµένος στο ευρωπαϊκό επίπεδο,
αντί να επιτελείται στο επίπεδο των επιµέρους κρατών µελών,
διότι µε τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η επίτευξη των
στόχων της Επιτροπής και θα υπάρξει συµβολή στην αποτελεσµατική υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της
Λισσαβώνας.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της
Επιτροπής µε θέµα µία σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για τη διακρατική κινητικότητα εντός της
Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: Ευρωπαϊκός
χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα (1). Η διασφάλιση της κινητικότητας των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρόταση
που αποβλέπει στην άρση κάθε απαγόρευσης που εµποδίζει την
κινητικότητα µεταξύ των κρατών µελών της θα επιτρέψουν την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, πράγµα που είναι σύµφωνο µε τα
όσα ορίζει η στρατηγική της Λισσαβώνας.
2.2 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι τα κράτη µέλη, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν την τάση να αίρουν τα εµπόδια
που τίθενται στην κινητικότητα στους τοµείς της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης (2).
2.3 Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε στο έδαφος της ΕΕ
µία κινητικότητα για σκοπούς κατάρτισης η οποία προσέφερε στους
συµµετέχοντες στα διάφορα προγράµµατα την δυνατότητα να
αποκοµίσουν πλούσιες εµπειρίες και να καταλύσουν τους γλωσσικούς και πολιτισµικούς φραγµούς στην Ευρώπη.
2.4 Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι, χάρη στα προγράµµατα εκπαίδευσης
και διεθνών ανταλλαγών που η Επιτροπή προτείνει στα κράτη µέλη,
ο αριθµός των ατόµων που µεταβαίνουν στο εξωτερικό για λόγους
εκπαίδευσης έχει, µετά το 2000, τριπλασιαστεί.
2.5 Η ΕΟΚΕ θεωρεί εξάλλου ότι τα προγράµµατα αυτά
παρέχουν ισάριθµες ευκαιρίες να οικοδοµηθεί µια ευρωπαϊκή
κοινωνία η οποία θα χαρακτηρίζεται από ανεκτικότητα και θα είναι
ανοικτή στα άτοµα που διαφέρουν λόγω του θρησκεύµατός τους,
της εθνικής καταγωγής τους και του γενετήσιου προσανατολισµού
τους.
2.6 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει ανεπιφύλακτα τη νέα γενεά προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που η Επιτροπή πρότεινε
το 2004. Καθώς εκδηλώθηκε ζωηρό ενδιαφέρον για τη συµµετοχή
στα προγράµµατα αυτά, θα µπορούσε να λεχθεί ότι οι νέοι
υλοποιούν κατά τρόπο έµµεσο τους στόχους της στρατηγικής της
Λισσαβώνας.
(1) COM(2005) 450 τελικό, της 23ης Σεπτεµβρίου 2005.
(2) Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε θέµα «Η εκπαίδευση, ακρογωνιαίος λίθος της διαδικασίας της Λισσαβώνας» (2004/2272(ΙΝΙ)),
εισηγητής: ο κ. Guy BONO, 19 Ιουλίου 2005).
Ψήφισµα του Συµβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των
κρατών µελών που συνεδρίασαν στις 14 ∆εκεµβρίου 2000 στο πλαίσιο
του Συµβουλίου σχετικά µε ένα σχέδιο δράσης για την κινητικότητα –
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 7ης, 8ης και 9ης ∆εκεµβρίου
2000 στη Νίκαια.
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3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι τα κράτη µέλη πρέπει να µεριµνούν για
τον συντονισµό των διαφόρων προγραµµάτων, τόσο στο εθνικό όσο
και στο τοπικό επίπεδο.
3.2 Θα ήταν σκόπιµο τα όργανα, οι οργανισµοί, τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, τα σχολεία και οι αρµόδιοι για τον συντονισµό των προγραµµάτων κινητικότητας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια των διαδικασιών επιλογής και
εξέτασης των προσόντων των υποψηφίων. Η πρακτική που εφαρµόζεται σήµερα καταδεικνύει ότι οι αρµόδιοι που αποφασίζουν ποιοι
υποψήφιοι θα γίνονται δεκτοί προκειµένου να συµµετάσχουν σε
προγράµµατα διεθνών ανταλλαγών θεωρούν ότι η συµµετοχή σε
αυτά αποτελεί µία ανταµοιβή η οποία προσφέρεται µε σκοπό την
επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου.
3.3 Η ΕΟΚΕ τάσσεται, εξάλλου, υπέρ της προώθησης δράσεων
ενηµέρωσης σε ευρεία κλίµακα µε στόχο να µπορεί να έχει
πρόσβαση στα σχετικά προγράµµατα ο µεγαλύτερος δυνατός
αριθµός υποψηφίων. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι αρχές που διέπουν τα προγράµµατα και οι δυνατότητες που αυτά παρέχουν να γίνονται γνωστές στο µεγαλύτερο
δυνατό ποσοστό ευρωπαίων νέων.
3.4 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι τα κράτη µέρη πρέπει να διασφαλίζουν
την αναγνώριση της πείρας και των προσόντων που οι υποψήφιοι
θα έχουν αποκοµίσει στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών.
3.5 Είναι επίσης σκόπιµο να επιδοκιµαστεί ιδιαίτερα το γεγονός
ότι στηρίζεται η κινητικότητα τόσο για σκοπούς επαγγελµατικής
κατάρτισης, όσο και για τη συµµετοχή σε προγράµµατα σε
εθελοντική βάση. Οι δράσεις αυτές θα συµβάλουν αναµφίβολα στην
εξέλιξη της σταδιοδροµίας των εργαζοµένων και θα διευκολύνουν
την διαδικασία προσαρµογής τους σε ένα διεθνές περιβάλλον.
3.6 Οι συστάσεις που διατυπώνονται στον «Ευρωπαϊκό χάρτη
ποιότητας για την κινητικότητα» σχετικά µε την εκπαίδευση και την
κατάρτιση έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή σε ορισµένα κράτη µέλη,
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στα οποία η σταδιακή µεταφορά των διαφόρων ρυθµίσεων που
προβλέπει η διαδικασία της Μπολόνιας στις εθνικές τους νοµοθεσίες πλησιάζει προς το τέλος της. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι
αρχές και οι δράσεις που προωθούνται στο πλαίσιο του Χάρτη
αποτελούν µία θετική πρωτοβουλία η οποία θα συµβάλει στη
βελτίωση της χρήσης των προγραµµάτων που προτείνει η Επιτροπή.
3.7 Πρέπει να σηµειωθεί ότι η πρόταση της Επιτροπής περιλαµβάνει µόνον τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα µπορούσαν να
υιοθετηθούν µε θετικά αποτελέσµατα στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
3.8 Μία από τις θετικές πτυχές της σύστασης της Επιτροπής
που εξετάζεται στην παρούσα γνωµοδότηση είναι ότι δεν επιβάλλει
πρόσθετες χρηµατοδοτικές επιβαρύνσεις υπέρ του συντονισµού, και
συνεπώς δεν υφίσταται κανένα εµπόδιο το οποίο να παρακωλύει
την εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων.
3.9 Εάν προβλεφθεί η υιοθέτηση του «Ευρωπαϊκού χάρτη
ποιότητας για την κινητικότητα» σε εθελοντική βάση, υπάρχει ο
κίνδυνος τα κράτη µέλη να επιδιώξουν να επιτύχουν συγκεκριµένες
διευθετήσεις σε σχέση µε ορισµένες διατάξεις, οι οποίες µε τη σειρά
τους να έχουν επιπτώσεις στην αποτελεσµατικότητα της µεταφοράς
των αρχών του Χάρτη και να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην
εφαρµογή του στο επίπεδο των κρατών µελών.
3.10 Η ΕΟΚΕ φρονεί επίσης ότι θα ήταν σκόπιµο να αξιολογηθούν τα σήµατα που «εκπέµπουν» οι ενώσεις πολιτών και τα
οποία καταδεικνύουν ότι ορισµένοι φιλοξενούντες ή προσκαλούντες
οργανισµοί δεν είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι για την εφαρµογή
των προγραµµάτων, πράγµα το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις
όταν οι συµµετέχοντες στα εν λόγω προγράµµατα καλούνται να
διατυπώσουν µία τελική αξιολόγηση.
3.11 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει µία
ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του Χάρτη προκειµένου µε τον τρόπο
αυτό τα κράτη µέλη να παροτρυνθούν να αναλάβουν την δέουσα
δράση.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006
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 «Ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την υλοποίηση, τα αποτελέσµατα και τη γενική
αξιολόγηση του ευρωπαϊκού έτους των ατόµων µε αναπηρίες 2003»
COM(2005) 486 τελικό
(2006/C 88/07)
Στις 27 Οκτωβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 24 Ιανουαρίου 2006. Μόνη
εισηγήτρια ήταν η κα Anca.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της, που πραγµατοποιήθηκε στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση
της 14ης Φεβρουαρίου), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 147 ψήφους υπέρ, 1
κατά και 2 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις
1.1 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την Ανακοίνωση
διότι αποτελεί ευκαιρία να αξιολογηθούν οι επιτυχίες και οι ανεπάρκειες του ΕΕΑΑ 2003, να συναχθούν τα διδάγµατα για την διοργάνωση των επόµενων ευρωπαϊκών ετών και να δοθεί συνέχεια στις
πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του ΕΕΑΑ
2003.
1.2 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι η επιτυχία του ΕΕΑΑ 2003, σε
σύγκριση µε τα προηγούµενα ευρωπαϊκά έτη, οφείλεται στο
γεγονός ότι αποτέλεσε αίτηµα των ίδιων των οργανώσεων ατόµων
µε αναπηρίες καθώς και από τη συµµετοχή τους στον προγραµµατισµό και την εκτέλεσή του. Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τα ευρωπαϊκά όργανα να ευνοήσουν µια προσέγγιση από τη
βάση προς την κορυφή κατά την προετοιµασία παρόµοιων πρωτοβουλιών στο µέλλον.
1.3 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της διότι η ανακοίνωση δεν περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τη δράση που αναλαµβάνεται σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και θεωρεί ότι, στο µέλλον, πρέπει
να τεθεί σε ισχύ ένα πλαίσιο για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ροή
πληροφοριών καθώς επίσης και η συλλογή και η διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές.
1.4 Μέτρα που αναλήφθηκαν για τη βελτίωση της γενικότερης
πληροφόρησης και τη διαφάνεια στα µέσα ενηµέρωσης έχουν αξιολογηθεί από ποσοτική αλλά όχι από ποιοτική άποψη. Εποµένως, η
ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιµετωπίσει το ζήτηµα
σε µελλοντικές πρωτοβουλίες.
1.5 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η επιτυχία του ΕΕΑΑ 2003 πρέπει να
µετατραπεί σε πολιτικά µέτρα και σε νοµοθεσία και ότι η πολιτική
ανταπόκριση είναι απογοητευτική εάν ληφθούν υπόψη οι
προσδοκίες που δηµιουργήθηκαν µε το Έτος.
1.6 Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη µελλοντική
διετή έκθεσή της για την κατάσταση των ατόµων µε αναπηρίες, να
αξιολογήσει τη συνέχεια που δόθηκε στις πολιτικές δεσµεύσεις που
αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους και ειδικότερα τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσµατα του Συµβουλίου για
την απασχόληση, την εκπαίδευση, ηλεκτρονική προσβασιµότητα και
τον πολιτισµό καθώς επίσης και να προβεί σε συστάσεις για την

ενσωµάτωση της διάστασης της αναπηρίας στην ανοικτή µέθοδο
συντονισµού στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας.
1.7 Η ΕΟΚΕ εκφράζει επίσης τη λύπη της για την περιορισµένη
πληροφόρηση σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται από τα κράτη
µέλη για την ενσωµάτωση της διάστασης της αναπηρίας και καλεί
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ένα µηχανισµό συλλογής και
αξιολόγησης των πληροφοριών για τις πολιτικές των κρατών µελών.
1.8 Το ΕΕΑΑ 2003 ώθησε την ΕΟΚΕ να αναλάβει διάφορες
πρωτοβουλίες: να συστήσει οµάδα ειδικού έργου για τις αναπηρίες·
να συνεκτιµά στις εργασίες της τη διάσταση της αναπηρίας· να
υιοθετήσει γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας για τα άτοµα µε
αναπηρίες· να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας
κατά την ανακαίνιση της νέας έδρας της και να τροποποιήσει τον
κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση
ατόµων µε αναπηρίες.
1.9 Η ΕΟΚΕ ζητά ακόµη να εφαρµοστεί στην πράξη η ενσωµάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ
καθώς και να διαµορφωθεί ένας δοµηµένος διάλογος µε τις
οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρίες, ιδίως όσον αφορά τη
σύνταξη της νοµοθεσίας για την εσωτερική αγορά.
2. Εισαγωγή
2.1 Η ΕΟΚΕ παρέλαβε µε µεγάλο ενδιαφέρον την Ανακοίνωση
της Επιτροπής σχετικά µε την υλοποίηση, τα αποτελέσµατα και τη
γενική αξιολόγηση του ευρωπαϊκού έτους των ατόµων µε αναπηρίες
2003 (ΕΕΑΑ).
2.2 Το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε αναπηρίες 2003 έλαβε
την επίσηµη υποστήριξη του Συµβουλίου της ΕΕ στις 3 ∆εκεµβρίου
2001 (1). Η εκστρατεία διάρκεσε περίπου ενάµιση χρόνο· οι προπαρασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν στα µέσα του 2002, µε περιορισµένη χρηµατοδότηση ύψους περίπου 12 εκατοµµυρίων ευρώ.
2.3 Οι κύριοι στόχοι του έτους ήταν να βελτιωθεί η πληροφόρηση σχετικά µε τα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες,
να ενθαρρυνθούν η µελέτη και η συζήτηση σχετικά µε τα µέτρα για
την προώθηση των ίσων ευκαιριών και να καταπολεµηθούν οι
(1) Οδηγία του Συµβουλίου 2001/903/ΕΚ
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διάφορες µορφές διακρίσεων που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε
αναπηρίες στην Ευρώπη. Στόχος ήταν επίσης να προωθηθεί και να
ενισχυθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στρατηγικών που
επινοήθηκαν σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να βελτιωθεί
η επικοινωνία σχετικά µε την αναπηρία καθώς επίσης και να
προωθηθεί µια θετική εικόνα των ατόµων µε αναπηρίες.

2.4 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραµµίζει ότι το Έτος ήταν το
αποτέλεσµα µιας διαδικασίας συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ, των
κρατών µελών και των οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρίες, ιδίως
του Ευρωπαϊκού φόρουµ των ατόµων µε αναπηρίες καθώς και
άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

2.5 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε
διάφορες δραστηριότητες όπως µια εκστρατεία συνειδητοποίησης
µε το σύνθηµα «Πάµε µαζί» και ένα λεωφορείο που ταξιδεύει σε
όλη την Ευρώπη. Χρηµατοδοτήθηκαν τόσο προγράµµατα στον
τοµέα της νεολαίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισµού όσο και
πρωτοβουλίες στον τοµέα της έρευνας και της κοινωνίας των
πληροφοριών. Επιπλέον, διάφορα όργανα της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, ανέλαβαν συγκεκριµένες
πρωτοβουλίες στα πλαίσια του ΕΕΑΑ 2003.

2.6 Με τις πρωτοβουλίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
επιδιώχθηκε κυρίως να βελτιωθεί η πληροφόρηση για τα δικαιώµατα, τη προσβασιµότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος, την
κοινωνία των πληροφοριών, τις µεταφορές, την ανάπτυξη νέων
εθνικών νοµοθεσιών, την υποβολή εκθέσεων και την υποστήριξη
στις οικογένειες. Η Επιτροπή επίσης τονίζει ότι το Έτος έχει
συµβάλει στην συµπερίληψη της αναπηρίας στην πολιτική ηµερήσια
διάταξη.

3. Παρατηρήσεις και προτάσεις όσον αφορά την Ανακοίνωση
της Επιτροπής

3.1 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την απογοήτευσή της για το ό,τι η
ανακοίνωση για την αξιολόγηση του ΕΕΑΑ 2003 εγκρίθηκε σχεδόν
δύο έτη µετά τη λήξη του Έτους. Εντούτοις, η ΕΟΚΕ εκφράζει την
ικανοποίησή της για την ευκαιρία να εκτιµηθούν τα αποτελέσµατα
του Έτους και να υπογραµµισθούν ορισµένες δράσεις παρακολούθησης.

3.2 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη θετική ανάλυση του αποτελέσµατος
του ΕΕΑΑ 2003 το οποίο είναι πιθανώς το επιτυχέστερο ευρωπαϊκό
έτος από την άποψη της απήχησης και της συµµετοχής του κοινού,
καθώς επίσης και από την άποψη της δηµιουργίας µιας ώθησης για
την κατάρτιση µέτρων και νοµοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

3.3 Η Ανακοίνωση περιλαµβάνει ικανοποιητική σύνοψη και
ανάλυση της δράσης που αναλήφθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εντούτοις, υπάρχουν περιορισµένες πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα
ήταν χρήσιµο να δοθεί έµφαση σε σηµαντικά προγράµµατα ή
δραστηριότητες που χρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΕΑΑ προκειµένου
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να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών αλλά και να καθορισθεί ποιες πρωτοβουλίες µπόρεσαν να συνεχιστούν, τόσο σε
εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.
3.4 Είναι ενδιαφέρον ότι στην εξωτερική αξιολόγηση τονίζεται
ότι το πιλοτικό έργο που προωθήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνέχιση του ΕΕΑΑ 2003 δεν ήταν συντονισµένο µε
τις δραστηριότητες του Έτους. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι θα µπορούσε να
έχει γίνει καλύτερη χρήση της χρηµατοδότησης εάν είχε αναλυθεί
ποιες δραστηριότητες και εταιρικές σχέσεις παρουσίασαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του έτους.
3.5 Η απόφαση για το ΕΕΑΑ 2003 προέβλεπε τη συµµετοχή
των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας,
οι περισσότερες από τις οποίες, είτε είναι ήδη µέλη της ΕΕ, είτε
υποψήφιες για ένταξη. Εντούτοις, η Ανακοίνωση δεν δίνει καµία
πληροφορία για τις δραστηριότητες που οργανώνονται στις εν
λόγω χώρες, ανεξάρτητα από το εάν έχει υπογραφεί ή όχι συγκεκριµένη συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3.6 Η Ανακοίνωση επίσης δείχνει ότι οι αναφορές στα µέσα
ενηµέρωσης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αυξήθηκαν κατά
600 % το 2003. Είναι ενδιαφέρον να συγκριθούν τα αποτελέσµατα
αυτά µε τις αντίστοιχες αναφορές το 2004 και το 2005 για να
διευκρινισθεί ο µεσοπρόθεσµος ή ακόµα και ο µακροπρόθεσµος
αντίκτυπος των εκστρατειών ευαισθητοποίησης.
3.7 Επιπλέον, δεν έχει αναλυθεί η ποιότητα των πληροφοριών.
Ένας από τους στόχους του Έτους ήταν να προωθηθεί µια θετική
εικόνα των ατόµων µε διάφορες αναπηρίες. Η έκθεση δεν περιλαµβάνει επαρκείς αναφορές στο εάν τούτο επιτεύχθηκε ή όχι, ούτε
εάν διαµορφώθηκαν καινοτόµες εικόνες των ατόµων µε αναπηρίες.
3.8 Η αποκεντρωµένη µέθοδος οδήγησε τις εθνικές αρχές και
επιτροπές να υιοθετήσουν ποικίλες προσεγγίσεις. Ορισµένες χώρες
προτίµησαν να εστιάσουν σε έναν περιορισµένο αριθµό µεγαλύτερων σχεδίων, ενώ άλλες προτίµησαν να υποστηρίξουν έναν
µεγάλο αριθµό µικρών τοπικών πρωτοβουλιών. Είναι ενδιαφέρον να
εξευρεθεί πόσο αποτελεσµατική ήταν κάθε προσέγγιση ως προς την
απήχηση της εκστρατείας αλλά και της βιωσιµότητας των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν.
3.9 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει επίσης ότι το επίπεδο πολιτικής συµµετοχής στο ΕΕΑΑ το 2003 σε εθνικό επίπεδο παρουσίαζε µεγάλες
διακυµάνσεις ανά χώρα. Εντούτοις, εκφράζει τη λύπη της διότι δεν
πραγµατοποιήθηκε καµία ανάλυση για το εάν τούτο συνέβαλε ή όχι
στις περαιτέρω πολιτικές πρωτοβουλίες σε κάποια χώρα.
3.10 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλήφθηκαν διάφορες πολιτικές
δεσµεύσεις, ειδικότερα τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε
την απασχόληση και την κατάρτιση, την πρόσβαση σε πολιτιστικές
δραστηριότητες, την εκπαίδευση και την ηλεκτρονική προσβασιµότητα (2), καθώς επίσης και πρωτοβουλίες από όργανα της ΕΕ
όπως εκείνη για την προσβασιµότητα (3) και την απασχόληση.
(2) Ψήφισµα του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε την
προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης των
ατόµων µε αναπηρίες (2003/C175/01).
Ψήφισµα του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τη δυνατότητα πρόσβασης στην πολιτιστική υποδοµή και τις πολιτιστικές
δραστηριότητες για τα άτοµα µε αναπηρίες (2003/C 134/05).
Ψήφισµα του Συµβουλίου της 5ης Μαΐου 2003 για την παροχή ίσων
ευκαιριών σε µαθητές και σπουδαστές µε αναπηρίες, όσον αφορά την
εκπαίδευση και την κατάρτιση (2003/C 134/04).
Ψήφισµα του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 για την «ηλεκτρονική προσβασιµότητα» - βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης
ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην κοινωνία των γνώσεων (2003/C 39/03).
(3) 2010 - Μια Ευρώπη προσιτή για όλους, οµάδα ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων για την προσβασιµότητα
http://europa.eu.int/comm/employment_social/index/7002_en.html
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3.11 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εξετάσει την εφαρµογή
τους στην επόµενη διετή έκθεσή της σχετικά µε την κατάσταση των
ατόµων µε αναπηρίες, όπως προβλέπεται στα πλαίσια του σχεδίου
δράσης της για τις ίσες ευκαιρίες για τα άτοµα µε αναπηρίες.
3.12 Το Έτος αποτέλεσε µια µεγάλη ευκαιρία προκειµένου να
βελτιωθεί η πληροφόρηση για τον καίριο ρόλο που µπορούν να
διαδραµατίσουν οι επιχειρήσεις στην κοινωνική ενσωµάτωση των
ατόµων µε αναπηρίες και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Ως αποτέλεσµα του Έτους, ένας αυξανόµενος αριθµός επιχειρήσεων
προσλαµβάνει άτοµα µε αναπηρίες και σχεδιάζει προϊόντα και
υπηρεσίες για αυτά λαµβάνοντας υπόψη τις καθολικές απαιτήσεις
προσβασιµότητας. Μια ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία ήταν το
«Πρόγραµµα επιχειρηµατικών εταίρων» που προωθήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Έτους και οδήγησε στη
δηµιουργία δικτύου επιχειρήσεων και αναπηρίας· τούτο είναι ένα
από τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα του Έτους.
3.13 Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονοµίας ήταν επίσης
ιδιαίτερα ενεργές κατά τη διάρκεια του Έτους, αναλαµβάνοντας
εκατοντάδες πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η δηµοσίευση
ενός οδηγού από το CEP-CMAF (Μόνιµη ευρωπαϊκή διάσκεψη των
συνεταιρισµών, των αλληλασφαλιστικών εταιριών, ενώσεων και
ιδρυµάτων) σε συνεργασία µε την ΕΟΚΕ σχετικά µε τον τρόπο µε
τον οποίο οι οργανώσεις κοινωνικής οικονοµίας µπορούν να συµβάλουν στην ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες στην κοινωνία και στην
αγορά εργασίας.
3.14 Επίσης το 2003 σηµειώθηκε αυξηµένη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων όσον αφορά την υπεράσπιση των εργατικών
δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες.
3.15 Το Έτος βοήθησε τις οργανώσεις να επιτύχουν ή και να
βελτιώσουν την πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και
ενδεχοµένως προσέφερε σε άτοµα µε αναπηρίες καλύτερες ευκαιρίες
να υπερασπίσουν τα δικαιώµατά τους.
3.16 Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και η αναθεώρηση των
πολιτικών πρωτοβουλιών πρέπει να οργανωθούν από την Οµάδα
υψηλού επιπέδου για τα άτοµα µε αναπηρίες, η οποία πρέπει να
αναπτύξει σαφείς αρµοδιότητες και πρόγραµµα εργασίας.
3.17 Επιπλέον, κατέχει καίρια σηµασία να ενσωµατώνεται η
διάσταση των ίσων ευκαιριών για τα άτοµα µε αναπηρίες στις
διάφορες κοινοτικές διαδικασίες που χρησιµοποιούν την ανοικτή
µέθοδο συντονισµού. Αυτό είναι ακόµα πιο κρίσιµο δεδοµένου ότι
η πολιτική για τα άτοµα µε αναπηρίες παραµένει σε γενικές γραµµές
ζήτηµα εθνικής αρµοδιότητας. Από το τέλος του Έτους, δυστυχώς
διαπιστώνεται µείωση των αναφορών και των στόχων για τα άτοµα
µε αναπηρίες, τα οποία πλέον έχουν εξαφανιστεί από την Ατζέντα
της Λισαβόνας.
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επισηµαίνεται ότι το Έτος αποτέλεσε πρωτοβουλία και προωθήθηκε
από το Ευρωπαϊκό Κίνηµα ατόµων µε αναπηρίες, το οποίο συµµετείχε σε πολύ µεγάλο βαθµό κατά την προετοιµασία και την
ανάπτυξή του. Είναι απογοητευτικό ότι αυτή η προσέγγιση δεν
εφαρµόστηκε στις αποφάσεις για τα επόµενα Έτη, µε προφανείς
συνέπειες στην κινητοποίηση και το ενδιαφέρον τόσο των οµάδωνστόχων όσο και του κοινού.

4.2 Η στενή συµµετοχή των οργανώσεων των αναπήρων στην
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εκστρατείας συνειδητοποίησης ΕΕΑΑ
πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί περαιτέρω στο Ευρωπαϊκό
Έτος για τις ίσες ευκαιρίες 2007, λαµβανοµένης υπόψη της ποικιλοµορφίας των ενδιαφεροµένων µερών. Είναι κρίσιµο ότι οι οµάδεςστόχοι θεωρούν ότι τα εργαλεία και το πλαίσιο ικανοποιούν τις
ανάγκες τους και ότι έχουν πλήρη ευθύνη των εκδηλώσεων
προκειµένου να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους. Είναι επίσης
σηµαντικό να υπάρχει αρκετός χρόνος προετοιµασίας µεταξύ της
απόφασης σχετικά µε το Έτος και της επίσηµης έναρξής του.

4.3 Οι εξωτερικοί αξιολογητές τόνισαν ότι η συµµόρφωση µε
τους δηµοσιονοµικούς κανόνες επιβάρυνε πολύ όχι µόνο τα κράτη
µέλη και τους αναδόχους αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
οποία θα µπορούσε να έχει επενδύσει περισσότερο χρόνο σε
περαιτέρω πρωτοβουλίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το λάβει
αυτό υπόψη στην υπό εξέλιξη αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών
κανόνων και των διατάξεων εφαρµογής.

4.4 Επιπλέον, η ανάπτυξη δεικτών και συστήµατος παρακολούθησης θα επιτρέψει στα κράτη µέλη να καταχωρούν στοιχεία
σχετικά µε τις δραστηριότητές τους, µε αποτέλεσµα την αποτελεσµατική παρακολούθηση και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε
ορθές πρακτικές.

4.5 Τα Ευρωπαϊκά Έτη πρέπει να αποτελούν όχι µόνο ευκαιρία
καλύτερης πληροφόρησης ή εορτασµών αλλά και βάση για
περαιτέρω πρωτοβουλίες. Το ΕΕΑΑ 2003 έχει δηµιουργήσει πολλές
προσδοκίες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι
σηµαντικό να µετατραπούν οι εκστρατείες ενηµέρωσης σε µόνιµες
πρακτικές και να διαµορφωθεί η κατάλληλη πολιτική και το νοµοθετικό πλαίσιο ώστε να αντιµετωπίζονται οι προκλήσεις που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια του Έτους. Καίριο ζήτηµα είναι επίσης η
διαθεσιµότητα των πόρων για τις συνεχιζόµενες εταιρικές σχέσεις
και τα καινοτόµα προγράµµατα που αναπτύσσονται κατά τη
διάρκεια του Έτους.

5. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ κατά το ΕΕΑΑ
2003
4. ∆ιδάγµατα για τα µελλοντικά Ευρωπαϊκά Έτη
4.1 Η επιτυχία του ΕΕΑΑ 2003 οφείλεται σε µεγάλο βαθµό
στην προσέγγιση από τη βάση στην κορυφή. Στην Ανακοίνωση

5.1 Η ΕΟΚΕ συµµετείχε σε διάφορες πρωτοβουλίες κατά τη
διάρκεια του ΕΕΑΑ 2003. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί ευκαιρία για
επισκόπηση των συνεργασιών αυτών και υποβολή προτάσεων για το
µέλλον.
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5.2 Η ΕΟΚΕ δηµιούργησε µια οµάδα ειδικού έργου για τις
αναπηρίες που απαρτίζεται από µια οµάδα µελών και ανώτερων
υπαλλήλων της µε στόχο την προετοιµασία και την εφαρµογή των
δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ για το Ευρωπαϊκό Έτος.

5.3 Η ΕΟΚΕ επικύρωσε τις αρχές της ∆ήλωσης της Μαδρίτης
και δεσµεύθηκε στη διάδοσή (4) της. Η ΕΟΚΕ υιοθέτησε διάφορες
γνωµοδοτήσεις και πραγµατοποίησε συµβολές για την προετοιµασία
του ΕΕΑΑ 2003 (5) και τη συνέχεια του, οι οποίες διαδόθηκαν
ευρέως στα ευρωπαϊκά όργανα και τις ενδιαφερόµενες οργανώσεις.
Ακόµη, η ΕΟΚΕ διοργάνωσε δύο σεµινάρια για την απασχόληση
των ατόµων µε αναπηρίες και για την αξιολόγηση του ΕΕΑΑ 2003.

5.4 Η ΕΟΚΕ δεσµεύτηκε να συνεκτιµά στο σύνολο των εργασιών
της τη διάσταση της αναπηρίας και να λαµβάνει υπόψη της τα
συµφέροντα, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ατόµων µε
αναπηρίες σε όλες τις γνωµοδοτήσεις της. Αν και περαιτέρω βελτιώσεις είναι δυνατές, η ΕΟΚΕ κινείται στη σωστή κατεύθυνση και ένας
αυξανόµενος αριθµός γνωµοδοτήσεών της ενσωµατώνει τη
διάσταση της αναπηρίας, εφιστώντας συνεπώς την προσοχή άλλων
οργάνων στα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες.

5.5 Η ΕΟΚΕ έχει υιοθετήσει γνωµοδοτήσεις σχετικά µε άτοµα µε
αναπηρίες, είτε µε δική της πρωτοβουλία, είτε ανταποκρινόµενη σε
ανακοινώσεις ή νοµοθετικές προτάσεις (6). Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ
επεξεργάστηκε γνωµοδότηση µε συµβουλές σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης της αναπηρίας και τη διαβούλευση µε τις
οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρίες (7). Πολλές γνωµοδοτήσεις
(4) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 17.10.2001 για την «Πρόταση απόφασης
του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
2003» (COM(2001) 271 τελικό – 2001/0116 (CNS)) (Εισηγητής ο κ.
Cabra de Luna, ΕΕ C 36 της 8.2.2002).
(5) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 26.3.2003 για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα νοµικά
δεσµευτικό µέσο των Ηνωµένων Εθνών για την προώθηση και την
προστασία των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες (COM(2003) 16 τελικό) (Εισηγητής: ο κ. Cabra de Luna, ΕΕ C
133 της 6.6.2003).
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 17.10.2001 για την «Πρόταση απόφασης
του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
2003» (COM(2001) 271 τελικό – 2001/0116 (CNS)) (Εισηγητής ο κ.
Cabra de Luna, ΕΕ C 36 της 8.2.2002).
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 25.2.2004 για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Ίσες ευκαιρίες για τα άτοµα µε αναπηρίες: Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης
(COM(2003) 650 τελικό) (Εισηγητής ο κ. Cabra de Luna, ΕΕ C 110
της 30.4.2004).
(6) Βλ. υποσηµείωση 5 και Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ της
17.7.2002 για την κοινωνική ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
(Εισηγητής: ο κ. Cabra de Luna) (ΕΕ C 241 της 7.10.2002)
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 28.9.2005 για την Πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα
δικαιώµατα των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν
αεροπορικώς COM(2005) 47 τελικό 07/2005 (COD) (COM(2005) 47
τελικό – 07/2005 (COD)) (Εισηγητής: ο κ. Cabra de Luna) (ΕΕ C 24
της 31.1.2006).
Κοινό έγγραφο εργασίας µε θέµα Η κατάσταση των ατόµων µε αναπηρίες
στην Τουρκία - 19η συνεδρίαση της Μικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής
ΕE-Tουρκίας Εισηγητές: ο κ. Daniel Le Scornet, µέλος της ΕΟΚΕ και ο
κ. Sόleyman Ηelebi, συµπρόεδρος της ΜΣΕ ΕE-Tουρκίας (REX/194).
(7) Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ της 17.7.2002 για την
κοινωνική ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Εισηγητής: ο κ. Cabra
de Luna) (ΕΕ C 241 της 7.10.2002)
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της ΕΟΚΕ περιλαµβάνουν τα ζητήµατα της αναπηρίας στην απασχόληση, την κοινωνική ενσωµάτωση και την βιοµηχανία (8).Η ΕΟΚΕ
ανέλαβε επίσης να προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση η οποία το
2006 θα πραγµατοποιηθεί από οµάδα εργασίας.
5.6 Ακόµη, η ΕΟΚΕ συµµορφώθηκε µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας κατά την ανακαίνιση της νέας έδρας της η οποία εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2004. Η νέα έδρα επιτρέπει στην ΕΟΚΕ να
παρέχει σχεδόν ισότιµη πρόσβαση στα µέλη και τους υπαλλήλους
µε αναπηρίες. Τούτο οδήγησε στο να διοργανωθούν στο κτίριο της
ΕΟΚΕ σεµινάρια όπου συµµετείχαν οργανώσεις των ατόµων µε
αναπηρίες. Τούτο αποτελεί παράδειγµα για τα άλλα όργανα και
οργανισµούς της ΕΕ.
5.7 Η ΕΟΚΕ λαµβάνει υπόψη την αναθεώρηση του κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΚ που πραγµατοποιήθηκε το 2003 και τις διατάξεις του που διευκολύνουν την
απασχόληση ατόµων µε αναπηρίες. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι
απαιτείται επίσης µια ενεργητικότερη προσέγγιση, προκειµένου να
διασφαλισθεί ότι προσλαµβάνονται περισσότερα άτοµα µε
αναπηρίες.
5.8 Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των µεταβολών στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης
όσον αφορά την απασχόληση ατόµων µε αναπηρίες, ως τµήµα του
Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους 2007.
5.9 Η ΕΟΚΕ ζητεί επίσης την θέσπιση ενός καθεστώτος πρακτικής άσκησης για άτοµα µε αναπηρίες. Το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων
Ευκαιριών για Όλους 2007 θα αποτελέσει την κατάλληλη ευκαιρία
για µια τέτοια αναθεώρηση.

6. Συνέχεια που δίνεται σε επίπεδο ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Έτος
των Ατόµων µε Αναπηρίες
6.1 Η ΕΟΚΕ έχει τονίσει επανειληµµένως στις γνωµοδοτήσεις
της ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Έτους των Ατόµων µε
Αναπηρίες πρέπει να αξιολογηθεί µε βάση τα συγκεκριµένα
αποτελέσµατά του.
(8) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 28.9.2005 για την Πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα
δικαιώµατα των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν
αεροπορικώς COM(2005) 47 τελικό 07/2005 (COD) (COM(2005) 47
τελικό – 07/2005 (COD)) (Εισηγητής: ο κ. Cabra de Luna) (ΕΕ C24
της 31.1.2006).
Κοινό έγγραφο εργασίας µε θέµα Η κατάσταση των ατόµων µε αναπηρίες
στην Τουρκία - 19η συνεδρίαση της Mικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής
ΕE-Tουρκίας Εισηγητές: ο κ. Daniel Le Scornet, µέλος της ΕΟΚΕ και ο
κ. Sόleyman Ηelebi, συµπρόεδρος της ΜΣΕ ΕE-Tουρκίας (REX/194).
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 1.7.2004 για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών Εκσυγχρονισµός της κοινωνικής προστασίας για περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας, µια εκτενής προσέγγιση για την ανταµοιβή
της εργασίας (Εισηγήτρια: η κ. St. HILL - ΕΕ C 302 της 7-12-2004).
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 29.10.2003 για έναν τουρισµό προσιτό σε
όλους και κοινωνικά βιώσιµο (Εισηγητής: ο κ. Mendoza Castro, OJ C
32 της 5.2.2004).
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 26.3.2003 για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών: Το
µέλλον της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση (ΕΣΑ) Μια
στρατηγική για την πλήρη απασχόληση και καλύτερες θέσεις εργασίας
για όλους (COM(2003) 6 τελικό) (Εισηγητής: ο κ. Κορυφίδης, OJ C
133 της 6.6.2003).
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 18.7.2002 για την πρόταση κανονισµού
της Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση (ΕΕ C 88/2,
12.4.2002) (Εισηγητής: ο κ. Zoehrer, ΕΕ C 241 της 7.10.2002).
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6.2 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της διότι το ΕΕΑΑ 2003 δεν
οδήγησε στην υιοθέτηση σφαιρικής νοµοθεσίας για την εξάλειψη
των διακρίσεων των ατόµων µε αναπηρίες σε όλες τις πολιτικές της
ΕΕ.
6.3 Στη γνωµοδότησή της του Φεβρουαρίου 2004, η ΕΟΚΕ
εξέφρασε την ικανοποίησή της όσον αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο
δράσης 2003 για τις ίσες ευκαιρίες για τα άτοµα µε αναπηρίες.
Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει επίσης ότι το σχέδιο
δράσης δεν είναι επαρκώς φιλόδοξο και προτείνει την ανάληψη
περαιτέρω δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (9).
6.4 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η πρώτη διετής έκθεση σχετικά µε
την κατάσταση των ατόµων µε αναπηρίες δηµοσιεύθηκε πρόσφατα
όπως άλλωστε και οι νέες προτεραιότητες για την επόµενη φάση
του ευρωπαϊκού προγράµµατος δράσης (10).
6.5 Χρειάζεται να διατυπωθούν συστάσεις σχετικά µε τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την κοινωνική προστασία,
την απασχόληση και τη δια βίου µάθηση των ατόµων µε αναπηρίες.
Τούτο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό δεδοµένου ότι άτοµα µε αναπηρίες
δεν αναφέρονται στη νέα βελτιωµένη στρατηγική της Λισαβόνας και
στα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων που υποβλήθηκαν το
2005. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της
για το έγγραφο εργασίας σχετικά µε την ενσωµάτωση της
διάστασης της αναπηρίας στη στρατηγική απασχόλησης (11) και
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πραγµατοποιήσει αξιολόγηση της
εφαρµογής του εν λόγω εγγράφου.
6.6 Η ΕΟΚΕ εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για την
πρόταση της Βρετανικής Προεδρίας για µια ετήσια υπουργική
διάσκεψη σχετικά µε τις αναπηρίες, προκειµένου να προωθηθεί µια
πολιτική συζήτηση υψηλού επιπέδου, µε τη συµµετοχή των
οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρίες.
6.7 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να
αναπτύξει ένα µηχανισµό αξιολόγησης του αντίκτυπου της νοµοθεσίας της ΕΕ για τις αναπηρίες, σε συνεργασία µε τις οργανώσεις
των ατόµων µε αναπηρίες και να διοργανώσει κατάρτιση για τους
υπαλλήλους στις διάφορες Γενικές ∆ιευθύνσεις σχετικά µε τον
τρόπο χρήσης του εν λόγω µηχανισµού.
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6.8 Σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, η ΕΚ δεσµεύθηκε
να λάβει υπόψη τα άτοµα µε αναπηρίες κατά τη διατύπωση µέτρων
για την εσωτερική αγορά. ∆υστυχώς, η ∆ήλωση 22 δεν έχει εφαρµοστεί, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν αυξανόµενοι φραγµοί στα
αγαθά και τις υπηρεσίες.
6.9 Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει
πρωτοβουλία που θα συγκεντρώνει τους αρµόδιους υπαλλήλους
για θέµατα εσωτερικής αγοράς και τους εµπειρογνώµονες από τις
οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρίες προκειµένου να χαράξουν ένα
στρατηγικό σχέδιο.
6.10 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ταχεία
υιοθέτηση τόσο του κανονισµού σχετικά µε τα δικαιώµατα των
ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα στις αεροπορικές µεταφορές, ο
οποίος θα συµβάλλει στην εξάλειψη των διακρίσεων που θίγουν τα
άτοµα µε αναπηρίες κατά τις αεροπορικές µετακινήσεις όσο και
διαφόρων άλλων νοµοθετικών πρωτοβουλιών υπέρ των δικαιωµάτων
των ατόµων µε αναπηρίες στον τοµέα των µεταφορών.
6.11 Η ΕΟΚΕ ζητεί τη συνεκτίµηση των απαιτήσεων προσβασιµότητας σε κάθε χρηµατοδότηση της ΕΕ και στις δηµόσιες συµβάσεις.
6.12 Η ΕΟΚΕ παρακολουθεί επίσης στενά τις διαπραγµατεύσεις
σχετικά µε µια ∆ιεθνή συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώµατα των
ατόµων µε αναπηρίες και εκφράζει την ικανοποίησή της για την
πρόταση της ΕΕ να αποτελέσουν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες συµβαλλόµενο µέρος της Συνθήκης, προστατεύοντας έτσι τα άτοµα µε
αναπηρίες που ζουν στην ΕΕ καθώς και έναντι των πράξεων των
οργάνων και οργανισµών της ΕΕ.
6.13 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω νοµοθεσία προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι διακρίσεις σε όλους τους
τοµείς αρµοδιότητας της ΕΕ και αναµένει µε ενδιαφέρον τα
αποτελέσµατα της µελέτης σκοπιµότητας για τις περαιτέρω νοµοθετικές πρωτοβουλίες όσον αφορά την εξάλειψη των διακρίσεων.
Επιπλέον, είναι βέβαιο ότι µια πρόταση οδηγίας που να αφορά
ειδικά τις αναπηρίες θα καταρτισθεί κατά το προσεχές έτος.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(9) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 25.2.2004 για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Ίσες ευκαιρίες για τα άτοµα µε αναπηρίες: Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης
(COM(2003) 650 τελικό) (Εισηγητής ο κ. Cabra de Luna, ΕΕ C 110
της 30.4.2004).
(10) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών - Η κατάσταση των ατόµων µε αναπηρία στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006 – 2007
(COM (2005) 604 της 28.11.2005).
(11) Disability Mainstreaming in the European Employment Strategy by
the European Employment Committee. EMCO/11/290605.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή «Κίνηση διαδικασίας διαλόγου σχετικά µε κοινοτική προσέγγιση για την κατάρτιση
συστηµάτων οικολογικής σήµανσης για αλιευτικά προϊόντα»
COM(2005) 275 τελικό
(2006/C 88/08)
Στις 29 Ιουνίου 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 25 Ιανουαρίου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση του κ.
Sarró Iparraguirre.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της 14ης
Φεβρουαρίου), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 100 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 3
αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή:
1.1 Επικροτεί την οριστική έναρξη διαδικασίας διαλόγου σχετικά
µε µια κοινοτική προσέγγιση των συστηµάτων οικολογικής
σήµανσης για τα αλιευτικά προϊόντα.
1.2 Εκφράζει τη βούλησή της να συµµετάσχει ενεργά στις
σχετικές εργασίες.
1.3 Συνιστά στην Επιτροπή, πέραν του απαραίτητου συντονισµού µεταξύ των υπηρεσιών της που έχουν αρµοδιότητες σε
θέµατα οικολογικής σήµανσης, να διατηρήσει στενή συνεργασία και
µε τους διεθνείς αρµόδιους οργανισµούς, όπως ο Οργανισµός των
Ηνωµένων Εθνών για τη ∆ιατροφή και τη Γεωργία (FAO), ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ), ο Οργανισµός Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Συνδιάσκεψη των
Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και
ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO).
1.4 Συνιστά στην Επιτροπή να διατηρήσει παράλληλα συνεχή
επικοινωνία µε τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς εταίρους,
και ιδιαίτερα µε τους εταίρους του τοµέα (αλιεία, µεταποίηση,
εµπορία), καθώς και µε τους καταναλωτές.

περίπτωση να γίνονται σεβαστά από τους εµπλεκόµενους φορείς,
µέσω επακριβών κανόνων για την ανάπτυξή τους.
1.8 Zητά από την Eπιτροπή να δώσει κατά προτεραιότητα
προσοχή στα προβλήµατα που προκαλούνται από το κόστος που
συνεπάγεται η οικολογική σήµανση των αλιευτικών προϊόντων,
καθώς και στην ορθή κατανοµή του, στην αλυσίδα αξίας, µεταξύ
των παραγωγών, των επιχειρήσεων µεταποίησης και εµπορίας και
των καταναλωτών.
2. Αιτιολόγηση
2.1 Τον Φεβρουάριο του 2004, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θεώρησε απαραίτητο να συµπεριλάβει στο πρόγραµµα
εργασίας του την έναρξη συζήτησης σχετικά µε την οικολογική
σήµανση των αλιευτικών προϊόντων. Στη σχετική ανακοίνωση, το
Συµβούλιο δήλωνε ότι θα πρότεινε όρους για τον προσδιορισµό
των αλιευτικών µεθόδων, καθώς και για τη δυνατότητα συνεχούς
παρακολούθησης της πορείας (ή, αλλιώς, της «ανιχνευσιµότητας»)
του προϊόντος από το αλιευτικό σκάφος µέχρι τον τελικό καταναλωτή, προκειµένου να εξασφαλιστεί η τήρηση υπεύθυνων αλιευτικών και εµπορικών πρακτικών.

1.5 Θεωρεί προτιµότερη, επί του παρόντος και λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα του θέµατος, την τρίτη επιλογή που περιέχεται
στην ανακοίνωση της Επιτροπής, δηλαδή τη θέσπιση ελάχιστων
απαιτήσεων για εθελοντικά συστήµατα οικολογικής σήµανσης.

2.1.1 Το Συµβούλιο πίστευε τότε ότι η Κοινότητα πρέπει να
ηγηθεί αυτής της συζήτησης, η οποία διεξαγόταν ήδη σε διάφορα
διεθνή φόρουµ.

1.6 Επισηµαίνει, εντούτοις, ότι αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις
πρέπει να είναι αρκετά αυστηρές και να συνοδεύονται από κανόνες
που να αποτρέπουν την µη τήρησή τους και να επιβάλλουν σχετικές
κυρώσεις.

2.1.2 Με την προαναφερθείσα ανακοίνωσή της, η Επιτροπή
ξεκίνησε επιτέλους τον διάλογο σχετικά µε µια κοινοτική προσέγγιση των συστηµάτων οικολογικής σήµανσης για τα αλιευτικά
προϊόντα, καλώντας τα υπόλοιπα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να εκφράσουν τις απόψεις τους, προκειµένου να προτείνει τελικά
τις κατάλληλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες και περαιτέρω
συστάσεις.

1.7 Εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα οικολογικά σήµατα
που έχουν ήδη υιοθετηθεί από περιφερειακές οργανώσεις αλιείας
σύµφωνα µε κανόνες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως το
σήµα «Ασφαλής για τα δελφίνια» της Συµφωνίας για το ∆ιεθνές
Πρόγραµµα ∆ιατήρησης των ∆ελφινιών (1)) πρέπει σε κάθε
(1) Βλ. COM(2004) 764 τελικό της 29ης Νοεµβρίου 2004, το οποίο περιλαµβάνει την πρόταση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και την τροπολογία που έγινε δεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην οποία επισηµαίνεται ρητώς ότι «(9α) βάσει των αναφεροµένων την προηγούµενη
αιτιολογική σκέψη, η πιστοποίηση» Ακίνδυνος για τα δελφίνια τόνος
«που προβλέπεται από την IATTC είναι, µέχρι σήµερα, η µόνη που αναγνωρίζεται από την Κοινότητα».

2.1.3 Εναπόκειται, συνεπώς, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή να εκφράσει τις απόψεις της για αυτήν την
πρωτοβουλία και να προσδιορίσει τη θέση της.
2.1.4 Οι αναφορές στα «αλιευτικά προϊόντα» στην παρούσα
γνωµοδότηση πρέπει να θεωρείται ότι περιλαµβάνουν και τα
προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι
παραβλέπονται οι περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες της κάθε δραστηριότητας.
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2.2 Ιστορικό

2.2.1
Η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής είναι
καρπός σηµαντικής προσπάθειας σύνοψης µιας πολύ περίπλοκης
κατάστασης, από πραγµατική και νοµική άποψη, γι' αυτό και η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επιθυµεί κατ' αρχάς
να συγχαρεί την αρµόδια υπηρεσία για το έργο της. Πρέπει να
υπενθυµίσουµε ότι η ΕΟΚΕ έχει ήδη αναφερθεί, σε γενικές γραµµές,
σε ορισµένα από τα θέµατα που τίθεται τώρα συγκεκριµένα σχετικά
µε την οικολογική σήµανση των αλιευτικών προϊόντων στη γνωµοδότησή της µε θέµα «Εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια και σχέδια
παροχής εγγυήσεων στους καταναλωτές» (2).

2.2.2
Για να τοποθετηθεί η συζήτηση στο ακριβές χρονικό της
πλαίσιο, πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι το αρµόδιο για θέµατα
αλιείας όργανο των Ηνωµένων Εθνών, η αρµόδια Επιτροπή του
FAO, υιοθέτησε πρόσφατα (συγκεκριµένα στις 11-13 Μαρτίου
2005) τις δικές της «Κατευθυντήριες γραµµές για την οικολογική σήµανση των ιχθύων και των αλιευτικών προϊόντων
της θαλάσσιας αλιείας», οι οποίες είχαν υποβληθεί σε εµπειρογνώµονες για γνωµοδότηση και είχαν συνταχθεί τον Οκτώβριο
του 2004 (3). Η έναρξη της συζήτησης στον FAO χρονολογείται
ήδη από το 1998.

2.2.3
Στην παρούσα γνωµοδότηση δεν µπορούµε να παραθέσουµε στο σύνολό τους τις κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, πρέπει όµως να επισηµάνουµε ότι περιέχουν τις ελάχιστες ουσιώδεις απαιτήσεις και
κριτήρια για να καθοριστεί αν µπορεί να χορηγηθεί οικολογικό
σήµα σε έναν τύπο αλιείας, διότι θεωρείται ότι ο τύπος αλιείας είναι
η µονάδα πιστοποίησης. Εν περιλήψει, απαιτείται να υπάρχουν
συγκεκριµένοι κανόνες, πλαίσιο διοικητικού ελέγχου και επιστηµονικά τεκµηριωµένα δεδοµένα για τα υπάρχοντα αποθέµατα
και για τις επιπτώσεις της αλιείας στο αντίστοιχο οικοσύστηµα.
Εξάλλου, ο FAO έχει καταρτίσει κατευθυντήριες γραµµές σχετικά
µε τη θέσπιση κανόνων για τη βιώσιµη αλιεία και, προπαντός, για
τους έγκυρους µηχανισµούς διαπίστευσης και πιστοποίησης. Πρέπει
να επισηµανθεί ιδιαιτέρως ότι οι κατευθυντήριες γραµµές του FAO
προβλέπουν ως ουσιώδεις απαιτήσεις για τη λειτουργία ενός
συστήµατος οικολογικής σήµανσης τη διαφάνεια, τη συµµετοχή
των ενδιαφεροµένων, τους κανόνες για την κοινοποίηση, την
τήρηση µητρώου, την εξέταση και αναθεώρηση των διαδικασιών και
των κανόνων, την ύπαρξη επαρκών ανθρώπινων και οικονοµικών
πόρων, τη λογοδοσία και τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες και, τέλος, συστήµατα διατήρησης, αναστολής και
απόσυρσης της πιστοποίησης µε τα ανάλογα δικαιώµατα προσφυγής.

2.2.4
Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να λησµονούµε ότι η οικολογική
σήµανση είναι σχετικά πρόσφατη δραστηριότητα, διαδεδοµένη
κυρίως στις χώρες του ΟΟΣΑ (4), και ότι επί του παρόντος διεξάγονται σχετικές εργασίες και στους κόλπους του ΠΟΕ. Ταυτόχρονα,
ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ΙSO) έχει αναπτύξει δικά του
µεθοδολογικά και εννοιολογικά κριτήρια για τη διαχείριση της
ποιότητας του περιβάλλοντος µέσω της σειράς προτύπων ISO
(2) ΕΕ C 28 της 3ης Φεβρουαρίου 2006.
(3) Βλ. το έγγραφο του FAO TC:EMF/2004/3 του Αυγούστου 2004.
(4) Βλ. π.χ. το έγγραφο COM/ENV/TD(2003)30/FINAL της 25ης
Φεβρουαρίου 2004 σχετικά µε την πρόσβαση των αναπτυσσόµενων
χωρών στις αγορές των ανεπτυγµένων σε επιλεγµένα προγράµµατα οικολογικής σήµανσης (διαθέσιµο στη διεύθυνση: www.oecd.org).

11.4.2006

14000. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει σηµαντική προσπάθεια
για να εξασφαλίσει τη συνοχή και την εναρµόνιση των κανόνων που
θα εγκριθούν µε τις υπάρχουσες διεθνείς κατευθυντήριες γραµµές
και κανόνες.
2.2.5 ∆ιάφορα κράτη µέλη και ορισµένες περιφερειακές αρχές,
ανάλογα µε την ιδιαίτερη συνταγµατική τους οργάνωση, έχουν
αρµοδιότητες σε αυτόν τον τοµέα, τις οποίες άλλοτε έχουν
αναπτύξει και άλλοτε όχι ακόµη. Έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
συνυπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι δηµόσιων και ιδιωτικών,
υπερεθνικών, εθνικών και περιφερειακών οικολογικών σηµάτων, που
ενδέχεται να δηµιουργούν σύγχυση στους καταναλωτές και στους
φορείς των διάφορων αγορών (5).
2.2.6 Είναι, συνεπώς, απαραίτητη µια πολυτοµεακή προσέγγιση
µε σκοπό την εναρµόνιση, λόγω της σηµαντικής ρυθµιστικής
διασποράς και της σύγχυσης µεταξύ των οικολογικών σηµάτων που
υπάρχουν σήµερα στις διάφορες αγορές.
2.2.7 Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε εναρµονισµένο οικολογικό
σήµα για πρώτη φορά το 1992, µε την έγκριση του κανονισµού
880/92 του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου (6). Η αναθεώρηση
αυτού του κανονισµού πριν από πέντε χρόνια µέσω του ισχύοντος
σήµερα κανονισµού (7) καθιέρωσε ένα σύστηµα οικολογικής
σήµανσης για διάφορες κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες δεν
συγκαταλέγονται τα αλιευτικά. Η Επιτροπή θα πρέπει, συνεπώς, να
µελετήσει λεπτοµερώς τη δυνατότητα επέκτασης του ισχύοντος
συστήµατος οικολογικής σήµανσης στα προϊόντα της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας.
2.2.8 ∆εν πρέπει να λησµονούµε ότι η συζήτηση για τα
συστήµατα οικολογικής σήµανσης των αλιευτικών προϊόντων διεξάγεται στο πλαίσιο των τρεχουσών πολιτικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αναφερόµαστε, συγκεκριµένα, στο 6ο Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, που θεσπίσθηκε µε την κοινή
απόφαση 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002 (8), και στο κοινοτικό σχέδιο
δράσης για την ενσωµάτωση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής
προστασίας στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική (9), στο οποίο η εξέταση
των οικολογικών σηµάτων των αλιευτικών προϊόντων προβλέπεται
ως συµπληρωµατικό µέτρο.
2.2.9 Αν και στην πράξη η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική,
η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής και των
λοιπών οργάνων και ενδιαφερόµενων µερών της Ένωσης στην
ύπαρξη ενός ενδεχόµενου αρµονικής και ενιαίας εφαρµογής ενός
διακριτικού σήµατος που αναµφίβολα µπορεί να χαρακτηριστεί
οικολογικό, αφού εγγυάται την τήρηση των οδηγιών για την
ανακύκλωση των συσκευασιών (10). Αναφερόµαστε στην αποκαλούµενη «πράσινη βούλα», που υπάρχει στην πλειονότητα των
ανακυκλώσιµων συσκευασιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σήµα αυτό, στην πράξη, ήταν το σήµα κατατεθέν µιας γερµανικής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, η οποία το 1996 µετέφερε
(5) Για ενδεικτικούς καθαρά λόγους, παραπέµπουµε στον κατάλογο των
λογοτύπων που περιέχεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την οικολογική σήµανση (στη διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/
environment/ecolabel/other/int_ecolabel_en.htm ).
6
( ) ΕΕ L 99 της 11.4.1992, σ. 1.
(7) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρηµένου κοινοτικού συστήµατος απονοµής οικολογικού σήµατος, ΕΕ L 237 της
21.9.2000, σ. 1.
(8) ΕΕ L 242 της 19.09.2002, σ. 1.
(9) COM(2002) 186 τελικό της 28.5.2002.
(10) Πρόκειται συγκεκριµένα για τις οδηγίες 94/62/EΚ και 2004/12/EΚ.
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την έδρα της στις Βρυξέλλες και επέτρεψε τη χρήση του ως τρόπο
συνεργασίας µε τα περισσότερα κράτη µέλη και τρίτες χώρες, καθώς
και µε τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στην ορθή
διαχείριση της ανακύκλωσης των συσκευασιών. Σήµερα η νοµική
βάση περιέχεται στις κοινοτικές οδηγίες και στους εθνικούς αναπτυξιακούς κανόνες, οπότε στην πράξη είναι δυνατή η καθιέρωση
ενιαίου λογοτύπου µε σαφές µήνυµα µέσω της παρέµβασης ενός
ιδιωτικού φορέα (Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l.), ο
οποίος θα µεριµνά για την εναρµόνιση των κριτηρίων, και την
ανάπτυξή τους από χωριστούς εθνικούς φορείς στην πλειονότητα
των κρατών µελών (11).
2.2.10 Κατόπιν των προαναφερθέντων, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η
συζήτηση για την οικολογική σήµανση των προϊόντων της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας γίνεται την κατάλληλη στιγµή, οπότε
δεν πρέπει να υπάρξουν καθυστερήσεις ούτε να παραταθεί υπερβολικά το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την αντιµετώπιση
ενός περίπλοκου ζητήµατος. Η συζήτηση αυτή πρέπει να
ακολουθήσει τις κατευθυντήριες γραµµές του FAO, χωρίς, ωστόσο,
να εγκαταλείπει τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά,
αντίθετα, να τα βελτιώνει, να έχει πολυτοµεακή προσέγγιση και να
αποσκοπεί στην εναρµόνιση, µε κύριους στόχους την προστασία
του περιβάλλοντος και των πόρων και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 ∆ιαφορετικές προσεγγίσεις
3.1.1
Οι εργασίες του FAO, ο οποίος, σηµειωτέον, επειδή είναι
ένας οργανισµός µε αρµοδιότητες σε αλιευτικά θέµατα και,
εποµένως, σηµείο αναφοράς για τους διάφορους περιφερειακούς
οργανισµούς αλιείας που συνδέονται µε το τρέχον σύστηµα ∆ικαίου
της Θαλάσσης, το οποίο ισχύει µετά τη σύναψη της σχετικής
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών, προσεγγίζουν τη σήµανση των
αλιευτικών προϊόντων µε επίκεντρο την προστασία της αλιείας και
µόνο έµµεσα κάνουν αναφορά στις υπόλοιπες φάσεις της εµπορίας
του προϊόντος.
3.1.2
Αντίθετα, οι εργασίες άλλων διεθνών οργανισµών και
ιδιαίτερα του ΠΟΕ (12) και της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για
το Εµπόριο και την Ανάπτυξη (∆ΗΕΕΑ/UNCTAD), επειδή διεξάγονται στο γενικό πλαίσιο της Συµφωνίας για τα Τεχνικά Εµπόδια
στο Εµπόριο, επικεντρώνονται στο να µην αποτελούν τα συστήµατα
οικολογικής σήµανσης αθέµιτα εµπόδια στο διεθνές εµπόριο και να
µην θέτουν σε µειονεκτική θέση τις αναπτυσσόµενες χώρες (13). Στα
πλαίσια των εργασιών των οργανισµών αυτών, καταβάλλεται
προσπάθεια προκειµένου να υπάρξει συµβατότητα µεταξύ των
συµπληρωµατικών µέτρων σε ό,τι αφορά την υπεύθυνη αλιεία, όπως
η οικολογική σήµανση, και των διεθνών κανόνων που απαγορεύουν
την καθιέρωση τεχνικών εµποδίων η µέτρων ισοδύναµου αποτελέσµατος στο διεθνές εµπόριο, µε συνεκτίµηση, επιπλέον, της ανάγκης
να υπάρχει συνεργασία προκειµένου οι χώρες µε τους λιγότερους
διαθέσιµους τεχνικούς και οικονοµικούς πόρους για την καθιέρωση
(11) Πρβλ. http://www.pro-e.org.
(12) Εξαντλητικές πληροφορίες για τη θέση του ΠΟΕ σε θέµατα εµπορίου
και περιβάλλοντος παρέχονται στις εξής ιστοσελίδες: http://
www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/envir_s.htm
(ισπανικά),
http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm (αγγλικά)
ή http://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/envir_f.htm (γαλλικά).
(13) Βλ. το έγγραφο TD/B/COM.1/EM.15/2, το οποίο, αν και αφορά κατά
βάση τη γεωργία, εφαρµόζεται σε όλες τις βιοµηχανίες που εκµεταλλεύονται φυσικούς πόρους, όπως η αλιεία (http://www.unctad.org/en/
docs/c1em15d2.en.pdf ).
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της οικολογικής σήµανσης να µπορούν να έχουν την αναγκαία
υποστήριξη προς το σκοπό αυτό. Υπό την έννοια αυτή, η ΕΟΚΕ
φρονεί ότι η οικολογική σήµανση των αλιευτικών προϊόντων δεν
αποτελεί εµπόδιο στο διεθνές εµπόριο, υπό τον όρο να προβλέπονται στις αντίστοιχες ρυθµίσεις οι απαραίτητοι µηχανισµοί διαφάνειας και ισότητας πρόσβασης.
3.1.3 Οι εργασίες του ISO και άλλων οργανισµών τυποποίησης,
εξάλλου, επικεντρώνονται περισσότερο στη µεθοδολογία και στις
ορθές πρακτικές της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της
αντίστοιχης οικολογικής σήµανσης, χωρίς να υπάρχουν έγγραφα
που να αναφέρονται ειδικά στα αλιευτικά προϊόντα.
3.1.4 Μόνο οι εργασίες του FAO αναφέρονται αποκλειστικά
στην οικολογική σήµανση των αλιευτικών προϊόντων, αλλά συµφωνούµε µε την άποψη της Επιτροπής πως όποια απόφαση ληφθεί
πρέπει να βασίζεται, όχι µόνο στο σεβασµό των αποφάσεων των
διεθνών οργανισµών, αλλά και στην εναρµόνιση των διαφορετικών
τους προσεγγίσεων, ανάλογα µε την ιδιαίτερη φύση και αποστολή
του καθενός τους.
3.1.5 Για όλους αυτούς τους λόγους, η ΕΟΚΕ φρονεί πως, όπως
οι διεθνείς εργασίες, έτσι και η νοµοθετική πρόταση που θα καταρτίσει η Επιτροπή θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το σηµαντικό κοινοτικό κεκτηµένο και την πείρα από το τρέχον σύστηµα οικολογικής
σήµανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και την παράλληλη πείρα από
την «πράσινη βούλα»). Έτσι, οι αρµόδιες για θέµατα αλιείας
υπηρεσίες πρέπει να συντονίσουν τη δραστηριότητά τους µε τις
υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για θέµατα περιβάλλοντος και εναρµόνισης των αγορών, ώστε να αποφευχθούν οι ανεπιθύµητες
δυσλειτουργίες και ο περαιτέρω πολλαπλασιασµός των οικολογικών
σηµάτων, τα οποία, αντί να εκπληρώνουν την αποστολή τους έναντι
των φορέων της αγοράς και του τελικού καταναλωτή, θα συµβάλλουν στη δηµιουργία µεγαλύτερης σύγχυσης. Παρά τις δυσκολίες
που παρουσιάζουν όλα αυτά, είναι επιθυµητό να ορίσει η Επιτροπή
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, ώστε η νοµοθετική της πρόταση να
µην καθυστερήσει πέρα από το πρώτο εξάµηνο του 2006.

3.2 ∆ιαφορετικές πραγµατικές καταστάσεις
σήµανσης των αλιευτικών προϊόντων

οικολογικής

3.2.1 Αφού δεν υπάρχει µία βασική ρύθµιση που να επιτρέπει
την εναρµόνιση των κριτηρίων µε επαρκή αυστηρότητα, όπως
εξηγείται στο έγγραφο της Επιτροπής, δηµιουργούνται στην πράξη
διάφορες καταστάσεις, από τις οποίες άλλες µπορούν να χρησιµεύσουν ως παράδειγµα προς µίµηση και άλλες ως παράδειγµα πρακτικών προς αποφυγή.
3.2.2 Από την εξέταση τόσο της διαθέσιµης βιβλιογραφίας (14)
όσο και των ισχυόντων διεθνών κανόνων διαπιστώνεται ότι υπάρχει
πληθώρα διαφορετικών καταστάσεων, οι οποίες δεν πληρούν
πάντοτε τα κριτήρια της διαφάνειας και της δικαιοσύνης, που είναι
ουσιώδη για κάθε σύστηµα οικολογικής σήµανσης.
(14) Πρβλ. π.χ. την έκθεση της Deere, Carolyn για τον FAO και την IUCN
«Eco-labelling and sustainable fisheries», σ. 9, ή την έκθεση του EVER
(http://europa.eu.int/comm/environment/emas/pdf/everinterimreport_en.pdf).
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3.2.3
Σε ορισµένες περιπτώσεις, συναντούµε εθελοντικούς µηχανισµούς που προέκυψαν από τη συνεργασία µεταξύ φορέων της
αγοράς και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Οι αντίστοιχοι
οργανισµοί διαθέτουν κανόνες διαπίστευσης, πιστοποίησης και
χρήσης του οικολογικού του σήµατος που είναι σαφείς, δίκαιοι και
διαθέσιµοι στο κοινό και εφαρµόζονται σε διάφορα πεδία αλιείας σε
διάφορες χώρες του κόσµου. Οι οργανισµοί διαθέτουν τις κατάλληλες συµβουλευτικές επιτροπές και µηχανισµούς ελέγχου.
3.2.4
Σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, (στις οποίες γίνεται
αναφορά στην ανακοίνωση της επιτροπής), συναντούµε απλώς ιδιωτικούς «λογότυπους» για τους οποίους είτε δεν υπάρχουν καθόλου
κανόνες είτε οι κανόνες δεν είναι δηµόσιοι και η πρακτική
εφαρµογή τους δεν συµφωνεί µε τους κώδικες ορθών πρακτικών σε
θέµατα οικολογικής σήµανσης. Μία από τις περιπτώσεις αυτές (15)
µπορεί να χρησιµεύσει ως χαρακτηριστικό παράδειγµα των
βλαβερών επιπτώσεων που µπορεί να έχει για τα αλιευτικά προϊόντα
ένα οικολογικό σήµα το οποίο αντιβαίνει στη διεθνή νοµοθεσία,
δηµιουργεί ανεπιθύµητα εµπόδια στο διεθνές εµπόριο και βασίζεται
σε µεθοδολογίες που δεν λαµβάνουν υπόψη καµία σύσταση για την
οικολογική σήµανση, δηµιουργώντας, σύµφωνα µε τα λόγια ενός
ανώτερου αξιωµατούχου της Ε.Ε., «ένα αυθεντικό εκ των πραγµάτων
µονοπώλιο».
3.2.5
Παραδείγµατα σαν το ανωτέρω καταδεικνύουν ότι η
διατήρηση της σηµερινής κατάστασης, κατά την οποία είναι
δυνατόν να δηµιουργούνται οικολογικά σήµατα χωρίς στέρεη
νοµική βάση ή ακόµη και αντίθετα µε την υπάρχουσα διεθνή και
κοινοτική νοµοθεσία, δεν µπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόµη,
δεδοµένου ότι είναι επιζήµια για τους παραγωγούς, τους καταναλωτές και τους λοιπούς ενδιαφεροµένους.
3.2.6
Στην περίπτωση του τόνου από τον Ανατολικό Ειρηνικό,
ειδικότερα, ο αρµόδιος περιφερειακός οργανισµός αλιείας, η ∆ιαµερικανική Επιτροπή για τον Τροπικό Τόνο, υποστήριξε τη σύναψη
της Συµφωνίας για το ∆ιεθνές Πρόγραµµα ∆ιατήρησης των
∆ελφινιών (Σ∆Π∆∆/APICD) (16), στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση
προσχώρησε εθελοντικά µε την απόφαση 1999/337/EΚ του
Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 (17). Η συµφωνία αυτή
ρυθµίζει ένα ιδιαίτερο οικολογικό σήµα, το οποίο υποστηρίζει και
η ίδια η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το οποίο τελεί αυτόν τον καιρό
υπό πλήρη νοµοθετική εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (18).
3.2.7
Η ιδιαίτερη αυτή κατάσταση πρέπει να ληφθεί υπόψη σαν
προηγούµενο για τη µελέτη και τις προτάσεις ρύθµισης του
θέµατος, διότι, στις περιπτώσεις που ένας περιφερειακός οργανισµός αλιείας που είναι αρµόδιος για συγκεκριµένο πεδίο αλιείας
προωθεί, σύµφωνα µε τις αρχές του FAO, το δικό του οικολογικό
σήµα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, πρώτον, να συµµετάσχει στις
εργασίες για να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης και
έκδοσης πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και, δεύτερον, να
προβλέψει τη χρήση αυτών των σηµάτων στα πλαίσια της δικής της
νοµοθεσίας και να απαγορεύσει όσα αντιβαίνουν στους κανόνες
της.
(15) Αναφερόµαστε, συγκεκριµένα, στο λογότυπο «Dolphin Safe» του οργανισµού Earth Island Institute των ΗΠΑ. Με όλο το σεβασµό που
οφείλουµε στα συγκεκριµένα µέλη του, πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο
συγκεκριµένος οργανισµός δεν συµµορφώνεται µε τις περισσότερες από
τις οδηγίες που εφαρµόζονται για την οικολογική σήµανση.
(16) Οι διατάξεις αυτής της συµφωνίας είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση:
http://www.iattc.org/PICDDocumentsSPN.htm.
(17) Βλ. επίσης την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για την υπογραφή
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συµφωνίας για το διεθνές πρόγραµµα διατήρησης των δελφινιών (COM(2004) 764 τελικό).
(18) PE 357.789v01-00 της 2.5.2005, εισηγητής ο κ. Duarte Freitas:
Σχέδιο έκθεσης σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για
την υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συµφωνίας για το
διεθνές πρόγραµµα διατήρησης των δελφινιών.
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3.2.8 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι κάθε ιδιωτικό οικολογικό σήµα για τα
προϊόντα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να διέπεται
από αυστηρά κριτήρια ανεξάρτητης διαπίστευσης και πιστοποίησης
και ότι η νοµοθετική πρόταση που θα καταρτίσει η Επιτροπή πρέπει
να προβλέπει την ύπαρξη δηµόσιου µητρώου προσιτού σε όλους
τους ενδιαφεροµένους και στους φορείς της αγοράς των προϊόντων
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας το οποίο θα επιτρέπει να
διαπιστώνεται ποια από τα σήµατα που χρησιµοποιούνται πληρούν
τις νοµικώς καθιερωµένες απαιτήσεις.

4. Ειδικές παρατηρήσεις

4.1 Εφαρµογή, πιστοποίηση, απονοµή, εποπτεία και κυρώσεις

4.1.1 Η οικολογική σήµανση πρέπει να διαφοροποιείται σαφώς
από τους γενικούς κανόνες για τη σήµανση των προϊόντων διατροφής. Η χρήση ενός οικολογικού σήµατος από µόνη της δεν
πιστοποιεί την τήρηση των κανόνων, η εφαρµογή των οποίων απαιτείται ούτως ή άλλως και για προϊόντα που δεν φέρουν οικολογική
σήµανση, αλλά την τήρηση υψηλότερων προτύπων περιβαλλοντικής
προστασίας, τα οποία στην προκειµένη περίπτωση περιλαµβάνουν
τις µεθόδους υπεύθυνης αλιείας, τη διατήρηση των αποθεµάτων
του προϊόντος που φέρει το οικολογικό σήµα και την ελαχιστοποίηση των ζηµιών στη βιοποικιλότητα και γενικά στο θαλάσσιο
περιβάλλον.

4.1.2 Η οικολογική σήµανση των αλιευτικών προϊόντων, όπως
και κάθε άλλου φυσικού ή καλλιεργούµενου (στην περίπτωση της
υδατοκαλλιέργειας) πόρου, µπορεί να γίνει τόσο στα ακατέργαστα
προϊόντα (ολόκληρα ψάρια, νωπά ή κατεψυγµένα) όσο και στα
µεταποιηµένα αλιευτικά προϊόντα, είτε αυτά είναι κατεψυγµένα είτε
παστά, κονσερβοποιηµένα, προµαγειρευµένα ή παρασκευάσµατα µε
βάση τα ψάρια. Στην πρώτη περίπτωση, το οικολογικό σήµα πρέπει
να εγγυάται ότι οι αλιευτικές µέθοδοι που χρησιµοποιούν οι αλιείς
συµφωνούν, όχι µόνο µε τους κανόνες ελέγχου του συγκεκριµένου
πεδίου αλιείας, αλλά και µε τον Κώδικα Υπεύθυνης Αλιείας του
FAO. Στη δεύτερη περίπτωση, το οικολογικό σήµα συνεπάγεται
ότι, για την ορθή εφαρµογή των κανόνων ανιχνευσιµότητας των
αλιευτικών προϊόντων, απαιτείται το µεταποιηµένο προϊόν το οποίο
διατίθεται στο εµπόριο και παρουσιάζεται στον καταναλωτή να έχει
παρασκευαστεί πραγµατικά µε βάση ψάρια που αξίζουν το οικολογικό σήµα.

4.1.3 Για την ορθή εφαρµογή ενός οικολογικού σήµατος για τα
αλιευτικά προϊόντα δεν αρκεί να υπάρχει ένα γενικό ρυθµιστικό
πλαίσιο, αλλά είναι απαραίτητο και να θεσπιστεί ένας σαφής µηχανισµός διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης, χορήγησης των σηµάτων,
ρύθµισης των διαφορών, εποπτείας και επιβολής κυρώσεων για τις
καταχρήσεις και τις αθετήσεις που το στοιχείο διαφοροποίησης του
αλιευτικού προϊόντος µε οικολογική σήµανση µπορεί να προκαλέσει
σε σχέση µε τα αλιευτικά προϊόντα γενικά.
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4.1.4
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο σαφής αυτός µηχανισµός είναι το
µητρώο που αναφέρεται στο σηµείο 3.2.8 ανωτέρω. Tόσο οι
κανόνες όσο και το µητρώο πρέπει να διασφαλίζουν ότι η διαφάνεια
είναι ένα από τα κύρια στοιχεία του συστήµατος που, παράλληλα
µε την ενηµέρωση του καταναλωτή, πρέπει να µπορεί να εµπνέει την
απαραίτητη εµπιστοσύνη για τη µείωση της διαφοροποίησης που
υφίσταται σήµερα µεταξύ των καταναλωτών που ενδιαφέρονται για
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα σε ό,τι αφορά το προϊόν που
αγοράζουν (σήµερα περίπου 40 %) και των καταναλωτών που
µεταθέτουν το εν λόγω ενδιαφέρον στην πράξη της αγοράς (σήµερα
περίπου 10 %).
4.1.5
Τόσο τα δεδοµένα που περιέχονται στην προαναφερθείσα
έκθεση EVER όσο και η θέση της EUROPECHE/COGECA (19) στο
υπόµνηµά της για το αντικείµενο της παρούσας γνωµοδότησης,
δηµιουργούν κάποια απαισιοδοξία για το κατά πόσο τα οικολογικά
σήµατα, γενικά, και τα οικολογικά σήµατα για τα αλιευτικά
προϊόντα, ειδικότερα, παρέχουν προστιθέµενη αξία στους παραγωγούς και διαφανή και σωστή ενηµέρωση στους καταναλωτές.
Ωστόσο, η διατήρηση του περιβάλλοντος µε την ευρύτερη έννοια
αποτελεί σήµερα, µαζί µε την καταπολέµηση της πείνας, µία από τις
δύο µεγαλύτερες προκλήσεις της ανθρωπότητας. Είναι, συνεπώς,
απαραίτητο να προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί των
διαδικασιών που θα επιτρέπουν στους υπεύθυνους καταναλωτές να
διακρίνουν και να επιλέγουν προϊόντα των οποίων η αλίευση, η
µεταποίηση και η εµπορία έχουν ακολουθήσει κριτήρια σεβασµού
του περιβάλλοντος.
4.1.6
Η ΕΟΚΕ ενηµερώθηκε για τη θέση που έχει εκφράσει
επίσηµα το Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση (WWF) και εκφράζει
την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι, παρά τη λογική ύπαρξη
διαφορετικών προσεγγίσεων σε επιµέρους σηµεία, υπάρχει, γενικά,
συµφωνία ως προς τη θέση που εκφράζεται στην παρούσα γνωµοδότηση, ιδίως όσον αφορά την αυστηρότητα που πρέπει να αναµένεται από τη ρύθµιση της οικολογικής σήµανσης των αλιευτικών
προϊόντων.
4.1.7
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, στα πλαίσια της ρύθµισης που
προτείνει η Επιτροπή, πρέπει να προβλεφθεί, συγκεκριµένα, η εγκυρότητα του οικολογικού σήµατος των αλιευτικών προϊόντων ως
µέσον για να ενισχυθεί η αλιευτική βιοµηχανία, οι δαπάνες της
οποίας µπορούν να έχουν αντίκτυπο στην εµπορική αλυσίδα αξίας,
χωρίς να ζηµιωθούν οι καταναλωτές. Υπό την έννοια αυτή, η οικολογική σήµανση των αλιευτικών προϊόντων θα µπορούσε να
αποτελέσει µηχανισµό ευαισθητοποίησης των αλιέων και των
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επιχειρήσεων ως προς την ανάγκη να ασκείται βιώσιµη αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια µε σκοπό τη διατήρηση των πόρων, που
αποτελούν και τη βάση της αλιευτικής δραστηριότητας και
ολόκληρης της µετέπειτα εµπορικής αλυσίδας.
4.1.8 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επισηµάνει στην Επιτροπή ότι η οικολογική σήµανση των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας έχει ένα οικονοµικό κόστος, το οποίο θα πρέπει να απορροφηθεί από την αλυσίδα παραγωγής πριν φθάσει το προϊόν στον
καταναλωτή. Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ή οι φορείς τρίτων,
αναπτυσσόµενων χωρών ενδέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις να
έχουν δυσκολίες πρόσβασης στο οικολογικό σήµα. Γι' αυτό, η
νοµοθεσία που θα εγκριθεί θα πρέπει να προβλέπει µηχανισµούς
παρέµβασης µέσω οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων αλιέων ή
συµφωνιών εταιρικής σχέσης. Σε κάθε περίπτωση, για να εξασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσµατικότητα οποιουδήποτε οικολογικού
σήµατος, απαιτείται σηµαντική προσπάθεια εκπαίδευσης και ενηµέρωσης. Γι' αυτό, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η χρηµατοδότηση της ενηµέρωσης και της ευαισθητοποίησης των φορέων και των καταναλωτών
θα πρέπει να αναλογεί στις δηµόσιες αρχές.
4.1.9 Εποµένως, όποια δράση αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε
αυτόν τον τοµέα, πρέπει να θεωρηθεί ως το πρώτο βήµα µιας διαδροµής. Το βήµα αυτό πρέπει, ωστόσο, να είναι αρκετά φιλόδοξο
ώστε να θεσπίζει:
i) σαφείς και υποχρεωτικούς κανόνες διαπίστευσης, πιστοποίησης
και χρήσης του οικολογικού σήµατος ή σηµάτων για τα
αλιευτικά προϊόντα,
ii) συστήµατα παρακολούθησης της αποτελεσµατικότητας, της
διαφάνειας και της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τους κανόνες
αυτούς για όλους τους φορείς,
iii) συστήµατα επιβολής κυρώσεων (µε βάση την αρχή της επικουρικότητας) για τις παραβάσεις των ισχυόντων κανόνων,
iv) προγράµµατα ενηµέρωσης των καταναλωτών και των φορέων
της αγοράς σχετικά µε την ακριβή σηµασία του οικολογικού
σήµατος για τα αλιευτικά προϊόντα,
v) το αντίστοιχο πρόγραµµα επενδύσεων, µε συνεκτίµηση, ιδιαίτερα, των οικονοµικών επιπτώσεων της οικολογικής σήµανσης
των αλιευτικών προϊόντων,
vi) τους αναγκαίους µηχανισµούς µόνιµου διαλόγου µε τους
εµπλεκόµενους φορείς για τη συνεχή βελτίωση του
συστήµατος.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(19) EP(05)115-CP(05)86S1 της 24ης Αυγούστου 2005.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Η εκπροσώπηση των
γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων των οµάδων οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση» Εισηγητής: ο κ. Etty
(2006/C 88/09)
Στις 11 Μαρτίου 2003 και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για το θέµα «Η εκπροσώπηση των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων των οµάδων οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 24 Ιανουαρίου 2006 µε βάση
εισηγητική έκθεση του κ. ETTY.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της
14ης Φεβρουαρίου), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 88 ψήφους υπέρ, 13 ψήφους
κατά και 11 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις
1.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι το
ζήτηµα της µεγαλύτερης εκπροσώπησης των γυναικών στους φορείς
λήψης αποφάσεων των οικονοµικών και κοινωνικών οµάδων συµφερόντων στην ΕΕ είναι σηµαντικό. Υποστηρίζει την έγκριση του
Κοινοβουλίου προς τις ενδιαφερόµενες εθνικές οργανώσεις και τις
ευρωπαϊκές οµοσπονδίες τους, καθώς και προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, να επιδείξουν µεγαλύτερη και συστηµατικότερη προσοχή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αρχίσει τη συλλογή στοιχείων και
τη συγκρότηση βάσης δεδοµένων σχετικά µε την εκπροσώπηση των
γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων των οικονοµικών και
κοινωνικών οµάδων συµφερόντων, όπως ζητεί το Κοινοβούλιο. H
EOKE γνωρίζει ότι στον χώρο αυτό έχει ήδη γίνει µια αρχή. Είναι
της γνώµης ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των
φύλων και το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και εργασίας µπορούν να προσφέρουν σηµαντική
συµβολή. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες, η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι η
Επιτροπή χειρίζεται σήµερα 9 στοιχεία που έχουν διατυπωθεί από
την ιταλική προεδρία το 2003.
1.2 Το Κοινοβούλιο επικέντρωσε την ανάλυσή του κυρίως στις
οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζοµένων. Προκύπτει ότι οι
θετικές εξελίξεις που σηµειώθηκαν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις
είναι περισσότερες από ό,τι αναφέρεται στο σχετικό ψήφισµα και
την έκθεσή του. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι, για την ορθή
αξιολόγηση της κατάστασης και των εξελίξεων που σηµειώνονται
στην πλευρά των εργοδοτών καθώς και των άλλων οικονοµικών και
κοινωνικών οµάδων συµφερόντων, απαιτείται να συνειδητοποιηθεί
σαφέστερα ότι οι ενδιαφερόµενες οργανώσεις λειτουργούν µε
διαφορετικό τρόπο από τις οργανώσεις τα µέλη των οποίων είναι
φυσικά πρόσωπα.
1.2.1
Όλες οι οµάδες οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων
που εκπροσωπούνται στην ΕΟΚΕ έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και δεν είναι απαραίτητο, οι πολιτικές µε θετικό
αποτέλεσµα για ένα είδος οργάνωσης να συνεπάγονται παρόµοια
θετικά αποτελέσµατα και για τις άλλες.
1.2.2
Αυτού δεδοµένου, η ΕΟΚΕ λαµβάνει µε ενδιαφέρον γνώση
του πλαισίου δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των φύλων
των οργανώσεων EVV, UNICE/UEAPME και CEEP, και ιδιαίτερα
της προτεραιότητας που δίνουν οι οργανώσεις αυτές στο θέµα «Οι
γυναίκες και η διαδικασία λήψης αποφάσεων». Αναµένει δε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προαναγγελθείσες, ετήσιες εκθέσεις προόδου
των κρατών µελών και της Ε.Ε..
1.3 Η ΕΟΚΕ, όπως και το Κοινοβούλιο, υποστηρίζει τις υφιστάµενες πολιτικές της ΕΕ για την ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και

γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Συµφωνεί µε το
Κοινοβούλιο ότι πρέπει να χαραχθεί µια πραγµατική πολιτική για
την επίτευξη αλλαγών και ισορροπηµένης εκπροσώπησης. Πολλές
οργανώσεις, ακόµη και εκτός του κύκλου των κοινωνικών εταίρων,
δείχνουν πράγµατι ότι έχουν την πολιτική βούληση. Η ΕΟΚΕ
συνιστά σε όλες τις εκπροσωπούµενες οργανώσεις να ενηµερώνουν
τακτικά την Επιτροπή σχετικά µε τα αποτελέσµατα των προσπαθειών
που καταβάλλουν, και στην Eπιτροπή να προχωρήσει, σε συνεργασία µε τις ευρωπαϊκές οµοσπονδίες, στη συγκρότηση της προαναφερθείσας τράπεζας δεδοµένων και, συµπληρώνοντας την πρώτη
προσπάθεια της ιταλικής προεδρίας του 2003, να ορίσει κατάλληλους δείκτες για την αύξηση της επιρροής των γυναικών στα
κοινωνικοικονοµικά όργανα λήψης αποφάσεων.
1.4 Η σηµαντικότερη βαθµίδα των οργανώσεων που αποστέλλουν εκπροσώπους για να συµµετάσχουν σε εθνικά και διεθνή
δηµόσια βήµατα και — όπου αυτό ισχύει — στον κοινωνικό
διάλογο, η οποία πρέπει να εξεταστεί, είναι σαφώς η διοίκηση.
Όµως, οι οργανώσεις οι οποίες επιθυµούν να συµβάλουν στην
καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών, πρέπει να δείξουν
ενδιαφέρον και για το επίπεδο στο οποίο προπαρασκευάζεται η
πολιτική, απ' όπου πολλές οργανώσεις επιλέγουν τους εκπροσώπους τους.
1.5 Η ύπαρξη χωριστών και βοηθητικών δοµών καθώς και
δικτύων του γυναικείου προσωπικού έχει συµβάλει σηµαντικά σε
θετικές αλλαγές σε ορισµένες οργανώσεις. Ενώ τα µέσα αυτά δεν
αποτελούν παντού και πάντοτε πανάκεια, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι αξίζει
να προαχθούν σε ευρύτερη κλίµακα και στο χώρο της εξωτερικής
εκπροσώπησης της οργάνωσης.
1.6 Οι διευθετήσεις σχετικά µε την κατάρτιση/εκπαίδευση και
την εργασία/µέριµνα φαίνεται να είναι οι καταλληλότερες πολιτικές
για την αναβάθµιση των γυναικείων σταδιοδροµιών στις ενδιαφερόµενες οργανώσεις. Η προώθηση της πολιτικής αυτής από τις
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες έχουν αναπτύξει
µέτρα για την καταπολέµηση των διακρίσεων και την προαγωγή της
πολιτικής για τη συγκριτική αξιολόγηση και την ισότητα των
φύλων, εξακολουθεί να έχει µεγάλη σηµασία. Για την υλοποίηση
του στόχου αυτού, σηµαντικός είναι ο ρόλος που αναλογεί στις
οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζοµένων.
1.7 Πολλοί εµπειρογνώµονες συνιστούν ποσοστώσεις. Οι ενδιαφερόµενες οργανώσεις και η Επιτροπή θα πρέπει να µελετήσουν
εµπεριστατωµένα τον τρόπο λειτουργίας και τις επιδράσεις του
µέσου αυτού, το οποίο έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικό στον χώρο
της πολιτικής και των κοινωνικών οργανώσεων σε ορισµένες χώρες.
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1.8 Η ΕΟΚΕ θα αισθανόταν ιδιαίτερη ικανοποίηση στην
περίπτωση που τα κράτη µέλη, ορίζοντας τα πρόσωπα που προτείνουν (µε βάση προτάσεις των οικονοµικών και κοινωνικών οµάδων
συµφερόντων), θα έθεταν ως στόχο το ποσοστό συµµετοχής του
υποεκπροσωπούµενου φύλου υπό την ιδιότητα µέλους της ΕΟΚΕ
να ανέλθει σε 30 % για την περίοδο εντολής 2006-2010, µε
απώτερο στόχο την αύξησή του σε 40 % για την επόµενη περίοδο
εντολής (οι ορισµοί προσώπων γίνονται µετά από πρόταση των
κοινωνικοοικονοµικών οµάδων συµφερόντων).
1.9 Η ΕΟΚΕ θα εξετάσει εκ νέου τα αποτελέσµατα της µέχρι
τούδε έρευνας το 2006/2007, µετά την τετραετή της ανανέωση.
Θα δοθεί τότε και η ευκαιρία να εξεταστεί κατά πόσο οι πολιτικές
και οι πρακτικές των οργανώσεων στα νέα κράτη µέλη είναι πολύ
διαφορετικές. Θεωρεί δε, ότι το Κοινοβούλιο θα έχει προβεί ως
τότε σε αναθεώρηση των βάσεων επί των οποίων στηρίχτηκαν το
ψήφισµα και η έκθεση του 2002.

2. Παρατηρήσεις
2.1 Ιστορική αναδροµή
2.1.1
Τον Ιανουάριο του 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ζήτησε τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) σχετικά µε την εκπροσώπηση των γυναικών
στους φορείς λήψης αποφάσεων των «κοινωνικών εταίρων» (1).
Στόχος της αίτησης γνωµοδότησης ήταν να συµπληρωθούν από την
ΕΟΚΕ τα στατιστικά στοιχεία που ήταν στη διάθεση του Κοινοβουλίου την εποχή κατά την οποία εκπόνησε το ψήφισµα του και
την έκθεση σχετικά µε την «Εκπροσώπηση των γυναικών µεταξύ των
κοινωνικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (2002/2026 INI) και
να διατυπωθούν συστάσεις όσον αφορά τη στρατηγική που πρέπει
να ακολουθηθεί για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών
στους διάφορους φορείς των εν λόγω «κοινωνικών εταίρων».
2.1.2
Στο ψήφισµά του, το Κοινοβούλιο παρατηρεί ότι οι
γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα όργανα και στις δοµές µέσω των
οποίων οι «κοινωνικοί εταίροι» έρχονται σε επαφή µεταξύ τους για
ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής. Αναφέρει ότι απαιτούνται προγράµµατα και στρατηγικές για να επιτευχθεί µια πιο ισορροπηµένη
εκπροσώπηση. Ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους «κοινωνικούς εταίρους» να συλλέγουν συστηµατικά σχετικά στοιχεία και
να προβούν στην ανάληψη κατάλληλης δράσεως προκειµένου να
επιταθεί η επιρροή των γυναικών στους κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς λήψης αποφάσεων όχι µόνο µε την καλύτερη
εκπροσώπηση τους, αλλά και µε την ενσωµάτωση της διάστασης
του φύλου στις πολιτικές τους.
2.1.2.1
Σε σχέση µε αυτό, το Κοινοβούλιο τονίζει ότι δεν
επαρκούν οι µη δεσµευτικές δηλώσεις ενδιαφέροντος και ότι απαιτείται η χάραξη µιας πραγµατικής πολιτικής στο εσωτερικό των
οργανώσεων όπου συναντώνται οι κοινωνικοί εταίροι για να
επέλθουν οι απαραίτητες αλλαγές και να επιτευχθεί ισορροπηµένη
εκπροσώπηση.
2.1.3
Στο ψήφισµα και την έκθεσή του, το Κοινοβούλιο δεν
απευθύνεται στην ΕΟΚΕ.
(1) Έπειτα από µεταγενέστερες επαφές, η έννοια «κοινωνικοί εταίροι» διευκρινίστηκε ότι περιλαµβάνει όχι µόνο τις οργανώσεις των εργοδοτών και
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και άλλων οικονοµικών και
κοινωνικών οµάδων συµφερόντων που εκπροσωπούνται στην ΕΟΚΕ.

C 88/33

2.1.4 Η ΕΟΚΕ είναι η πιο αντιπροσωπευτική συνέλευση εκπροσώπων των κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων συµφερόντων
(«Οργανωµένη κοινωνία των πολιτών στην ΕΕ»). Το έργο της δεν
είναι να συµβουλεύει τις εκπροσωπούµενες οργανώσεις σχετικά µε
τις πολιτικές τους όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών
στους φορείς λήψης αποφάσεων ή στις πολιτικές τους περί φύλου,
εντούτοις η σύνθεσή της αντικατοπτρίζει εν µέρει τις πολιτικές
αυτές. Πρόκειται για µια από τις οργανώσεις που αναφέρονται από
το Κοινοβούλιο, όπου οι κοινωνικοί εταίροι συναντώνται, και ένα
από τα όργανα και τις δοµές όπου οι κοινωνικοοικονοµικές οµάδες
συµφερόντων διαβουλεύονται µεταξύ τους σχετικά µε τα θέµατα
κοινωνικής πολιτικής. Τα µέλη της µπορούν συνεπώς να θεωρηθούν
ως κατάλληλοι φορείς για το είδος πληροφόρησης και παροχής
συµβουλών που ζητά το Κοινοβούλιο.

2.2 Γενικές παρατηρήσεις
2.2.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε το Κοινοβούλιο ότι η εκπροσώπηση
των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων των κοινωνικών και
οικονοµικών οµάδων συµφερόντων στην ΕΕ αποτελεί σηµαντικό
θέµα. Συµφωνεί επίσης µε την άποψη ότι η εξασφάλιση µιας
καλύτερης στατιστικής βάσεως και περισσότερων πληροφοριών για
τις σχετικές πολιτικές σε αυτές τις οργανώσεις είναι σηµαντικές
προϋποθέσεις για την εφαρµογή των πολιτικών της ΕΕ όσον αφορά
την ισορροπηµένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
2.2.1.1 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε
να συγκεντρώνει τα σχετικά δεδοµένα. Εντωµεταξύ, έχει γίνει µια
αρχή µε τη συγκρότηση της τράπεζας δεδοµένων που επιθυµούσε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µε τον ορισµό δεικτών που είναι
προσανατολισµένοι στην αύξηση της επιρροής που ασκούν οι
γυναίκες σε κοινωνικοοικονοµικά όργανα λήψης αποφάσεων στην
ΕΕ. Εξάλλου, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν δεδοµένα για τις οργανώσεις συµφερόντων. Το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων ελπίζεται ότι θα µπορέσει
στο µέλλον να συµβάλει στον χώρο αυτό, όπως κάνει ήδη το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
εργασίας.
2.2.1.2 Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθήσει
την ανάπτυξη γενικότερων πολιτικών, ώστε να διευρυνθεί η
συµµετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, όπως είναι οι πολιτικές για την καταπολέµηση των διακρίσεων που εξακολουθούν να
υφίστανται στον εργασιακό και επαγγελµατικό χώρο και για τη
διευκόλυνση του συνδυασµού εργασίας και µέριµνας στα κράτη
µέλη της ΕΕ, καθώς και µέτρα για την ίση µεταχείριση και την
ισότητα ευκαιριών στο χώρο εργασίας.
2.2.2 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί γενικότερα µε τα όσα ζητεί το Κοινοβούλιο από τους εργοδότες, τους εργαζοµένους και την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της. Έχει ασχοληθεί µε
πολλά από τα ζητήµατα αυτά σε σχετική έρευνα που βασιζόταν σε
ερωτηµατολόγιο το οποίο εστάλη το 2003 σε όλα τα (τότε) 222
µέλη (2). Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από 107 µέλη,
δηλαδή µε ποσοστό συµµετοχής 50 % (3) περίπου
(2) Βλ. «Report on balanced decision making in the EESC» των J. Oldersma,
N. Lepeshko και A. Woodward (VUB Brussel/Universiteit van Leiden,
Σεπτέµβριος 2004) στην ιστοσελίδα του ειδικευµένου τµήµατος «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα των πολιτών» της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (διατίθεται µόνο στα
αγγλικά): http://www.esc.eu.int/sections/soc/docs/balanced_decisionmaking_eesc.pdf.
(3) Εφόσον δύο ή περισσότερα άτοµα της ίδιας οργάνωσης συµπλήρωσαν
το ερωτηµατολόγιο, οι απαντήσεις τους εξετάζονται ως µία.
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2.2.2.1
Η ανταπόκριση ήταν αρκετά ισοµερής µεταξύ των τριών
οµάδων της ΕΟΚΕ, 34 % για την Οµάδα I (Εργοδότες), 31 % για
την Οµάδα II (Εργαζόµενοι) και 34 % για την Οµάδα III (∆ιάφορα
συµφέροντα).
2.2.2.2
Το ποσοστό της εκπροσώπησης των γυναικών στην
ΕΟΚΕ κατά την εποχή της έρευνας ήταν 23 % (4).
2.2.2.3
Οργανώσεις που εκπροσωπούνται σε µεγάλο ποσοστό
από γυναίκες ενδέχεται να υπερεκπροσωπούνται στον πληθυσµό
που ανταποκρίθηκε. Αυτό µπορεί να έχει δηµιουργήσει µια κάπως
στρεβλή εικόνα σε ότι αφορά τη «φιλική στάση προς τις γυναίκες».
2.2.3
Το ερωτηµατολόγιο επικεντρωνόταν ακολούθως στο είδος
και το χαρακτήρα της εκπροσωπούµενης οργάνωσης, στις δοµές
ηγεσίας της, στην εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανώσεις και βήµατα,
στην παρουσία των γυναικών στην οργάνωση και στις πολιτικές
περί φύλου.
2.2.4
Επιπλέον, µελετήθηκαν τα υφιστάµενα στοιχεία που
διατέθηκαν µετά από ακρόαση ενός εµπειρογνώµονος και τα οποία
κάλυπταν την κατάσταση και τις σχετικές εµπειρίες στο Βέλγιο, την
Ισπανία και τις Σκανδιναβικές χώρες, καθώς και µετά από ακρόαση
µελών της ΕΟΚΕ. Όλα τα σχετικά στοιχεία ωστόσο ήταν επικεντρωµένα κατά κύριο λόγο στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Όπως
και στην περίπτωση του ψηφίσµατος και της εκθέσεως του Κοινοβουλίου, η βάση στην οποία θα µπορούσαν να στηριχθούν
δηλώσεις για τους εργοδότες ήταν ανεπαρκής, και δεν υπήρχαν
σχεδόν καθόλου πληροφορίες για άλλες οργανώσεις (5).
2.2.5
Η έρευνα και τα επιπρόσθετα στοιχεία που λήφθηκαν
υπόψη ενίσχυσαν την αρχική εντύπωση που εκφράζεται στο
ψήφισµα του Κοινοβουλίου: α) ότι η βάση στατιστικών στοιχείων
είναι πράγµατι πολύ περιορισµένη, µε µόνη εξαίρεση τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εντούτοις όµως στην περίπτωση αυτή τα
στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν τις θετικές εξελίξεις που
µεσολάβησαν κατά το πρόσφατο παρελθόν (6), και β) ότι είναι
δύσκολο — αν όχι αδύνατο — να γίνει σύγκριση των ευρηµάτων
σχετικά µε τις διάφορες οργανώσεις, π.χ. οργανώσεις των οποίων τα
µέλη είναι φυσικά πρόσωπα (όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις)
και οργανώσεις οι οποίες έχουν ως µέλη άλλες οργανώσεις (όπως
επιχειρήσεις). ∆ιάφορα χαρακτηριστικά των οργανώσεων (π.χ. στις
οργανώσεις γεωργών ή των ΜΜΕ) µπορεί να απαιτούν διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης όσον αφορά την ισόρροπη
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Πρέπει να παρατηρηθεί επίσης
ότι η χαµηλή εκπροσώπηση των γυναικών στους φορείς λήψης
αποφάσεων δεν σηµαίνει οπωσδήποτε και έλλειψη πολιτικής περί
των φύλων σε ένα συγκεκριµένο οργανισµό.
2.2.6
Ένα από τα επικριτέα σηµεία του ψηφίσµατος του ΕΚ
ήταν ότι επικεντρωνόταν σε ποσοτικές πτυχές της εκπροσώπησης
µόνο, αγνοώντας τις ποιοτικές πτυχές της χάραξης πολιτικής σε
( ) Μετά τη διεύρυνση (Μάιος 2004) το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 26 %.
(5) Παρεµπιπτόντως, το 2002, η UNICE διαβίβασε σε δύο περιπτώσεις στο
Κοινοβούλιο περισσότερα στοιχεί από ό,τι οι συµπεριλήφθηκε τελικά στα
έγγραφα αυτά.
6
( ) Π.χ., µεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του
21ου αιώνα, το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στις συνόδους των
ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών συνοµοσπονδιών ανήλθε από 10/12 % σε
30 %, ενώ στις Γενικές ∆ιευθύνσεις είναι σήµερα 25 %, και 32 % στις
∆ιοικούσες Επιτροπές. Θετική αλλαγή εµφανίζουν επίσης οι συνδεδεµένες οργανώσεις. Οι περισσότερες απ' αυτές διαθέτουν πλέον
υπηρεσίες για γυναίκες, για παράδειγµα.
4
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οργανώσεις στις οποίες οι γυναίκες διαδραµατίζουν ενίοτε σηµαντικότερο ρόλο απ'ότι θα υπέθεταν οι επίσηµοι φορείς εκπροσώπησης.
Αν και αναγνωρίζει τη σηµασία τους, η ΕΟΚΕ απεφάσισε να µην
εξετάσει σε βάθος αυτές τις πτυχές. Εξέτασε όµως αντιθέτως το
θέµα της εκπροσώπησης των γυναικών σε όργανα χάραξης πολιτικών. Οι ποιοτικές πτυχές της χάραξης πολιτικών χρήζουν µεγαλύτερης προσοχής εκ µέρους των κοινωνικών και οικονοµικών
οµάδων συµφερόντων και των συντονιστικών τους οργάνων σε
ευρωπαϊκή κλίµακα, καθώς επίσης εκ µέρους του Κοινοβουλίου και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2.2.7 Εξετάζοντας τις σχετικές πολιτικές και πρακτικές των
κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων συµφερόντων της ΕΕ, η ΕΟΚΕ
επέλεξε να αναλύσει τις πολιτικές αναφορικά µε την εκπροσώπηση
κατά τρόπο ολοκληρωµένο (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο —
συµπεριλαµβανοµένου του κοινωνικού διαλόγου — καθώς και σε
διεθνές επίπεδο).
2.2.7.1 Τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Επιχειρήσεων δεν συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα. Γι' αυτό θα χρειαζόταν ιδιαίτερη
ερευνητική προσπάθεια, για την οποία άλλοι φορείς είναι πιο ενδεδειγµένοι από την ΕΟΚΕ (7).
2.2.8 Η ΕΟΚΕ παραπέµπει στο πλαίσιο δράσεων για την ισότητα
των φύλων, της 1ης Μαρτίου 2005, που καταρτίστηκε από τις
οργανώσεις EVV, UNICE/UEAPME και CEEP, όπου η προαγωγή
της συµµετοχής των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
είναι µια από τις τέσσερις προτεραιότητες που έχουν τεθεί.

2.3 Ειδικές παρατηρήσεις (βασισµένες στα πορίσµατα της
έρευνας)
2.3.1 Οι µισές σχεδόν από τους δύο βασικούς τύπους οργανώσεων που εκπροσωπούνται στην ΕΟΚΕ (κεντρικές οργανώσεις
διαφόρων τύπων αφενός και οργανώσεις που βασίζονται σε ατοµική
συµµετοχή αφετέρου) έχουν µεγάλη αναλογία συµµετοχής γυναικών
(100 % ή περισσότερο). Μόνο 10-15 % ανήκουν στην κατηγορία
χαµηλής συµµετοχής γυναικών (0-19 %). Συνολικώς, οι εκπροσωπούµενες οργανώσεις έχουν 36 % αναλογία συµµετοχής γυναικών
(Σηµ.: Όπως προαναφέρθηκε, το ποσοστό γυναικείας συµµετοχής
της ΕΟΚΕ ανερχόταν σε 23 % κατά την εποχή της έρευνας).
2.3.2 Αν και οι γυναίκες είναι παρούσες στις οργανώσεις αυτές,
συναντώνται περισσότερο µεταξύ του προσωπικού για το σχεδιασµό
πολιτικών, λιγότερο ως σύνεδροι των συνεδρίων ή των οµάδων
διοικητικών στελεχών και πολύ λιγότερο στα διοικητικά συµβούλια.
2.3.3 Αυτή είναι ίσως µία σηµαντική εξήγηση του σχετικά
χαµηλού ποσοστού γυναικείας συµµετοχής στην ΕΟΚΕ, δεδοµένου
ότι πολλά µέλη προέρχονται από διοικητικά συµβούλια.
(7) Το Eυρωπαϊκό Ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
εργασίας πραγµατοποίησε έρευνα µε αντικείµενο τα ευρωπαϊκά
συµβούλια επιχειρήσεων («European Works Councils in Practice,
2004» Η έρευνα αυτή περιλαµβάνει τη µελέτη µερικών µεµονωµένων
περιπτώσεων. Προκύπτει ότι εκτός από ορισµένες µικρές εξαιρέσεις, η
εκπροσώπηση των γυναικών δεν αντανακλούσε επαρκώς τη σύνθεση του
προσωπικού. Αυτό οφείλεται πιθανώς στη σύνθεση των συµβουλίων
επιχειρήσεων στις εν λόγω επιχειρήσεις σε επίπεδο κρατών µελών.
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2.3.4
Πράγµατι, οι οργανώσεις εκείνες µε υψηλό ποσοστό
αποστολής γυναικών εκπροσώπων στην ΕΟΚΕ τις επιλέγουν µεταξύ
του προσωπικού σχεδιασµού πολιτικών ή έχουν άλλα είδη διευθετήσεως (π.χ. ένα µικτό) και δεν επιλέγουν αποκλειστικά εκπροσώπους από τις υψηλότερες διοικητικές βαθµίδες.
2.3.5
Όσον αφορά την εκπροσώπηση σε εθνικά και διεθνή
βήµατα συζητήσεων, η επιλογή που προτιµάται είναι το είδος της
µικτής διευθέτησης. Εδώ, η εκπροσώπηση από µέλη του διοικητικού
συµβουλίου έρχεται δεύτερη κατά σειρά.
2.3.6
Πολλές από τις οργανώσεις που εκπροσωπούνται στην
ΕΟΚΕ δεν συµµετέχουν στην Επιτροπή Κοινωνικού ∆ιαλόγου
(περίπου το ¼). Από τις οργανώσεις που συµµετέχουν, περίπου το
1/3 χρησιµοποιούν µία µικτή µορφή εκπροσώπησης ή αποστέλλουν
εκπροσώπους από το διοικητικό συµβούλιο.
2.3.7
Μία από τις πολιτικές που χρειάζονται για τη διασφάλιση
της πιο ισορροπηµένης εκπροσώπησης γυναικών στους φορείς
λήψης αποφάσεων, όπως προσδιορίζεται από το Κοινοβούλιο, είναι
η δηµιουργία δοµών για γυναίκες εντός της οργάνωσης. Ταυτοχρόνως, το Κοινοβούλιο παρατηρεί ότι οι δοµές αυτές είναι συχνά
συµβολικού χαρακτήρα ή αποτελούν ένα αποµονωµένο βήµα συζητήσεων. Συνεπώς, οι δοµές αυτές δεν πρέπει να αποµονώνουν τις
γυναίκες από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αλλά µάλλον να τις
ενσωµατώνουν και να τους παρέχουν µεγαλύτερη πρόσβαση στις εν
λόγω διαδικασίες. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την άποψη αυτή.
2.3.7.1
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισηµαίνει επίσης ότι η
καθοδήγηση και η δικτύωση στο εσωτερικό οργανώσεων έχουν
πολύ µεγάλη σηµασία για την προετοιµασία των γυναικών για την
ανάληψη ηγετικών θέσεων.
2.3.8
Μόνο µία µειονότητα των οργανώσεων που συµµετέχουν
στην ΕΟΚΕ (33 %) και που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο
διαθέτει χωριστή ή βοηθητική οργάνωση για τα γυναικεία µέλη. Σε
όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, οι δοµές αυτές εκπροσωπούνται στο
διοικητικό συµβούλιο των οργανώσεων και µόνο το ήµισυ αυτών
διαθέτουν άλλους διαύλους επιρροής στις οργανώσεις. Κατά το
15 % αυτών, το γυναικείο προσωπικό και τα µέλη έχουν
δηµιουργήσει ένα δίκτυο. 4 % διαθέτουν και τις δύο δυνατότητες
(δηλαδή ξεχωριστές/ επικουρικές οργανώσεις και δίκτυα).
2.3.8.1
Χωριστές οργανώσεις και δίκτυα υπάρχουν κυρίως σε
οργανώσεις που ανήκουν στην Οµάδα II (δηλαδή στους εργαζόµενους): Στην Οµάδα III, το ποσοστό κυµαίνεται µεταξύ 19-39 %,
ενώ στην Οµάδα I το φαινόµενο είναι αισθητά χαµηλότερο µε 619 % των περιπτώσεων. Οι βοηθητικές οργανώσεις δεν είναι ασυνήθιστες στις οργανώσεις των γεωργών (33 %) και αναφέρεται ότι
φθάνουν στο 10 % στις οργανώσεις των καταναλωτών και τις
οργανώσεις για την προστασία της υγείας.
2.3.9
Ως προς τις πολιτικές για την προώθηση των γυναικείων
σταδιοδροµιών, και ειδικότερα για την προετοιµασία τους ενόψει
ηγετικών θέσεων, 46 % των απαντήσεων ανέφεραν ότι οι οργανώσεις τους δεν διέθεταν παρόµοιες πολιτικές. Οι πλέον δηµοφιλείς
πολιτικές ήταν η κατάρτιση (26 %), εργασιακές διευκολύνσεις/
υγειονοµικές διευθετήσεις (22 %) και παρακολούθηση/συγκριτική
αξιολόγηση (19 %). Ωστόσο, µόνο το ένα τέταρτο των οργανώσεων
εφαρµόζει τις εν λόγω πολιτικές προώθησης της σταδιοδροµίας.
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2.3.10 Ειδική προσοχή στις εργαζόµενες γυναίκες και το
γυναικείο προσωπικό δίδεται από τη συλλογή στατιστικών στοιχείων
για την παρουσία των γυναικών στην οργάνωση. Οι µισές περίπου
από τις εκπροσωπούµενες οργανώσεις (48 %) αναφέρουν ότι αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή, και πολλές από αυτές ότι αναβαθµίζουν
τις πολιτικές τους σε ετήσια βάση (67 %).
2.3.10.1 Οι οργανώσεις της Οµάδας II είναι σαφώς οι πιο
δραστήριες στον εν λόγω τοµέα δραστηριοτήτων (πάνω από 50 %)
και ακολουθούν οι οργανώσεις της Οµάδας III, µε το ένα τρίτο
περίπου. Τα ποσοστά είναι χαµηλά στην Οµάδα Ι. Εδώ, υπάρχει
σηµαντική διαφορά µεταξύ του πολύ χαµηλού επιπέδου συλλογής
στατιστικών στοιχείων (1 %) και των πολιτικών για την προώθηση
των σταδιοδροµιών (11 %).
2.3.11 Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, 75 % από τις 61 περιπτώσεις όπου εφαρµόζονται σχετικές πολιτικές για την αναβάθµιση
των γυναικείων σταδιοδροµιών είναι επιτυχείς. 40 οργανώσεις
διαθέτουν υπηρεσία ή υπάλληλο αρµόδιο για τις πολιτικές σχετικά
µε την ισότητα των φύλων, ενώ στις µισές από τις περιπτώσεις
αυτές το απασχολούµενο προσωπικό έχει πλήρες ωράριο εργασίας.
2.3.11.1 Σηµειώνεται επιτυχία κατά 49 % στην ανάδειξη
γυναικών σε ηγετικές θέσεις, ενώ το 46 % είναι γυναίκες που απασχολούνται σε θέσεις σχεδιασµού πολιτικών.
2.3.12 Οι βασικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων είναι
συνηθέστερες µεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Οµάδα
II)(68 %), ενώ το ανάλογο ποσοστό των οργανώσεων της Οµάδας
III είναι 25 %, και της Οµάδας I, 5 %.
2.3.13 Μερικές οργανώσεις (33 µέλη)ανέφεραν ότι οι ερωτήσεις
σχετικά µε τη θέσπιση ειδικών µέτρων για την αναβάθµιση των
σταδιοδροµιών των γυναικών και την προσφορά ίσων ευκαιριών δεν
τις αφορούσαν.
2.3.14 Η αναλογία ανδρών/γυναικών στην εκπροσώπηση των
οργανώσεων της ΕΟΚΕ φαίνεται ότι αντιστοιχεί σε πολύ µεγάλο
βαθµό µε την αναλογία της εκπροσώπησης σε διεθνές επίπεδο,
πολύ λιγότερο για τον κοινωνικό διάλογο και καθόλου για τη
σχέση ανδρών και γυναικών όσον αφορά την εκπροσώπηση σε
εθνικά βήµατα.
2.3.15 Εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις απαντήσεις της Οµάδας Ι η αναλογία ανδρών και γυναικών στις
οργανώσεις τους είναι 30 %, η αντίστοιχη αναλογία στην ΕΟΚΕ
είναι σχετικά υψηλή (35 %) και σηµαντικά υψηλότερη από τα
αντίστοιχα στοιχεία της Οµάδας ΙΙ (25 %, µε αναλογία ανδρών και
γυναικών στις οργανώσεις 40 %) και της Οµάδας III (27 % και
65/35 % αντιστοίχως).
2.3.16 Σύµφωνα µε την έρευνα, η αναλογία ανδρών και
γυναικών όσον αφορά τις ηγετικές θέσεις των οργανώσεων έχει
επιδράσει καθοριστικά στην εκπροσώπηση των ανδρών/γυναικών
στην ΕΟΚΕ (βλ. σηµείο 3.2 και 3.3). Το Κοινοβούλιο κάλεσε τους
κοινωνικούς εταίρους (τις κοινωνικοοικονοµικές οργανώσεις συµφερόντων) «να αναθεωρήσουν τους µηχανισµούς εκπροσώπησης και
τις διαδικασίες επιλογής που εφαρµόζουν, να δώσουν κεντρική
θέση στην ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και να την
εγγράψουν στα καταστατικά τους» (8).
(8) ΕΚ 315.516, A5-0279/2002
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2.3.16.1 Στην έρευνα, η ΕΟΚΕ έθεσε το ζήτηµα των διαδικασιών πρόσληψης για τη στελέχωση διοικητικού συµβουλίου,
έχοντας υπόψη την αναλογία εκπροσώπησης ανδρών/γυναικών σε
όργανα λήψης αποφάσεων. Το σύστηµα µε ψηφοφορία των υπαρχόντων µελών κρίθηκε το πιο δυσµενές για τις γυναίκες, µε δεύτερο
κατά σειρά τον διορισµό από συνδεδεµένες οργανώσεις. Οι περιπτώσεις στις οποίες έγινε αναφορά σε διαδικασίες οι οποίες,
σύµφωνα µε τη γνώµη των ανταποκρινόµενων, απέφεραν θετικότερα
αποτελέσµατα, ήταν ελάχιστες, γι' αυτό και δεν µπορούν να παράσχουν βάση για την εξαγωγή έγκυρων συµπερασµάτων.
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2.3.17 Από το συνδυασµό του µέσου όρου εκπροσώπησης
ανδρών και γυναικών σε όργανα λήψης αποφάσεων µε τις διάφορες
πολιτικές για την αναβάθµιση των γυναικείων σταδιοδροµιών,
προκύπτει ότι µόνο εάν τεθούν συγκεκριµένοι στόχοι φαίνεται
προκύπτει αισθητή παρουσία γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων. Τα θέµατα της διπλής υποψηφιότητας και των ποσοστώσεων
(το τελευταίο µάλιστα αποτελεί σηµαντικότατο ζήτηµα στη
συζήτηση σχετικά µε τις πολιτικές των πολιτικών ζήτηµα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση) σπανίως αναφέρθηκαν.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Α.-Μ. SIGMUND

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Το κατωτέρω κείµενο διαγράφηκε από τη γνωµοδότηση του τµήµατος όταν η Ολοµέλεια υιοθέτησε τη σχετική τροπολογία,
αλλά συγκέντρωσε πάνω από το ένα τέταρτο των εκπεφρασµένων ψήφων:
Σηµείο 1.8
Πολλοί εµπειρογνώµονες συνιστούν ποσοστώσεις. Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι οι ποσοστώσεις ενδείκνυνται και για τις
κοινωνικοοικονοµικές οργανώσεις. Αυτό που συνιστάται όµως είναι να µελετηθεί περαιτέρω από τις ενδιαφερόµενες οργανώσεις και την Επιτροπή το µέσο αυτό, το οποίο έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικό σε ορισµένες χώρες.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 42
Ψήφοι κατά: 55
Αποχές: 8
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Γνωµοδοτηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου για την ίδρυση Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης —
Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Οργανισµό Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να ασκεί τις δραστηριότητές του στους τοµείς που
αναφέρονται στον τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση»
COM(2005) 280 τελικό — 2005/0124-0125 (CNS)
(2006/C 88/10)
Στις 22 Σεπτεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής µε θέµα την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκαν οι
προπαρασκευαστικές εργασίες, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 24 Ιανουαρίου 2006, µε βάση εισηγητική
έκθεση του κ. Sharma και µε συνεισηγήτρια την κα Nouail Marlière.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης and 15ης Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της
14ης Φεβρουαρίου), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 94 ψήφους υπέρ, καµία ψήφο
κατά και 4 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Κύρια σηµεία του εγγράφου της Επιτροπής
1.1 Στόχος της πρότασης είναι να επεκταθεί η εντολή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας (EUMC) και να συσταθεί ένας Οργανισµός Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων (ΟΘ∆) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποφασίστηκε
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 13ης ∆εκεµβρίου 2003.
1.2 Η κυριότερη διαφορά µεταξύ της υφιστάµενης νοµοθεσίας
και των προτάσεων έγκειται στο γεγονός ότι το πεδίο εφαρµογής
που αφορά το ρατσισµό και τη ξενοφοβία επεκτείνεται µε τις
προτάσεις, πέραν των κανονιστικών συστηµάτων που αναγνωρίζονται από τον ΟΗΕ, τη ∆ΟΕ και το Συµβούλιο της Ευρώπης, έτσι
ώστε να καλύπτει όλους τους τοµείς των θεµελιωδών δικαιωµάτων
που αναφέρονται στο Χάρτη, µε την επιφύλαξη των τοµέων εκείνων
που καλύπτονται ήδη από τη δράση άλλων κοινοτικών οργανισµών.
1.3 Ο Οργανισµός θα ασχολείται µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα
όσον αφορά την εφαρµογή του δικαίου της Ένωσης τόσο στα
κράτη µέλη όσο και στις υποψήφιες χώρες και στις δυνητικές
υποψήφιες χώρες που συµµετέχουν στον Οργανισµό. Επιπροσθέτως,
η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον Οργανισµό να υποβάλει
πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά µε τρίτες χώρες µε τις οποίες η
Κοινότητα έχει συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή συµφωνίες που περιλαµβάνουν διατάξεις για το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
ή έχει ξεκινήσει ή σχεδιάζει να ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις για
ανάλογες συµφωνίες.
1.4 Ο Οργανισµός έχει ως στόχο να παρέχει στα συναφή
θεσµικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισµούς της
Κοινότητας και των κρατών µελών της, όποτε εφαρµόζουν το
κοινοτικό δίκαιο, συνδροµή και συµβουλές εµπειρογνωµόνων
σχετικά µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα ούτως ώστε να τα βοηθήσει να
σέβονται πλήρως τα δικαιώµατα αυτά όταν λαµβάνουν µέτρα ή
καθορίζουν δράσεις στους αντίστοιχους τοµείς αρµοδιότητάς τους.
1.5 Εντός των θεµατικών τοµέων δραστηριότητάς του και µε
πλήρη ανεξαρτησία, ο Οργανισµός θα συλλέγει και θα αξιολογεί
δεδοµένα για τις πρακτικές επιπτώσεις των µέτρων της Ένωσης
σχετικά µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα, καθώς και για τις ορθές πρακτικές όσον αφορά τον σεβασµό και την προώθηση των εν λόγω
δικαιωµάτων· θα εκφράζει απόψεις για τις εξελίξεις στην πολιτική
των θεµελιωδών δικαιωµάτων· θα µεγιστοποιεί την ενηµέρωση του
κοινού σχετικά µε όλα τα κείµενα και τα κανονιστικά µέσα στα

οποία ανατρέχει η ΕΕ και θα προωθεί το διάλογο µε την κοινωνία
των πολιτών· και, τέλος, θα συντονίζει τη δράση του και θα
δηµιουργεί δίκτυα µε διάφορους φορείς στον τοµέα των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Ο Οργανισµός δεν θα διαθέτει µηχανισµούς
διευθέτησης των καταγγελιών.
1.6 Η πρόταση εξουσιοδοτεί τον Οργανισµό να ασκεί τις
δραστηριότητές του στους τοµείς που αναφέρονται στον τίτλο VI
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Γενικές Παρατηρήσεις
2.1 Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου για τη σύσταση Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής καλούµενου «ο Οργανισµός»), µε
στόχο την ενίσχυση των αρχών και των πρακτικών της Ένωσης που
θεσπίζονται στο Άρθρο 6 της ΣΕΕ. Κατ'αυτόν τον τρόπο θα
δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός παρακολούθησης των θεµελιωδών
δικαιωµάτων στην Ένωση, ο οποίος θα µπορούσε να χρησιµεύσει
για τη βελτίωση του συντονισµού των πολιτικών που ασκούνται
από τα κράτη µέλη στον τοµέα των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η εν
λόγω πρόταση της Επιτροπής περιλαµβάνει πολλά στοιχεία τα
οποία µπορούν να επικροτηθούν από την ΕΟΚΕ, και πιο συγκεκριµένα:
— τη χρήση του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων ως σηµείο
αναφοράς για την εντολή του Οργανισµού, καθιστώντας για
πρώτη φορά τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά δικαιώµατα
άρρηκτα συνδεδεµένα και ισάξια. Ως προς τούτο, ο Οργανισµός
διαθέτει µια ιδιαίτερη ικανότητα έγκαιρης προειδοποίησης όσον
αφορά τα κοινωνικά δικαιώµατα, η οποία εκτείνεται και στις
σχέσεις της ΕΕ µε τρίτες χώρες·
— την επέκταση του πεδίου αρµοδιοτήτων του Οργανισµού, µε
απόφαση του Συµβουλίου, σε θέµατα που αφορούν την αστυνοµική και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις·
— την υπόδειξη του Οργανισµού για την παροχή τεχνικών
συµβουλών στο πλαίσιο µιας διαδικασίας που κινήθηκε βάσει
του Άρθρου 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·
— τα προτεινόµενα µέτρα για την προαγωγή της ανεξαρτησίας και
του δηµοσίου συµφέροντος τόσο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
όσο και από τον ∆ιευθυντή και τα µέλη του Φόρουµ·

C 88/38

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— τη συµµετοχή την υποψηφίων ή των δυνητικά υποψηφίων
χωρών.
2.2 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την παράγραφο 2 του Προοιµίου του
προτεινόµενου κανονισµού, όπου αναγνωρίζεται το πεδίο εφαρµογής των υφισταµένων δικαιωµάτων για την προστασία των
υπηκόων της ΕΕ και των αλλοδαπών πολιτών εντός της επικράτειας
της Ένωσης. Στο Προοίµιο αναφέρεται ότι«Ο Χάρτης Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναβεβαιώνει τα δικαιώµατα που απορρέουν ιδίως από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις και τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών µελών, τη Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κοινοτικές συνθήκες, την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, τους Κοινωνικούς
Χάρτες που έχουν υιοθετηθεί από την Κοινότητα και το
Συµβούλιο της Ευρώπης, καθώς και από τη νοµολογία του
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.»
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει την ανάγκη εξεύρεσης της ενδεδειγµένης ισορροπίας µεταξύ της ασφάλειας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα αντιτροµοκρατικά µέτρα, και της προάσπισης και προώθησης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και της θεµελιώδους ελευθερίας στο εσωτερικό της
Ένωσης. Την επαύριον της 11ης Σεπτεµβρίου και έπειτα από τις πιο
πρόσφατες βοµβιστικές επιθέσεις στη Μαδρίτη και στο Λονδίνο, τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και οι θεµελιώδεις ελευθερίες ενδέχεται να
τεθούν σε κίνδυνο εξαιτίας κάποιων από τα νέα αντιτροµοκρατικά
µέτρα που υιοθέτησαν τα κράτη µέλη. Εντούτοις, µία από τις µεγαλύτερες αδυναµίες της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέµατα
ασφάλειας συνίσταται στο γεγονός ότι οι σχετικές πολιτικές
παραµένουν εκτός του κοινοτικού πλαισίου και αναπτύσσονται
κυρίως µε τη διακυβερνητική µέθοδο (τρίτος πυλώνας της ΕΕ). Ο
ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, κατά συνέπεια, πολύ περιορισµένος. Τούτο επιφέρει έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων µε τον αποκλεισµό της συµµετοχής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η
διεύρυνση της αποστολής του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, ούτως ώστε να συµπεριλάβει και πτυχές που
σχετίζονται µε τον τρίτο πυλώνα της ΕΕ (Τίτλος VI της ΣΕΕ), θα
αποτελούσε σηµαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση της κατάλληλης
ισορροπίας µεταξύ της ελευθερίας, της ασφάλειας και της
δικαιοσύνης στις πολιτικές που αναπτύσσει η Ένωση (1).
2.3 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει την εµπειρογνωµοσύνη και τον
υπάρχοντα µηχανισµό ελέγχου του Συµβουλίου της Ευρώπης στον
τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, συµπεριλαµβανοµένων και των εκτελεστών κοινωνικών
δικαιωµάτων του αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
Αναγνωρίζει, επίσης, την αρµοδιότητα του Συµβουλίου της
Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων του για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σύµφωνα µε τις διάφορες
Συµβάσεις και το διεθνές δίκαιο, επί θεµάτων στα οποία ο Οργανισµός δεν διαθέτει σχετική αρµοδιότητα. Ως εκ τούτου, η περαιτέρω
ενδυνάµωση του συντονισµού και της συνεργασίας µεταξύ του
Οργανισµού και του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι υψίστης
σηµασίας.
Ο Οργανισµός πρέπει να παραπέµπει στα διεθνή έγγραφα κατά την
ερµηνεία και την εφαρµογή του πρωτογενούς και του παράγωγου
δικαίου της ΕΕ, όπως πράττει το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στις γνώµες και τις αποφάσεις που εκδίδει.
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει το αίτηµα προσχώρησης της ΕΕ στην
Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και στον
(1) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Το πρόγραµµα της Χάγης: ∆έκα
προτεραιότητες για την επόµενη πενταετία – Η εταιρική σχέση για την
ανανέωση της Ευρώπης στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και
της δικαιοσύνης» (εισηγητής ο κ. Pariza Castaños) – ΕΕ C 65
17.3.2006.
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αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συµβουλίου της
Ευρώπης, όταν η ΕΕ θα έχει πλέον αποκτήσει την αναγκαία αρµοδιότητα.
2.4 Η ΕΟΚΕ εκφράζει σοβαρή ανησυχία όσον αφορά το γεγονός
ότι η πρόταση δεν προωθεί ή δεν υποστηρίζει την ευρύτερη
εκπροσώπηση της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στο Φόρουµ Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (εφεξής
καλούµενο «το Φόρουµ») του νέου Οργανισµού. Τούτο αντίκειται
προς τη Λευκή Βίβλο για την «Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση» όπου
αναφέρεται ότι «Η κοινωνία των πολιτών διαδραµατίζει σηµαντικό
ρόλο στην προβολή των ανησυχιών του πολίτη και την παροχή
υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού της. […] Η
κοινωνία των πολιτών βλέπει όλο και περισσότερο την Ευρώπη
σαν το ιδανικό βήµα για την αλλαγή των πολιτικών προσανατολισµών και της κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό προσφέρονται
πραγµατικές δυνατότητες για να διευρυνθεί ο διάλογος σχετικά µε
τον ρόλο της Ευρώπης. Πρόκειται για µια ευκαιρία να εµπλακούν
πιο ενεργά οι πολίτες στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης και
να τους προσφερθεί ένα διαρθρωµένο πλαίσιο για ανάδραση,
κριτική και διαµαρτυρία (2).»
2.5 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το Φόρουµ δεν θα πρέπει να
απαρτίζονται µόνον από νοµικούς και από µέλη της ακαδηµαϊκής
κοινότητας, αλλά να περιλαµβάνουν ένα ευρύτερο φάσµα ανθρώπων
και, ιδιαίτερα, εκπροσώπους ΜΚΟ, κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους πολιτιστικών, εκκλησιαστικών και ανθρωπιστικών οργανώσεων που υποστηρίζουν και προασπίζονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα των κοινωνικά αποκλεισµένων και µειονεκτουσών οµάδων της
κοινωνίας µας.
3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Νοµική βάση για τη σύσταση του Οργανισµού Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της ΕΕ
3.1.1 Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η χρήση του Άρθρου 308
της ΣΕΚ, σε συνδυασµό µε απόφαση του Συµβουλίου στο πλαίσιο
του τίτλου VI, ενδέχεται να µην επαρκεί για να διασφαλισθεί ότι ο
οργανισµός διαθέτει αρµοδιότητα στους τοµείς που καλύπτονται
από το δίκαιο της Ένωσης. Το Άρθρο 308 της ΣΕΚ εξουσιοδοτεί
την Κοινότητα (και όχι την Ένωση) να ενεργεί οµόφωνα
προκειµένου να λαµβάνει τα µέτρα που θεωρούνται αναγκαία για
την υλοποίηση ενός από τους στόχους της Κοινότητας, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι απαιτούµενες εξουσίες δεν προβλέπονται
από την ΣΕΚ. Η Κοινότητα έχει ως γενικό στόχο να διασφαλίζει ότι
η δράση της σέβεται πλήρως και προασπίζει τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριµένες εξουσίες οι
οποίες να προβλέπονται από τη Συνθήκη προς το σκοπό αυτό.
3.1.2 Η προτεινόµενη απόφαση του Συµβουλίου αφορά την
παροχή εξουσιοδότησης στον Οργανισµό προκειµένου να ασκεί τις
δραστηριότητές του στους τοµείς που αναφέρονται στον τίτλο VI
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.1.3 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η προάσπιση και η προώθηση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελούν κοινές αξίες και στόχους της
Ένωσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6(4) της ΣΕΕ όπου αναφέρεται
ότι «Η Ένωση προικίζεται µε επαρκή µέσα για την επίτευξη των
στόχων της και την επιτυχή εφαρµογή των πολιτικών της». Κατά
συνέπεια, η ΕΟΚΕ ζητεί από το Συµβούλιο να θεµελιώσει τον Οργανισµό στην ισχυρότερη δυνατή νοµική βάση από πλευράς αρµοδιότητας, σύµφωνα µε το Άρθρο 6(4), προκειµένου να διασφαλισθεί
ότι ο Οργανισµός διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
(2) COM(2001) 428 τελικό, σελ. 14-15.
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3.2 Καθήκοντα του Οργανισµού (Άρθρο 4)
3.2.1
Η ΕΟΚΕ συνιστά να ενσωµατωθεί στο Άρθρο 2 — το
οποίο αφορά το στόχο του Οργανισµού — µια προσθήκη σύµφωνα
µε την οποία ένας από τους στόχους του Οργανισµού έγκειται στη
διατύπωση συστάσεων, τις οποίες τα θεσµικά όργανα, οι φορείς, οι
υπηρεσίες και οι οργανισµοί της Κοινότητας και των κρατών µελών
της δύνανται να χρησιµοποιούν για να λαµβάνουν µέτρα ή για να
καθορίζουν δράσεις σχετικά µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα, καθώς
και στην παροχή ενηµέρωσης σχετικά µε τις δυνατότητες ανάληψης
νοµικής δράσης εκ µέρους των εθνικών οργανισµών προστασίας
των δικαιωµάτων του ανθρώπου για την προάσπιση των
δικαιωµάτων όποιων ατόµων ή οµάδων υφίστανται διακρίσεις λόγω
της νοµοθεσίας ή της εφαρµοζόµενης πρακτικής κρατών που δεν
σέβονται την αρχή του κράτους δικαίου.
Ο Οργανισµός θα πρέπει να εκπονεί ετήσια έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην ΕΕ, καθώς και περιοδικές εκθέσεις στο πλαίσιο τόσο των σχέσεών του µε διεθνείς οργανισµούς, ιδίως στους τοµείς του εµπορίου και της αναπτυξιακής
βοήθειας, όσο και των συµφωνιών σύνδεσης και της Σύµβασης του
Κοτονού.
3.2.2
Η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης να δύναται ο Οργανισµός,
κατόπιν σχετικού αιτήµατος εκ µέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου ή της Επιτροπής, να προβαίνει σε αξιολογήσεις όσον αφορά τη συµβατότητα µεταξύ του Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και κάθε προτεινόµενης νέας νοµοθεσίας
και πολιτικής της ΕΕ (συµπεριλαµβανοµένων και των εξωτερικών
πολιτικών, όπως οι εµπορικές συναλλαγές µε τις αναπτυσσόµενες
χώρες), αλλά και να έχει το δικαίωµα να αξιολογεί εξ ιδίας πρωτοβουλίας οποιοδήποτε θέµα σχετικό προς την προτεινόµενη
ευρωπαϊκή νοµοθεσία, είτε µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και του Εκτελεστικού Γραφείου του είτε έπειτα από
σχετική πρότασή τους.

3.3 Τοµείς δραστηριότητας (Άρθρο 5)
3.3.1
Η ανατροφοδότηση από τη διαβούλευση κατέδειξε ότι
90 % των συµµετεχόντων επιθυµεί να διασφαλισθεί ότι η εστίαση
των προσπαθειών στην καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας θα παραµείνει στο πλαίσιο του Οργανισµού. Ως εκ τούτου,
χαιρετίζουµε την πρόταση που διατυπώνει η Επιτροπή στο άρθρο
5(1)(β), σύµφωνα µε την οποία ο ρατσισµός και η ξενοφοβία θα
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται πάντα στους θεµατικούς τοµείς
δραστηριότητας του Οργανισµού, εντός του πολυετούς πλαισίου
εργασίας του.
3.3.2
Εντούτοις, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι, προκειµένου να συµπεριληφθεί η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας στις
δραστηριότητες του νέου Οργανισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Άρθρου 5(1) (β), θα πρέπει να συσταθεί µια ειδική Επιτροπή
για το ρατσισµό και την ξενοφοβία, εντός του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, επιφορτισµένη µε τη διαµόρφωση των κατευθύνσεων
και µε τη διάθεση των απαιτούµενων πόρων.

3.4 ∆ιοικητικό Συµβούλιο (Άρθρο 11)
3.4.1 Σύνθεση
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ ενός πλήρως αντιπροσωπευτικού Οργανισµού, ο οποίος θα συγκεντρώνει όλους τους ενδιαφεροµένους,
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και είναι της γνώµης ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (3). Εντούτοις, η ΕΟΚΕ ανησυχεί διότι ο προτεινόµενος κανονισµός δεν
προωθεί ή δεν υποστηρίζει την ευρύτερη εκπροσώπηση της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Στη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση αναφέρεται ότι
«Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή πρέπει να διαδραµατίσει
ρόλο στην ανάπτυξη µιας νέας σχέσης αµοιβαίας ευθύνης µεταξύ
των οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών, που θα είναι συµβατή
µε τις τροποποιήσεις στο Άρθρο 257 της Συνθήκης ΕΚ, όπως
συµφωνήθηκαν στη Νίκαια» (4). Σύµφωνα µε τη δήλωση αυτή, συνιστούµε να γίνει µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ένας υποψήφιος προταθείς από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή.

3.4.2 Ρυθ µίσεις ό σο ν α φο ρά τ η διακυβέρ νηση
Η ΕΟΚΕ εκφράζει ανησυχίες σχετικά µε την ανεξαρτησία του Οργανισµού, όχι µόνον όσον αφορά τα κοινοτικά όργανα αλλά και τα
κράτη µέλη. Σύµφωνα µε την προηγούµενη εµπειρία από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας
«τα κράτη µέλη, ενοχλούµενα από το έργο του Παρατηρητηρίου,
επιδιώκουν να αυξήσουν την επιρροή τους επί της διαχείρισης του
Παρατηρητηρίου» (5). ∆εδοµένου ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι τα
κράτη µέλη, ενεργώντας µεµονωµένα ή συλλογικά στο Συµβούλιο,
εκείνα που ενδέχεται να παραβιάσουν τα θεµελιώδη ανθρώπινα
δικαιώµατα κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ, ο νέος
Οργανισµός χρήζει προστασίας από πολιτικές παρεµβάσεις των
κρατών µελών. Μεταξύ των µέτρων προφύλαξης θα πρέπει να
συµπεριληφθεί και ο διορισµός ανεξάρτητων µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Η διαχείριση του Οργανισµού πρέπει να είναι σε θέση να υποστεί
επιτυχώς ενδελεχή δηµόσιο έλεγχο. Στη Λευκή Βίβλο για την
Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση αναπτύσσονται πέντε αρχές χρηστής
διακυβέρνησης, οι οποίες είναι οι εξής: «διαφάνεια, συµµετοχή,
λογοδότηση, αποτελεσµατικότητα και συνοχή». Η ΕΟΚΕ συνιστά το
διορισµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσω µιας
ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να
προµηθεύσει στα κράτη µέλη µια περιγραφή των προβλεποµένων
καθηκόντων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η διαδικασία
προσλήψεων θα πρέπει να καταστεί διαφανέστερη, µε τη διάδοση
πληροφοριών σχετικά µε τις προσλήψεις µέσω δηµοσίων κοινοποιήσεων στα κράτη µέλη, καθώς και µέσω των υφισταµένων εθνικών
και ευρωπαϊκών δικτύων.
Η Επιτροπή απαιτείται επίσης να εγκρίνει τον προϋπολογισµό
(Άρθρο 19(3)) και το σχέδιο εργασίας (Άρθρο 5(1)) του νέου
Οργανισµού. Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Οργανισµού
θεωρείται αναγκαία η καθιέρωση µηχανισµών µε στόχο να εξασφαλισθεί, στο µέτρο του δυνατού, η συµµόρφωση προς την αρχή των
Παρισίων του ΟΗΕ περί θεσµοθέτησης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων σε εθνικό επίπεδο.
(3) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά µε το «Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των
Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας» (εισηγητής:ο κ. Sharma), έγγρ.
CESE 1615/2003, σηµ. 3.3.3 (ΕΕ C 80, 30.03.2004).
(4) ΕΚ Συνθήκη της Νίκαιας, Άρθρο 257, σελ. 15
(5) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά µε το «Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των
Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας» (εισηγητής:ο κ. Sharma), έγγρ.
CESE 1615/2003, σηµ. 3.3.4 (ΕΕ C 80, 30.03.2004).
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3.4.3 Αριθµός
συνεδριάσεων
Συµβουλίου

τ ου

∆ιοικητ ικού

Η ΕΟΚΕ συνιστά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού να
συνέρχεται περισσότερο από µία φορά ετησίως για τη διασφάλιση
της υποχρέωσης µεγαλύτερης λογοδοσίας και συµµετοχής των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3.5 Εκτελεστικό Γραφείο (Άρθρο 12)
Το προτεινόµενο Εκτελεστικό Γραφείο θα αποτελείται από έναν
Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο και δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής.
Κατά την άποψή µας, αυτή η αναλογία µελών της Επιτροπής είναι
υψηλή και θα µπορούσε να εκληφθεί ότι διακυβεύει την
ανεξαρτησία του Οργανισµού. Συνιστούµε, εποµένως, την αύξηση
του αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από δύο σε
πέντε.
Η ΕΟΚΕ τονίζει εκ νέου ότι η περαιτέρω ενδυνάµωση του συντονισµού και της συνεργασίας µεταξύ του Οργανισµού και του
Συµβουλίου της Ευρώπης είναι επιθυµητή, όπως επισηµάνθηκε
ανωτέρω στο σηµείο 2.3, καθώς και ότι η καλλιέργεια ενός
πνεύµατος ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελεί πρωταρχικό µας
στόχο. Η ΕΟΚΕ συνιστά, εποµένως, ένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο Εκτελεστικό Συµβούλιο να προέρχεται από
το Συµβούλιο της Ευρώπης. Η εν λόγω διευθέτηση θα εξασφαλίσει
τη σύµπραξη του Οργανισµού και έναν τιµής ένεκεν ρόλο µεταξύ
του Οργανισµού και του Συµβουλίου της Ευρώπης.
3.6 Φόρουµ Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (Άρθρο 14)
3.6.1
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την ανησυχία της για το γεγονός
ότι η πρόταση δεν προωθεί και δεν υποστηρίζει την ευρύτερη
εκπροσώπηση της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στο
Φόρουµ. Το Φόρουµ θα πρέπει να διαθέτει την ευρύτερη δυνατή
εκπροσώπηση από τα µέλη του που είναι εκπρόσωποι ΜΚΟ, κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι πολιτιστικών, εκκλησιαστικών και ανθρωπιστικών οργανώσεων που ασχολούνται µε την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, τουλάχιστον
το 1/3 των µελών του Φόρουµ θα πρέπει να εκπροσωπεί την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών.
3.6.2
Ο κανονισµός προτείνει να προεδρεύεται το Φόρουµ από
τον ∆ιευθυντή του Οργανισµού. Το Φόρουµ θα πρέπει να απηχεί
τις απόψεις του συνόλου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όχι
µόνον του ∆ιευθυντή του Οργανισµού και, κατά συνέπεια, θα
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πρέπει να προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι υφίσταται στενή
σχέση µεταξύ των δύο.
3.6.3 Η εµπειρογνωµοσύνη του υπάρχοντος δικτύου
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων στον τοµέα των Θεµελιωδών
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων δεν πρέπει να χαθεί. Η ΕΟΚΕ προτείνει
την εκπροσώπηση του δικτύου ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων στο
Φόρουµ.
3.7 Ανεξαρτησία και δηµόσιο συµφέρον (Άρθρο 15)
3.7.1 Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Οργανισµού
θεωρείται αναγκαία η καθιέρωση µηχανισµών µε στόχο να εξασφαλισθεί, στο µέτρο του δυνατού, η συµµόρφωση προς τις αρχές των
Παρισίων του ΟΗΕ περί θεσµοθέτησης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων σε εθνικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ συνιστά
την αντικατάσταση της φράσης του Άρθρου 15 (1) όπου αναφέρεται ότι «Ο Οργανισµός πληροί τα καθήκοντά του µε πλήρη
ανεξαρτησία.» από το ακόλουθο κείµενο:
«Ο Οργανισµός πληροί τα καθήκοντά του µε πλήρη
ανεξαρτησία, σύµφωνα µε τις αρχές των Παρισίων του ΟΗΕ
περί θεσµοθέτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε εθνικό
επίπεδο.»
3.8 ∆ηµοσιονοµικές ∆ιατάξεις (Κεφάλαιο
(Κατάρτιση του προϋπολογισµού)

5),

Άρθρο

19

Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τις αρχές των Παρισίων όσον αφορά την
παροχή ενδεδειγµένης χρηµατοδότησης στον Οργανισµό για την
εκπλήρωση των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων του. Η εν
λόγω χρηµατοδότηση πρέπει να έχει ως στόχο να παρασχεθεί στον
Οργανισµό η δυνατότητα να αποκτήσει επάρκεια από πλευράς
προσωπικού, εγκαταστάσεων και χρηµατοδότησης του εκάστοτε
προγράµµατος. Χωρίς τη λήψη µέτρων προφύλαξης για τη διασφάλιση της ενδεδειγµένης χρηµατοδότησής του, ο Οργανισµός θα
ήταν ευάλωτος στην άσκηση πολιτικής επιρροής εκ µέρους των
οργάνων της ΕΕ και των κρατών µελών της.
3.8.1 Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ συνιστά να προστεθεί, πριν από το
Άρθρο 19 (1), το ακόλουθο κείµενο:
«(1A) Ο Οργανισµός θα χρηµατοδοτείται επαρκώς από την
Ένωση για την επιτέλεση του έργου του, στο πλαίσιο του
ετήσιου δηµοσιονοµικού κύκλου. Ο Οργανισµός δύναται, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, να αιτηθεί τη χορήγηση πρόσθετων
πόρων προκειµένου να φέρει εις πέρας ειδικές ή επιπρόσθετες
δραστηριότητες, µη προβλεπόµενες στον ετήσιο προϋπολογισµό.»

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006
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 αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του διαλόγου µε τους πολίτες»
(2006/C 88/11)
Στις 25 Σεπτεµβρίου 2003, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε, σύµφωνα µε το άρθρο
29 του Εσωτερικού Κανονισµού της, να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα: «Η αντιπροσωπευτικότητα των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του διάλογου µε τους πολίτες».
και, σύµφωνα µε το άρθρο 19, παράγραφος 1, του Εσωτερικού Κανονισµού της, να συγκροτήσει υποεπιτροπή για
την προετοιµασία των σχετικών εργασιών.
Η υποεπιτροπή υιοθέτησε το σχέδιο γνωµοδότησής της στις 12 Ιανουαρίου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση του
κ. Jan Olsson.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της
14ης Φεβρουαρίου), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε ψήφους 103 υπέρ, 1 κατά
και µε 6 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Προοίµιο
1.1 Τα τελευταία 10 έως 15 έτη, το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων για το διάλογο µε την κοινωνία των
πολιτών, και ιδιαίτερα µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, αυξήθηκε µε ταχύ ρυθµό. Πράγµατι, τα
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα αναγνώρισαν ότι οι πολιτικές µπορεί να
είναι καλές µόνον εάν ακούγονται οι απόψεις των πολιτών, δηλ. µε
τη συµµετοχή και τη συγκατάθεσή τους δεδοµένου ότι οι κοινοτικές αποφάσεις απευθύνονται σ' αυτούς.
1.2 Η εµπειρία και η εµπειρογνωµοσύνη που διαθέτουν οι
κύκλοι της κοινωνίας των πολιτών, ο µεταξύ τους διάλογος, και ο
διάλογός τους µε τις αρχές και τα όργανα του δηµοσίου, σε όλα
τα επίπεδα, η διαπραγµάτευση και η αναζήτηση συγκλινουσών
απόψεων και µάλιστα συναίνεσης, επιτρέπουν τη διαµόρφωση
προτάσεων στις οποίες πρωτεύοντα ρόλο διαδραµατίζει το γενικό
συµφέρον. Η ποιότητα και η αξιοπιστία της πολιτικής απόφασης
αυξάνονται, διότι η κατανόηση και η αποδοχή της εν λόγω
απόφασης από τους πολίτες έχει βελτιωθεί.
1.2.1
Η συµµετοχική δηµοκρατία, προσφέροντας στους πολίτες
δυνατότητες συµµετοχής, µε βάση την ατοµική και τη συλλογική
δέσµευση όσον αφορά τη διαχείριση των δηµόσιων υποθέσεων,
µέσω της ιδιαίτερης συµβολής της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών, εµπλουτίζει και ενισχύει τη δηµοκρατική νοµιµότητα της
ΕΕ.
1.3 Συνεπώς, πρέπει να υποµνησθεί και να τονισθεί ότι λόγω
της σύνθεσης, του ρόλου και των άλλων καθηκόντων που της έχουν
ανατεθεί από τις συνθήκες, από της ιδρύσεώς της, η ΕΟΚΕ είναι,
ιστορικά, ο παλαιότερος αυτοτελής εταίρος της συµµετοχικής
δηµοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1.4 Αυτό το «δικαίωµα συµµετοχής», που διεκδικήθηκε από
ετών από την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σήµερα ιδιαίτερα
επίκαιρο. Επειδή τα διακυβεύµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µεγάλης κλίµακας, απαιτείται η
δραστηριοποίηση όλων των αρµόδιων παραγόντων και των εκπροσώπων τους.

1.5 Η επιτακτική ανάγκη αυτή αναγνωρίσθηκε ιδίως από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνήλθε στη Λισαβόνα στις 23 και 24
Μαρτίου 2000, µε την ευκαιρία της εφαρµογής της στρατηγικής
της Λισαβόνας (1), και τονίσθηκε µάλιστα ακόµη µια φορά από το
Συµβούλιο, στη συνεδρίασή του της 22ας και 23ης Μαρτίου
2005, στα πλαίσια του νέου ξεκινήµατος της εν λόγω στρατηγικής (2).
1.6 Η Επιτροπή, στο Λευκό Βιβλίο της για την ευρωπαϊκή
διακυβέρνηση (3), του Ιουλίου 2001, καθιερώνει τη συµµετοχή της
κοινωνίας των πολιτών στην εκπόνηση και στην εφαρµογή των πολιτικών της Ένωσης ως µιας από τις κυριότερες αρχές της χρηστής
διακυβέρνησης και έναν από τους τοµείς προτεραιότητας για να
ανανεωθεί η κοινοτική µέθοδος και να αυξηθεί η δηµοκρατική
λειτουργία των θεσµικών οργάνων.
1.7 Η αρχή της συµµετοχικής δηµοκρατίας αναγνωρίζεται,
επίσης, από το άρθρο Ι-47 της συνθήκης για τη θέσπιση του
συντάγµατος της Ευρώπης (4). Για το λόγο αυτό, και παρά την
αβεβαιότητα της έκβασης της διαδικασίας κύρωσης της συνταγµατικής συνθήκης, τα όργανα της ΕΕ οφείλουν να ακολουθήσουν τη
λογική αυτή και να καθιερώσουν µια αυθεντική συµµετοχική δηµοκρατία. Προκειµένου να ικανοποιήσει η συµµετοχική δηµοκρατία
τις απαιτήσεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, είναι
απαραίτητο να καθιερωθούν µέσα που θα επιτρέψουν στους ευρωπαίους πολίτες, και κυρίως στις οργανώσεις εντός των οποίων
δραστηριοποιούνται, να συζητούν, να ζητείται η γνώµη τους, και
να επηρεάζουν αποτελεσµατικά στην εξέλιξη της Ένωσης και των
πολιτικών της στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού δοµηµένου διαλόγου
µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών.
(1) Στο σηµείο 38 των συµπερασµάτων του (έγγραφο SN 100/00), το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δηλώνει ότι:
«Η Ένωση, τα κράτη µέλη, οι περιφερειακές και τοπικές βαθµίδες,
καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα
συµµετέχουν ενεργά µέσω διάφορων µορφών εταιρικής σχέσης.»
(2) Στο σηµείο 6 των συµπερασµάτων του (doc. 7619/05), το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο τονίζει ότι:
«Παράλληλα µε τις κυβερνήσεις, όλοι οι άλλοι εµπλεκόµενοι συντελεστές – κοινοβούλια, περιφερειακά και τοπικά όργανα κοινωνικοί
εταίροι, κοινωνία των πολιτών- οφείλουν να οικειωθούν τη στρατηγική
και να συµµετάσχουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων της.»
(3) COM(2001) 428 τελικό, 25 Ιουλίου 2001 - ΕΕ αριθ. C 287, 12
Οκτωβρίου 2001.
(4) Στην παράγραφο 2, του άρθρου Ι-47 της Συνταγµατικής Συνθήκης
ορίζεται ότι «τα όργανα της Ένωσης διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και
τακτικό διάλογο µε τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και την κοινωνία
των πολιτών» ενώ στην παράγραφο 1 προβλέπεται η δυνατότητα κυρίως
για τις «αντιπροσωπευτικές ενώσεις» να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δηµοσίως τις απόψεις τους σε όλα τα πεδία δράσης της Ένωσης.
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1.8 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή δρα
ενεργώς για την ανάπτυξη της συµµετοχικής δηµοκρατίας σε συνεργασία µε τα άλλα όργανα της Ένωσης και µε τις αντιπροσωπευτικές
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
1.8.1
Η ΕΟΚΕ οργάνωσε ήδη από τον Οκτώβριο του 1999 την
πρώτη συνέλευση για το ρόλο και τη συµβολή της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση και εξέδωσε
από τότε πολλές γνωµοδοτήσεις οι οποίες εντάσσονται στην προοπτική της ανάπτυξης και της µεγαλύτερης διάρθρωσης του
διαλόγου µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και
των ευρωπαϊκών οργάνων (5) (6).

διαφορετικές ονοµασίες αυτές
«ΜΚΟ» ο οποίος χρησιµοποιείται,
όλα τα είδη αυτόνοµων και µη
πολλές ευρωπαϊκές οργανώσεις
επίπεδο.
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συµπεριλαµβάνονται στον όρο
στην πράξη, για να υποδηλωθούν
κερδοσκοπικών δοµών. Εξάλλου,
είναι διαρθρωµένες σε διεθνές

2.3 Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις συντονίζουν τις δραστηριότητες
των µελών και των συνεργατών τους στα διάφορα κράτη µέλη,
ενίοτε δε και πέραν αυτών. Επιπλέον, οµαδοποιούνται ολοένα και
συχνότερα για τη δηµιουργία ευρωπαϊκών δικτύων, όπως συµβαίνει
στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τοµέα, και στους τοµείς των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ανάπτυξης, της κατανάλωσης ή της
κοινωνικής οικονοµίας.

2. Οι εταίροι/φορείς του διαλόγου µε τους πολίτες (7)
2.1 Οι εταίροι του διαλόγου µε τους πολίτες, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, είναι οι οργανώσεις που εκπροσωπούν συγκεκριµένα ή/και
γενικά συµφέροντα των πολιτών. Έτσι, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις
των κοινωνικών εταίρων έχουν φυσικά ως αποστολή να συµµετέχουν στον κοινωνικό διάλογο. Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί
εξαιρετικό παράδειγµα για την ακριβή εφαρµογή της αρχής της
συµµετοχικής δηµοκρατίας. Πάντως, πρέπει να τονισθεί εκ νέου η
θεµελιώδης διάκριση που πρέπει να γίνεται µεταξύ κοινωνικού
διαλόγου και διαλόγου µε τους πολίτες. Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός
διάλογος ορίζεται σαφώς τόσο από απόψεως συµµετεχόντων, όσο
και από απόψεως στόχων και διαδικασιών, και οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι διαθέτουν οιονεί νοµοθετικές εξουσίες (8). Ο διάλογος
µε τους πολίτες αντλεί την ιδιαιτερότητά του από τις ειδικές
εξουσίες και τις αρµοδιότητες που διαθέτουν οι συµµετέχοντες
σ' αυτόν οι οποίοι ενεργούν αυτόνοµα.
2.2 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οργανώσεις αυτές παρουσιάζονται
µε διάφορες µορφές και ονοµασίες: ένωση, οµοσπονδία, ίδρυµα,
φόρουµ και δίκτυο, είναι οι πλέον κοινές ονοµασίες (9). Συχνά, οι
(5) Βλέπε, π.χ., το ενηµερωτικό φυλλάδιο για το «Πρώτο Συνέδριο της οργανωµένης Κοινωνίας των Πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» που πραγµατοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999 (CES-2000-012-FR) και το
φυλλάδιο για το συνέδριο µε θέµα «ο ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας
των πολιτών στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση» που πραγµατοποιήθηκε στις
8 και 9 Νοεµβρίου 2001, καθώς και τις σχετικές γνωµοδοτήσεις: «Ο
ρόλος και η συµβολή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην
ευρωπαϊκή οικοδόµηση», 23 Σεπτεµβρίου 1999 (CES 851/1999 - ΕΕ
αριθ. C 329, 17/11/1999), «Η Επιτροπή και οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί: οικοδόµηση ισχυρότερης εταιρικής σχέσης», 13/7/2000
(CES 811/2000 - ΕΕ αριθ. C 268, 19/9/2000), «Η οργανωµένη
κοινωνία των πολιτών και η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - Συµβολή της
ΟΚΕ στην επεξεργασία της Λευκής Βίβλου», 26/4/2001 (CES 535/
2001 - ΕΕ C 193, 10/7/2001), «Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση - µια Λευκή
Βίβλος», 21/3/2002 (CES 357/2002 – ΕΕ αριθ. C 125 , 27/5/2002).
(6) Η ΕΟΚΕ έχει, επίσης, διοργανώσει δύο άλλα συνέδρια που πραγµατεύονται την προβληµατική αυτή, το πρώτο στις 8 & 9 Νοεµβρίου
2001, µε θέµα «Ο ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην
ευρωπαϊκή διακυβέρνηση» και το δεύτερο στις 8 & 9 Μαρτίου 2004, µε
θέµα «Συµµετοχική δηµοκρατία: κατάσταση και οι προοπτικές που
διανοίγονται από το ευρωπαϊκό σύνταγµα».
(7) Κατά την ΕΟΚΕ ο διάλογος µε τους πολίτες διεξάγεται µε τις εξής τρεις
µορφές :
η πρώτη µορφή, είναι ο διάλογος µεταξύ των αντιπροσωπευτικών ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την εξέλιξη και το
µέλλον της Ένωσης και τω πολιτικών της,
η δεύτερη, είναι ο δοµηµένος και τακτικός διάλογος µεταξύ όλων των εν
λόγω οργανώσεων και της Ένωσης, και τέλος,
η τρίτη, είναι ο καθηµερινός κλαδικός διάλογος µεταξύ των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών και των συνοµιλητών τους εντός των νοµοθετικών και εκτελεστικών οργάνων.
8
( ) Βλ. άρθρα 137 και 138 της Συνθήκης.
(9) Το ευρετήριο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό που καταρτίσθηκε σε κοινοτικό επίπεδο, και σε
εθελοντικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βάση δεδοµένων CONECCS)
απαριθµεί περίπου 800 οργανώσεις εκ των οποίων είναι αλήθεια
ορισµένες ανήκουν στην κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία.

2.4 Προκειµένου να παρουσιασθεί η εξάπλωση που γνωρίζουν
οι ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ο τρόπος
µε τον οποίον συνδέονται, στην παρούσα γνωµοδότηση επισυνάπτεται κατάλογος των σηµαντικότερων οργανώσεων, οµοσπονδιών
και δικτύων των διάφορων τοµέων της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλην των κοινωνικών και επαγγελµατικών οργανώσεων. Στο εν λόγω έγγραφο προσδιορίζονται περίπου
είκοσι συγκεκριµένοι τοµείς δράσης.
2.4.1 Η παρουσίαση αυτή καταδεικνύει την ολοένα και πιο
δοµηµένη µορφή της οργανωµένης ευρωπαϊκής κοινωνίας των
πολιτών και την ποικιλοµορφία της δοµής των σχετικών οργανώσεων, οι οποίες µπορούν να αποτελούνται µόνον από εθνικές
οργανώσεις και σε ορισµένες περιπτώσεις, µάλιστα, και από περιφερειακές και τοπικές, που εκπροσωπούν έναν δεδοµένο τοµέα και να
έχουν ως µέλη τόσο ευρωπαϊκές και εθνικές οργανώσεις όσο και
νοµικά και φυσικά πρόσωπα σε όλα τα επίπεδα. Η δικτύωση πραγµατοποιείται εν γένει σύµφωνα µε δύο τρόπους: το δίκτυο αποτελείται είτε από ευρωπαϊκές οργανώσεις ενός δεδοµένου τοµέα είτε
από συνδυασµό εθνικών και ευρωπαϊκών οργανώσεων.
2.5 Είναι προφανές ότι ορισµένες ευρωπαϊκές οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ορισµένες
οργανώσεις ή εθνικά δίκτυα, διαθέτουν, γενικά, εµπειρία και εµπειρογνωµοσύνη που τους επιτρέπουν να διεκδικούν το δικαίωµα
συµµετοχής στις διαδικασίες διαβούλευσης στα πλαίσια της
χάραξης των πολιτικών της Ένωσης. Πάντως, είναι εξίσου σαφές ότι
λόγω ελλείψεως αντικειµενικών κριτηρίων αξιολόγησης, αµφισβητείται συχνά η αντιπροσωπευτικότητα των ευρωπαϊκών οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών, εκτός των οργανώσεων των κοινωνικών
εταίρων. Ο κόσµος των ενώσεων και συλλόγων θεωρείται πολύ
διεσπαρµένος, διότι συχνά είναι κατακερµατισµένος σε πληθώρα
οργανώσεων που εκπροσωπούν περισσότερο τα ιδιωτικά συµφέροντα των µελών τους παρά το γενικό συµφέρον και θεωρείται ότι
τους λείπει διαφάνεια. Εξάλλου, πολλοί τον θεωρούν ανίκανο να
ασκήσει πραγµατική επιρροή στη διαδικασία διαµόρφωσης των
πολιτικών και προετοιµασίας των αποφάσεων.

3. Η απαίτηση για αντιπροσωπευτικότητα
3.1 Η ΕΟΚΕ έχει τονίσει επανειληµµένα ότι µόνο η αντιπροσωπευτικότητα που αποδεικνύεται σαφώς µπορεί να δώσει στους
εταίρους της κοινωνίας των πολιτών το δικαίωµα να συµµετέχουν
αποτελεσµατικά στη διαδικασία διαµόρφωσης των πολιτικών αποφάσεων και προετοιµασίας των κοινοτικών αποφάσεων.
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3.1.1
Πέραν της θεµελιώδους δηµοκρατικής αρχής, η απαίτηση
για αντιπροσωπευτικότητα ανταποκρίνεται στο ενδιαφέρον για µεγαλύτερη προβολή και επιρροή της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
3.1.2
Με την προοπτική αυτή, η ΕΟΚΕ προσδιόρισε τα κριτήρια
αντιπροσωπευτικότητας που συµπεριλήφθηκαν, πλέον πρόσφατα,
στη γνωµοδότησή της, της 20ής Μαρτίου 2002 που είχε ως θέµα
το Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης (10). Για να
θεωρηθεί µια ευρωπαϊκή οργάνωση αντιπροσωπευτική, πρέπει να
πληροί τα εξής εννέα κριτήρια:
— να διαθέτει µόνιµη δοµή σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
— να έχει άµεση πρόσβαση στην εµπειρογνωµοσύνη των µελών
της,
— να εκπροσωπεί γενικά συµφέροντα τα οποία αντιστοιχούν στα
συµφέροντα της ευρωπαϊκής κοινωνίας,
— να απαρτίζεται από οργανώσεις που αναγνωρίζονται σε εθνικό
επίπεδο ως αντιπροσωπευτικές των συµφερόντων που προασπίζονται,
— να διαθέτει οργανώσεις που να την εκπροσωπούν στα περισσότερα κράτη µέλη,
— να υποχρεούται να λογοδοτεί στα µέλη της,
— να έχει εντολή εκπροσώπησης και δράσης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο,
— να είναι ανεξάρτητη και να µην δέχεται εντολές από εξωτερικούς φορείς
— να είναι διαφανής, ιδίως όσον αφορά τα οικονοµικά της και τις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
3.1.3
Πάντως, στην ίδια γνωµοδότηση η ΕΟΚΕ πρότεινε, «να
συζητήσει τα κριτήρια αυτά µε τα θεσµικά όργανα και τις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να δηµιουργηθεί µια
βάση συνεργασίας στο µέλλον».
3.2 Προκειµένου να αποτραπούν οι παρεξηγήσεις όσον αφορά
το πεδίο εφαρµογής των κριτηρίων αντιπροσωπευτικότητας που
καθιερώνονται στο πλαίσιο της παρούσας γνωµοδότησης κρίνεται
απαραίτητο να διευκρινισθεί µε σαφήνεια η διαφορά µεταξύ
«διαβούλευσης», ανοιχτής κατ αρχήν για όλες τις οργανώσεις που
διαθέτουν εµπειρία σε συγκεκριµένο τοµέα και «συµµετοχής» ως
δυνατότητας που δίνεται σε µια οργάνωση να παρεµβαίνει επίσηµα
και ενεργώς σε µια συλλογική διαδικασία προσδιορισµού της
βούλησης για το γενικό συµφέρον της Ένωσης και των πολιτών
της. Η διαδικασία αυτή, που βασίζεται σε δηµοκρατικές αρχές,
επιτρέπει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συµµετέχουν ενεργώς στη διαµόρφωση των πολιτικών και στην προετοιµασία των αποφάσεων που αφορούν την εξέλιξη και το µέλλον της
ΕΕ και των πολιτικών της (11).
3.2.1
Η διάκριση αυτή είναι εύστοχη και µολονότι φαίνεται ως
ακαδηµαϊκού κυρίως χαρακτήρα, είναι, ωστόσο, συναφής: η αντιπροσωπευτικότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή
(10) Βλ. σηµείωση στη σελ.4. Σηµείο 4.2.5. της γνωµοδότησης (CES
357/2002).
(11) Βλέπε κυρίως τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 26/4/2001 µε θέµα «Η
οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση Συµβολή της ΟΚΕ στην επεξεργασία της Λευκής Βίβλου» (CES
535/2001 – ΕΕ αριθ. C 193 της 10/7/2001 – σηµείο 3.4).

C 88/43

δεδοµένου ότι προσδίδει µια νοµιµότητα. Ο στόχος στο πλαίσιο
της διαδικασίας διαβούλευσης είναι να ακουστούν οι απόψεις και
να συλλεγεί η εµπειρογνωµοσύνη των εταίρων της κοινωνίας των
πολιτών χωρίς την επιβολή προκαταρκτικών όρων. Ωστόσο, η
διαβούλευση αποτελεί σηµαντική συνιστώσα του κοινωνικού
διαλόγου.
3.3 Στη προαναφερόµενη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή
διακυβέρνηση, η Επιτροπή είχε προτείνει τη θέσπιση κανόνων
σύµπραξης για ορισµένους τοµείς όπου η πρακτική των διαβουλεύσεων έχει ήδη καθιερωθεί, που προχωρούν πέρα από τους ελάχιστους κανόνες διαβουλεύσεων που ισχύουν για το σύνολο των
υπηρεσιών της. Η Επιτροπή ζητούσε, όµως, εγγυήσεις για τη
σύναψη παρόµοιων συµφωνιών εκ µέρους των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά το άνοιγµα και την αντιπροσωπευτικότητά τους χωρίς, ωστόσο, να θίγει το ζήτηµα των κριτηρίων
που πρέπει να εφαρµοστούν.
3.4 Η ανακοίνωση της 11ης ∆εκεµβρίου 2002 (12) για την
κατάρτιση γενικών αρχών και ελάχιστων κανόνων που θα ισχύουν
στις διαβουλεύσεις της Επιτροπής µε τα ενδιαφερόµενα µέρη κάνει
διάκριση µεταξύ των «ανοιχτών διαβουλεύσεων», στα πλαίσια µιας
σφαιρικής και όχι αποκλειστικής προσέγγισης, και των «στοχοθετηµένων διαβουλεύσεων» στα πλαίσια των οποίων τα ενδιαφερόµενα και εµπλεκόµενα στη διαβούλευση µέρη, οι οµάδες στόχοι,
προσδιορίζονται σαφώς βάσει κριτηρίων επιλογής που θα πρέπει να
«είναι παγιωµένα» και «διαφανή», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ακόµη και στην περίπτωση αυτή δεν καθορίσθηκε κανένα
κριτήριο.
3.4.1 Στην ίδια ανακοίνωση, η Επιτροπή τονίζει, επίσης, τη
σηµασία που αποδίδει στις συµβολές των αντιπροσωπευτικών ευρωπαϊκών οργανώσεων αλλά παραπέµπει στις εργασίες που έχει ήδη
εκτελέσει η ΕΟΚΕ όσον αφορά το θέµα των κριτηρίων αντιπροσωπευτικότητας για την επιλογή των οργανώσεων που µπορούν να
συµµετάσχουν στον κοινωνικό διάλογο.
3.5 Η ΕΟΚΕ, χάρη στην ενίσχυση του ρόλου της, από τη
συνθήκη της Νίκαιας, ως προνοµιούχου διαµεσολαβητή µεταξύ της
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και των αρχών λήψης αποφάσεων της Ένωσης, φέρει πλέον αυξηµένη ευθύνη:
— αφενός, για την οργάνωση της ανταλλαγής απόψεων µεταξύ
των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών που διέπονται από
διαφορετικά κίνητρα και υπερασπίζονται διαφορετικά συµφέροντα και,
— αφετέρου, για να διευκολύνει το διαρθρωµένο και συνεχή
διάλογο µεταξύ των οργανώσεων και των ευρωπαϊκών δικτύων
της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και των οργάνων της
Ένωσης.
3.6 Πρέπει, όµως, να τονισθεί ότι η παρούσα γνωµοδότηση δεν
στοχεύει:
— στον καθηµερινό κλαδικό διάλογο µεταξύ των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών και µεταξύ αυτών και των συνοµιλητών
τους στο πλαίσιο των νοµοθετικών και εκτελεστικών εξουσιών
της Ένωσης και ιδιαίτερα της Επιτροπής (13),
(12) COM(2002) 704 τελικό
(13) Το πρόβληµα της αντιπροσωπευτικότητας παραµένει στο πλαίσιο αυτό
πρωταρχικό θέµα µε την προοπτική της χορήγησης στις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών ενός πραγµατικού δικαιώµατος όχι µόνον για να
δίνουν συµβουλές αλλά και για να συµµετέχουν στη διαδικασία χάραξης
των τοµεακών πολιτικών της Ένωσης και στην προετοιµασία των
σχετικών αποφάσεων, καθώς και για την εφαρµογή και την παρακολούθηση των αποφάσεων αυτών. Πάντως δηµιουργεί ερωτήµατα διαφορετικής φύσης και έκτασης, από πολλές πλευρές όπως µε εκείνες που
θίγονται στο πλαίσιο της παρούσας γνωµοδότησης πράγµα που δικαιολογεί να αποτελέσει αντικείµενο ειδικής εξέτασης όταν χρειασθεί.
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— στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο και στις ευρωπαϊκές
οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων των οποίων η αντιπροσωπευτικότητα έχει καθορισθεί µε σαφήνεια βάσει των κριτηρίων
των οργανώσεων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τις κοινωνικοεπαγγελµατικές οργανώσεις που συµµετέχουν στον τοµεακό
κοινωνικό διάλογο. Ωστόσο, οι οργανώσεις αυτές πρόκειται να
αποτελέσουν αυτοτελείς εταίρους του κοινωνικού διαλόγου.
3.7 Βάσει των ανωτέρω, η κατάρτιση της παρούσας γνωµοδότησης εντάσσεται κατ' αρχήν σε µια προοπτική διασαφήνισης και
εξορθολογισµού των σχέσεων της ΕΟΚΕ µε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και τα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών και αποβλέπει στο να
δοθεί µεγαλύτερη αξιοπιστία στο διάλογο µε την οργανωµένη
κοινωνία των πολιτών διαµέσου της ενίσχυσης της νοµιµότητας των
εν λόγω οργανώσεων και δικτύων.
3.7.1
Η προοπτική αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης
των προσπαθειών για την καθιέρωση ενός ενισχυµένου και
δοµηµένου διαλόγου µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών:
— τόσο σε γενικό επίπεδο, δηλαδή για όλα τα θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος που αφορούν κυρίως την εξέλιξη και το µέλλον
της ΕΕ
— όσο και για την άσκηση από την ΕΟΚΕ της συµβουλευτικής της
αρµοδιότητας που συνδέεται µε την χάραξη και την εφαρµογή
των κοινοτικών πολιτικών.
3.8

Η παρούσα γνωµοδότηση θα µπορούσε επίσης:

— να αποτελέσει ένα χρήσιµο στοιχείο προβληµατισµού, και
µάλιστα σηµείο αναφοράς για τα άλλα όργανα, κυρίως σχετικά
µε την εφαρµογή του άρθρου 47 της συνταγµατικής συνθήκης,
και
— να διανοίξει ένα πεδίο διοργανικής συνεργασίας στην οποία θα
συµπεριλαµβάνεται η ανταλλαγή ορθών πρακτικών, ιδίως µε την
Επιτροπή και µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς, ωστόσο, να
αναµειχθεί η ΕΟΚΕ στον δικό τους τρόπο οργάνωσης του
διαλόγου µε την οργανωµένη ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών.
3.9 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η θέσπιση ενός συστήµατος διαπίστευσης της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων παρουσιάζει ταυτόχρονα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ωστόσο, κατά την ΕΟΚΕ, η παρούσα γνωµοδότηση δεν
αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για να αποφανθεί σχετικά µε τα
πλεονεκτήµατα ενός παρόµοιου συστήµατος. Πάντως, εκτιµά ότι το
θέµα αυτό συνδέεται στενά µε το θέµα της αντιπροσωπευτικότητας
και ότι και ότι, συνεπώς, τα δύο θέµατα αυτά θα πρέπει να
εξετασθούν ταυτόχρονα στα πλαίσια ευρείας συζήτησης στην οποία
θα συµµετέχει το σύνολο των ενδιαφεροµένων µερών: ευρωπαϊκά
όργανα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

4. Η ΕΟΚΕ και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών: µια πραγµατιστική και ανοικτή προσέγγιση
4.1 Η ΕΟΚΕ, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι δεν αντανακλά παρά µερικώς τη διαφορετικότητα και την εξέλιξη που
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εκφράζει ο όρος «οργανωµένη κοινωνία των πολιτών», ανέλαβε
πρωτοβουλίες και εφήρµοσε µεταρρυθµίσεις προκειµένου να διασφαλισθεί η όσο το δυνατόν ευρύτερη αντιπροσωπευτικότητα της
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών.
4.2 Στις δοµές και τις εργασίες της ΕΟΚΕ συµµετέχουν ποικιλοτρόπως ευρωπαϊκές οργανώσεις και δίκτυα της κοινωνίας των
πολιτών που δεν εκπροσωπούνται, ή δεν εκπροσωπούνται ακόµη,
αµέσως σ' αυτή χωρίς, ωστόσο, η συµµετοχή αυτή να βασίζεται σε
σαφή κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας.
4.2.1 Έτσι, κάθε µια από τις τρεις Οµάδες (14) της ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές οργανώσεις παρέχοντάς τους καθεστώς
εγκεκριµένης οργάνωσης. Κατά κανόνα, τα µέλη της ΕΟΚΕ
διατηρούν άµεσες ή έµµεσες επαφές µε τις οργανώσεις αυτές, αλλά
τούτο δεν αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
4.2.2 Στο επίπεδο των ειδικευµένων τµηµάτων (15), οι ευρωπαϊκές οργανώσεις, που µπορούν συµβάλουν ουσιαστικά στην
εκπόνηση µιας γνωµοδότησης, συµµετέχουν συχνά στις σχετικές
εργασίες. Οι οργανώσεις αυτές ενηµερώνονται για τις τρέχουσες
εργασίες, διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους και έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπούνται από εµπειρογνώµονες και να συµµετέχουν στις ακροάσεις ή στις διασκέψεις που διοργανώνονται.
4.2.3 Η ΕΟΚΕ διοργανώνει εκδηλώσεις (διασκέψεις, σεµινάρια,
ακροάσεις, κλπ.) σχετικά µε εγκάρσια θέµατα, όπως πρόσφατα για
τη στρατηγική της Λισαβόνας τη βιώσιµη ανάπτυξη και τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013. Ενδεικτικά αναφέρονται,
επίσης, οι συναντήσεις για την παρακολούθηση των εργασιών της
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης (16).
4.2.3.1 Οι συµµετέχοντες που προέρχονται από την οργανωµένη
κοινωνία των πολιτών επιλέγονται µε πραγµατιστικά κριτήρια βάσει
των προτάσεων των οµάδων, των µελών της ΕΟΚΕ, των τµηµάτων ή
της Γραµµατείας. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι κατ' αρχήν ανοικτές
και στους εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών που εξέφρασαν αυθόρµητα το ενδιαφέρον τους να
συµµετάσχουν σ' αυτές.
(14) Η ΕΟΚΕ είναι οργανωµένη σε τρεις Οµάδες που εκπροσωπούν τους
εργοδότες (Οµάδα Ι), τους µισθωτούς (Οµάδα ΙΙ) και τις άλλες συνιστώσες οικονοµικού και κοινωνικού χαρακτήρα της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών (Οµάδα ΙΙΙ).
(15) Η ΕΟΚΕ διαθέτει έξι εξειδικευµένα τµήµατα που εξετάζουν το σύνολο
των τοµέων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οποίους
ασκεί τα συµβουλευτικά της καθήκοντα.
(16) Σύµφωνα µε τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λάκεν, της
15ης ∆εκεµβρίου 2001, η Ευρωπαϊκή Συνέλευση είχε εξουσιοδοτηθεί
κυρίως να διεξαγάγει διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών. Η
αποστολή αυτή είχε ανατεθεί στον Jean-Luc Dehaene, Αντιπρόεδρο της
Συνέλευσης, µε τον οποίο η ΕΟΚΕ διοργάνωσε 8 συναντήσεις ενηµέρωσης και διαλόγου µε τις οργανώσεις και τα δίκτυα της κοινωνίας των
πολιτών, στις οποίες συµµετείχαν, χωρίς αποκλειστικότητα, τα µέλη της
Συνέλευσης και κυρίως το Προεδρείο της. Η επιτυχία των εν λόγω
συναντήσεων επιβεβαιώθηκε µε την καρποφόρο συνεργασία Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και ΕΟΚΕ για την προετοιµασία και τη διεξαγωγή των
ακροάσεων των οργανώσεων και δικτύων που προηγήθησαν της
υιοθέτησης από την επιτροπή θεσµικών θεµάτων της κοινοβουλευτικής
της έκθεσης για τη συνταγµατική συνθήκη, το Νοέµβριο του 2004.
Αρχικά η ΕΟΚΕ οργάνωσε παρουσία του Α! Αντιπροέδρου της επιτροπής συνταγµατικών θεµάτων και των δύο εισηγητών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου µια ακρόαση των αντιπροσώπων όλων των ενδιαφεροµένων οργανώσεων. Εν συνεχεία εκλήθησαν οι εκπρόσωποι τύπου των
αντιπροσωπευτικών δικτύων να εκφράσουν απ'ευθείας τις απόψεις τους
ενώπιον της επιτοπής του Ευρ.Κοινοβουλίου.
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4.3 Ένα επιπρόσθετο βήµα υπέρ της συνεργασίας αυτής έγινε το
2004 µε τη σύσταση οµάδας συνδέσµου µεταξύ της ΕΟΚΕ και
των εκπροσώπων των κυριοτέρων κλάδων της ευρωπαϊκής οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών. Η εν λόγω οµάδα σύνδεσµος
αποτελείται σήµερα — πέραν των δέκα αντιπροσώπων της ΕΟΚΕ
(µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, καθώς
και οι πρόεδροι των 3 Οµάδων και των 6 ειδικευµένων τµηµάτων)
— από δεκατέσσερα µέλη που προέρχονται από τις κυριότερες
οργανώσεις και από τα δίκτυα που δραστηριοποιούνται στους
τοµείς που εκπροσωπούνται στην οµάδα σύνδεσµο ανεξαρτήτως
από το εάν οι οργανώσεις αυτές διαθέτουν ή όχι καθεστώς εγκεκριµένης οργάνωσης.
4.3.1
Η αποστολή αυτής της οµάδας συνδέσµου είναι να διασφαλίζει, αφενός, µια συντονισµένη προσέγγιση της ΕΟΚΕ έναντι
των ευρωπαϊκών οργανώσεων και δικτύων της κοινωνίας των
πολιτών και, αφετέρου, την παρακολούθηση των πρωτοβουλιών
που αποφασίζονται από κοινού.
4.4 Η εν λόγω συνοπτική παρουσίαση αντικατοπτρίζει την πραγµατιστική προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί από την ΕΟΚΕ έως τώρα,
η οποία λαµβάνει κατά κανόνα τη µορφή µιας ανοικτής και µη
αποκλειστικής προσέγγισης στο πλαίσιο µιας προοδευτικής διάρθρωσης των σχέσεών της µε την ευρωπαϊκή οργανωµένη κοινωνία
των πολιτών. Εντούτοις, όσον αφορά την αναγνώριση του
καθεστώτος εγκεκριµένης οργάνωσης ή τις τοµεακές διαβουλεύσεις
που διεξάγονται από τα τµήµατα, η προσέγγιση που ακολουθείται
είναι περισσότερο στοχοθετηµένη.
4.5 Η τελική έκθεση της οµάδας ad hoc «∆ιαρθρωµένη συνεργασία µε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και τα δίκτυα της κοινωνίας
των πολιτών» της 10ης Φεβρουαρίου 2004 τονίζει ότι «ιδιαίτερη
σηµασία πρέπει, οπωσδήποτε, να αποδοθεί στο ζήτηµα της αντιπροσωπευτικότητας», αλλά και ότι «το ζήτηµα αυτό δεν πρέπει να
αποτελεί εµπόδιο για την οιαδήποτε πρόοδο» και προτείνει ότι «η
επίδειξη σύνεσης δεν αποκλείει την επιφυλακτικότητα, επιβάλλει
όµως µία ανοιχτή και πραγµατιστική στάση».

5. ∆ιαδικασία τριών διαστάσεων για να εκτιµηθεί η αντιπροσωπευτικότητα
5.1 Είναι προφανές ότι τα κριτήρια που απαριθµεί η ΕΟΚΕ στη
γνωµοδότησή της για τη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή
διακυβέρνηση δεν είναι εξίσου σαφή. Γι' αυτό κρίνεται απαραίτητο
να διευκρινισθεί η σηµασία και η εµβέλειά τους προκειµένου να
καταστούν µετρήσιµα και εφαρµόσιµα στην πράξη.
5.2 Με βάση τα ανωτέρω, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι είναι σηµαντικότερο να καθιερωθεί µια σαφής, ενιαία, και απλή διαδικασία αξιολόγησης µε την οποία θα κρίνεται η αντιπροσωπευτικότητα των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ενώ συγχρόνως θα αποφεύγονται πολύπλοκα και επίµαχα προβλήµατα.
5.3 Η διαδικασία καθιστά δυνατή την εξέταση των κριτηρίων
που προσαρµόζονται στις υπάρχουσες δοµές και την λειτουργία
των ευρωπαϊκών οργανώσεων. Πρέπει, επίσης, να βασίζεται στη
συµµετοχή των ίδιων των οργανώσεων στη διαδικασία αξιολόγησης.
Η ΕΟΚΕ δεν έχει καµία πρόθεση να παρέµβει στην ανεξαρτησία των
εν λόγω οργανώσεων.

5.4
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Γι' αυτό, η διαδικασία πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές:

— διαφάνεια,
— αντικειµενικότητα,
— µη άσκηση διακρίσεων,
— έλεγχος,
— συµµετοχή των ευρωπαϊκών οργανώσεων.
5.5 Προτείνεται να περιλαµβάνονται στη διαδικασία οι εξής
τρεις βάσεις αξιολόγησης:
— οι διατάξεις του καταστατικού της οργάνωσης και η εφαρµογή
τους,
— η σχέση των οργανώσεων µε τα κράτη µέλη,
— τα ποιοτικά κριτήρια.
5.5.1 Οι δύο πρώτες βάσεις αξιολόγησης είναι σαφείς και
αφορούν τη δοµή κάθε οργάνωσης. Γι' αυτό, προσφέρουν µια καλή
βάση για αντικειµενικές σχετικά δυνατότητες προκειµένου να κριθεί
η αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων, διατηρώντας συγχρόνως
τη δυναµικότητα της κοινωνίας των πολιτών. Η τρίτη διάσταση
είναι πιο πολύπλοκη.

5.6 Κατά την ΕΟΚΕ, η προτεινόµενη αλλαγή δεν δηµιουργεί
κάποιο βάρος ή συγκεκριµένη υποχρέωση στις σχετικές οργανώσεις
αλλά απαιτεί διαφάνεια για τις δοµές τους και τον τρόπο
λειτουργία τους. Η διαφάνεια αποτελεί, εξάλλου, βασική και
γενικού συµφέροντος δηµοκρατική αρχή διότι επιτρέπει στις
διάφορες οµάδες συµφερόντων που είναι παρούσες στην κοινωνία
και στους πολίτες, ατοµικά, καθώς και στις δηµόσιες αρχές, να
γνωρίσουν τις δοµές και τις δραστηριότητες των οργανώσεων ώστε
να σχηµατίσουν την δική τους άποψη επί του θέµατος.

5.7 Με βάση τις αρχές αυτές και τις βάσεις αξιολόγησης θα
µπορούσε η ΕΟΚΕ να καταστρώσει µια διαδικασία που θα επιτρέπει
την αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας των ευρωπαϊκών
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η διαδικασία που θα
µπορούσε να τεθεί σε ισχύ µε την καθιέρωση ενός ειδικού µέσου
αξιολόγησης σε συνεργασία κατά κύριο µε την οµάδα σύνδεσµο και
µε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και τα ευρωπαϊκά δίκτυα της
κοινωνίας των πολιτών.

6. Τα καταστατικά και η εφαρµογή τους

6.1 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι υπάρχει άµεση και στενή σχέση µεταξύ
των κριτηρίων που πρότεινε ήδη και των καταστατικών που διέπουν
τις ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
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6.2 Κατ' αρχήν όλες οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο είτε de facto ή de jure θα έπρεπε, πράγµατι, να
διαθέτουν καταστατικό (17).
6.3 Σύµφωνα µε το πνεύµα των κριτηρίων που καθόρισε ήδη η
ΕΟΚΕ (18) και µε την προοπτική να τα καταστήσει πλήρως
λειτουργικά, το καταστατικό µιας ευρωπαϊκής οργάνωσης πρέπει να
αναφέρει ή να προβλέπει τα εξής στοιχεία:
— το σκοπό και το πεδίο δραστηριοτήτων της,
— τα κριτήρια για την εγγραφή µελών,
— τους όρους λειτουργίας που πρέπει να είναι δηµοκρατικοί,
διαφανείς, στους οποίους να συµπεριλαµβάνεται ιδίως, η έννοια
της ευθύνης των διευθυντικών της οργάνων (υπόλογα) έναντι
των οργανώσεων που είναι µέλη,
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να ισχύει το Νοέµβριο του 2003 (22). Η θέση της ΕΟΚΕ είναι
συµβατή µε τις προτάσεις της παρούσας γνωµοδότησης.
6.5 Ωστόσο, οι οργανώσεις µέλη οφείλουν να εγγυώνται, µέσω
κατάλληλων µηχανισµών και διαδικασιών, τον έλεγχο της εφαρµογής των κανόνων των καταστατικών τους στα πλαίσια των εσωτερικών τους δηµοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
6.6 Προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική διαφάνεια
της λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών, τα καταστατικά, η ετήσια οικονοµική έκθεση και ο ετήσιος
απολογισµός δραστηριοτήτων, καθώς και όλες οι πληροφορίες που
αφορούν τις οικονοµικές υποχρεώσεις των οργανώσεων µελών, θα
πρέπει να δηµοσιοποιούνται καθώς, επίσης, και οι πηγές χρηµατοδότησης και, εάν είναι δυνατόν, να καταχωρούνται στις ιστοσελίδες
των σχετικών οργανώσεων.

— τις οικονοµικές υποχρεώσεις των οργανώσεων µελών,
— την ετήσια παρουσίαση µιας ηλεγµένης οικονοµικής έκθεσης
καθώς και τον απολογισµό των δραστηριοτήτων, που να είναι
προσιτά στο κοινό.
6.4 Λόγω υφιστάµενου κενού στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία, κάθε
οργάνωση θεσπίζει ελεύθερα το καταστατικό της βάσει της
ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας (19).
6.4.1
Με την ευκαιρία αυτή, µπορεί να αναφερθεί ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 1991 (20) είχε προτείνει να
θεσπιστεί η ίδρυση «ευρωπαϊκών ενώσεων». Σκοπός της πρότασης
ήταν να δηµιουργηθεί µια µορφή ένωσης για τις ενώσεις µε µέλη σε
πολλά κράτη µέλη όπως έγινε µε τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα
για τις ανώνυµες εταιρείες και τους συνεταιρισµούς. Οι ουσιαστικές
διατάξεις της εν λόγω πρότασης είναι σύµφωνες µε ό,τι προτείνεται
πιο πάνω σχετικά µε το περιεχόµενο του καταστατικού.
6.4.2
Η εν λόγω πρόταση, υπέρ της οποίας ετάχθη (21) η ΕΟΚΕ
στη γνωµοδότησή της, είχε σταµατήσει εξαιτίας της αντίθεσης
ορισµένων κρατών µελών και τώρα µάλιστα απεσύρθη από την
Επιτροπή. Η ΕΟΚΕ έχει πεισθεί ότι ένα παρόµοιο καθεστώς αποτελεί
σηµαντικό µέσο επιβεβαίωσης του δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι
που αποτελεί θεµελιώδη ελευθερία και περιλαµβάνεται στο Χάρτη
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έκφραση της
ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Φρονεί, εξάλλου, ότι οι αρχές που περιέχονται στο άρθρο Ι — 47 του σχεδίου συνταγµατικής συνθήκης θα
έπρεπε να αποτελούν κίνητρο για να ξεκινήσει εκ νέου το εν λόγω
θέµα.
6.4.3
Συνεπώς η ΕΟΚΕ τάσσεται και πάλι υπέρ της σύνταξης
ενός ευρωπαϊκού καταστατικού των διεθνικών ενώσεων, παρόµοιο
µε το καταστατικό των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων που άρχισε
(17) Φαίνεται ότι ορισµένα από τα µεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα διαθέτουν
καταστατικά. Αυτό ισχύει π.χ. για την πλατφόρµα των ευρωπαϊκών
ΜΚΟ του κοινωνικού τοµέα και για το CONCORD, δίκτυο ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ανάπτυξης. Αντίθετα, άλλοι δεν
διαθέτουν δικό τους καταστατικό. Αυτό ισχύει, πάντως, για το «Green
9», συγκέντρωση περιβαλλοντικών ΜΚΟ και για το δίκτυο Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα που συγκεντρώνει ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα των δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
(18) Βλ. σηµείο 3.1.2.
(19) Η βελγική νοµοθεσία προβλέπει, π.χ., το καθεστώς της ∆ιεθνούς Ένωσης
χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό.
(20) COM(91) 273/1 και 2.
(21) Γνωµοδότηση CES 642/92 της 26ης Μαΐου 1992 – ΕΕ αριθ. C 223
της 31ης Αυγούστου 1992.

7. Η παρουσία των οργανώσεων στα κράτη µέλη
7.1 Ένα από τα κριτήρια που προτείνονται από την ΕΟΚΕ,
προβλέπει ότι, προκειµένου µια ευρωπαϊκή οργάνωση να θεωρηθεί
αντιπροσωπευτική των συµφερόντων που εκπροσωπεί, οφείλει να
διαθέτει οργανώσεις µέλη στην πλειονότητα των κρατών µελών.
7.2 Για να εφαρµοστεί στην πράξη το κριτήριο αυτό, η ΕΟΚΕ
φρονεί ότι προκειµένου µια ευρωπαϊκή οργάνωση να θεωρείται
αντιπροσωπευτική θα πρέπει να εκπροσωπείται στα περισσότερα από
τα µισά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόµοια απαίτηση
φαίνεται απαραίτητη ακόµη και εάν η πρόσφατη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης περιπλέκει την κατάσταση περισσότερο.
7.3 Προκειµένου να καταστεί δυνατή η εκτίµηση της παρουσίας
της, κάθε ευρωπαϊκή οργάνωση θα πρέπει να δηµοσιεύει τον
κατάλογο των οργανώσεων που είναι µέλη της είτε πρόκειται για
ανεξάρτητες οργανώσεις εξωτερικών φορέων (νοµικά πρόσωπα) που
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών στα κράτη µέλη είτε ευρωπαϊκές ενώσεις παροµοίων οργανώσεων.
7.4 Η εκτίµηση της κατάστασης µιας ευρωπαϊκής οργάνωσης ή
εθνικών οργανώσεων που είναι µέλη της προκειµένου να θεωρηθούν
ως αναγνωρισµένες και αντιπροσωπευτικές είναι µάλλον δύσκολη.
Οι σκέψεις που εκτίθενται βοηθούν στην εν λόγω εκτίµηση.
7.5 Πρέπει να λαµβάνεται ως βάση η αρχή ότι για να ενταχθεί
µια οργάνωση σε µια ευρωπαϊκή οργάνωση, είτε είναι εθνική είτε
διεθνική, πρέπει να ανταποκρίνεται όχι µόνο στα κριτήρια που
προβλέπονται για να γίνει µέλος από το καταστατικό της σχετικής
ευρωπαϊκής οργάνωσης αλλά και από εκείνα που προβλέπονται από
το δικό της καταστατικό.
7.6 Εποµένως, οι εθνικές οργανώσεις µέλη οφείλουν, µε τον ίδιο
τρόπο όπως και η ευρωπαϊκή οργάνωση της οποίας είναι µέλη, να
παρουσιάζουν µε διαφανή τρόπο τα καταστατικά τους και την
έκθεση δραστηριοτήτων τους, έτσι ώστε να φαίνεται ευκρινώς η
δοµή και ο τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης. Θα ήταν, επίσης,
ευκταίο να είναι γνωστός ο αριθµός των πολιτών που είναι άµεσα ή
έµµεσα µέλη της, όπως απαιτεί και το Συµβούλιο της Ευρώπης.
(22) ΕΕ αριθ. L 297, 15/11/2003.
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8. Τα ποιοτικά κριτήρια της αντιπροσωπευτικότητας
8.1 Τα κριτήρια που εξετάστηκαν ανωτέρω µπορούν, λόγω της
φύσης τους, να αποτελέσουν αντικείµενο σχετικά εύκολης αντικειµενικής αξιολόγησης. Αντίθετα, πιο λεπτές είναι η εφαρµογή και η
εκτίµηση των ποιοτικών κριτηρίων. Βέβαια, τα καταστατικά µιας
οργάνωσης και ιδίως οι σκοποί και τα µέσα δράσης µε τα οποία
έχει εφοδιασθεί, καθώς και η γεωγραφική της εγκατάσταση,
προσφέρουν ορισµένα στοιχεία αξιολόγησης. Μπορεί, όµως, να
αποδειχθούν ανεπαρκή για να αξιολογηθεί η αντιπροσωπευτικότητα
µιας οργάνωσης. Έτσι, τα ποιοτικά κριτήρια αποτελούν περισσότερο
το µέσο εκτίµησης της ικανότητας συµβολής των εξεταζοµένων
οργανώσεων.
8.2 Στα πλαίσια αυτά, πρέπει να υποµνησθεί και πάλι ότι η
παρούσα γνωµοδότηση δεν εξετάζει τις οργανώσεις που διαθέτουν
την απαιτούµενη εµπειρογνωµοσύνη προκειµένου να συµµετάσχουν
σε διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης (βλ. ανωτέρω) αλλά τις
οργανώσεις που καλούνται να συµµετάσχουν ενεργώς και επίσηµα
στη διαδικασία χάραξης πολιτικών.
8.3 Έτσι, τα ποιοτικά κριτήρια παραπέµπουν, αφενός, στην
εµπειρία της οργάνωσης και στην ικανότητά της να υπερασπίζεται
τα συµφέροντα των πολιτών έναντι των ευρωπαϊκών θεσµικών
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οργάνων και, αφετέρου, στην εµπιστοσύνη και στη φήµη που χαίρει
όσον αφορά τα όργανα και άλλους φορείς της ευρωπαϊκής οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών.
8.4 Γι' αυτό, πρέπει να αξιολογηθεί η ικανότητα συµβολής µιας
ευρωπαϊκής οργάνωσης και, βάσει αυτής, η ποιοτική της αντιπροσωπευτικότητα που θα στηρίζεται στον τρόπο µε τον οποίο η υπό
εξέταση οργάνωση µπορεί να αποδείξει µε τις δραστηριότητές της
το βαθµό συµµετοχής της στις συµβουλευτικές διαδικασίες που
ακολουθούνται από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα.
8.5 Ως εκ τούτου, έχει ουσιαστική σηµασία να δηµοσιεύουν οι
σχετικές ευρωπαϊκές οργανώσεις απολογισµό των δραστηριοτήτων
τους όπως και κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία µε διαφάνεια. Θα
µπορούσαν, επίσης, να χρησιµοποιούνται «δείκτες επιδόσεων» όπως
συµβαίνει ιδίως στον πανεπιστηµιακό τοµέα και στην έρευνα, οι
οποίοι θα πρέπει να καθοριστούν σε συνεργασία µε τις ευρωπαϊκές
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
8.6 Πάντως, η ΕΟΚΕ προτίθεται να ενεργήσει σχετικά µε τρόπο
διαφανή, ρεαλιστικό και αντικειµενικό, στα πλαίσια µιας δυναµικής
και ανοικτής διαδικασίας.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «∆ηµιουργία µιας
κοινής, ενοποιηµένης βάσης για τη φορολογία επιχειρήσεων στην Ε.Ε.»
(2006/C 88/12)
Στις 13 Μαΐου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο
κ. Laszlo Kovacs, µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή να γνωµοδοτήσει για το θέµα «∆ηµιουργία µιας κοινής, ενοποιηµένης βάσης για τη φορολογία εταιρειών
στην Ε.Ε»
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή» στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 27 Ιανουαρίου 2006 µε
βάση εισηγητική έκθεση του κ. Nyberg.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της 14ης
Φεβρουαρίου), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 94 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 4
αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
Συµπεράσµατα και συστάσεις
Από το 1992, η έκθεση Ruding διαπίστωσε την ανάγκη ύπαρξης
κοινών κανόνων για τον καθορισµό της φορολογικής βάσης.
Ζητούσε, επίσης, την επέκταση της πρότασης των ελάχιστων και
ανώτατων φορολογικών συντελεστών.
Τώρα που συγκροτήθηκε η οµάδα εργασίας για να εργαστεί υπό
την διεύθυνση της Επιτροπής θα συντάξει πρόταση για την κοινή
ενοποιηµένη βάση για το φόρο επί των εταιρειών την οποία η ΕΟΚΕ
θεωρεί ως ένα µέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλα τα έγγραφα
καταχωρούνται άµεσα στο ∆ιαδίκτυο ώστε όλοι όσοι το επιθυµούν
να µπορούν να παρακολουθούν τις συζητήσεις. Το γεγονός ότι οι
εργασίες πρέπει να διαρκέσουν τρία χρόνια φαίνεται αναγκαίο,
λαµβανοµένων υπόψη των δυσκολιών του θέµατος. Αυτό που θα
πρέπει να αποτραπεί στο µέλλον είναι η επιφυλακτικότητα για την
τροποποίηση των θεσµοθετηµένων εθνικών συστηµάτων που
ισχύουν από παλιά, διότι θα µπορούσε να καθυστερήσει την
θέσπιση µιας κοινής φορολογικής βάσης. Τα κράτη µέλη πρέπει να
δείξουν ότι η ιδιότητα του µέλους στην ΕΕ είναι πολύτιµη
δεδοµένου ότι µόνο στην ΕΕ µπορεί να θεσπιστεί µια κοινή
ενοποιηµένη βάση για τη φορολογία επιχειρήσεων. Το πρόβληµα,
επίσης, των φορολογικών συντελεστών πρέπει να παραβλεφθεί προς
το παρόν για να µειωθούν οι δυσκολίες σχετικά µε τη λήψη
απόφασης για την κοινή φορολογική βάση.
Βασικά, τα φορολογικά συστήµατα πρέπει να αποφασίζονται από
τους πολιτικούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι απαραίτητο
να θεσπιστούν από το Συµβούλιο Υπουργών κοινοί κανόνες για τη
φορολογική βάση των εταιρειών προκειµένου να αποτραπεί η
ρύθµιση του εν λόγω τοµέα µέσω της νοµολογίας του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου. Είναι, επίσης, σηµαντικό οι συζητήσεις να γίνονται σε
συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των
πολιτών γενικότερα.
Το θέµα που εγείρεται από την κοινή εταιρική φορολογική βάση
είναι της µορφής «τίποτα δεν είναι σαφές µέχρις ότου διασαφηνιστούν τα πάντα». Όταν υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος για καθυστερήσεις θα πρέπει τουλάχιστο να εξετάζεται αδιάκοπα µήπως είναι
δυνατόν να εφαρµόζονται προοδευτικά µέσω των κατάλληλων
οδηγιών ορισµένες αποφάσεις επί των οποίων έχει επιτευχθεί
συµφωνία.
Τα θέµατα που πρέπει να εξεταστούν είναι είτε νοµικά, είτε φοροτεχνικά, είτε οικονοµικά. Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη

µέλη να εξετάσουν, παρά το µεγάλο αριθµό των λεπτών τεχνικών
θεµάτων που πρέπει να επιλυθούν, και παρά τις τεράστιες διαφορές
που υπάρχουν µεταξύ των χωρών, πρώτα απ' όλα τα οικονοµικά
πλεονεκτήµατα που συγκεντρώνει η κοινή ενοποιηµένη φορολογική
βάση στον τοµέα της φορολογίας των εταιρειών.
Οι συζητήσεις µέχρι σήµερα µπορούν να συνοψιστούν µε τις
προτάσεις για αρχές όσον αφορά µια κοινή ενοποιηµένη βάση για
τη φορολογία των επιχειρήσεων, πράγµα στο οποίο αναφερόµαστε
στο τελευταίο σηµείο. Όσον αφορά τις τεχνικές λεπτοµέρειες, η
ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να λαµβάνει πάντοτε υπόψη τις αρχές
που έχει προτείνει. Η αποδοχή των αρχών αυτών διευκολύνει τις
επιλογές µεταξύ των διαφόρων τεχνικών λύσεων.

1. Ιστορικό
1.1 Στις 13 Μαΐου 2005, ο επίτροπος κ. Laszlo Kovacs,
ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΕΟΚΕ) να εκδώσει διερευνητική γνωµοδότηση µε θέµα µια κοινή
ενοποιηµένη εταιρική φορολογική βάση. Ο επίτροπος επισήµανε ότι
η βάση αυτή θα επιτρέψει την κατάργηση πολλών προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες µε δραστηριότητες σε πολλές
χώρες της Ε.Ε. Η πρόταση χαίρει της τεράστιας υποστήριξης των
επιχειρήσεων και πολλών κυβερνήσεων.
1.2 Από το 2001, η Επιτροπή δηµοσίευσε πολλές ανακοινώσεις
και εκθέσεις για τη φορολογία των εταιριών και κυρίως µια
σηµαντική έκθεση, τον Οκτώβριο του 2001, για τη φορολογία των
επιχειρήσεων.
1.2.1 Τον Ιούλιο του 2004, µετά από ανεπίσηµο έγγραφο µε
αντικείµενο την κοινή ενοποιηµένη εταιρική φορολογική βάση και
κατόπιν συζήτησης στο Συµβούλιο υπουργών, συγκροτήθηκε ειδική
οµάδα από εµπειρογνώµονες των κρατών µελών. Μέχρι το 2007, η
οµάδα αυτή θα εξετάσει λεπτοµερώς όλες τις πτυχές που αφορούν
τη νέα πρακτική διάρθρωση της κοινής βάσης. Οι συζητήσεις αυτές
καθώς και η παρούσα γνωµοδότηση αφορούν αποκλειστικά την
κοινή βάση για τον υπολογισµό του φόρου επί των εταιριών και όχι
του φορολογικού συντελεστή. ∆εν εξετάζεται, εξάλλου, ούτε το
θέµα της φορολογίας από το κράτος µέλος καταγωγής. Τούτο είναι
µάλλον ένα πρότυπο σχέδιο, ενώ η κοινή ενοποιηµένη βάση είναι
ένα γενικό σχέδιο.
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1.3 Οι συζητήσεις στρέφονται όχι µόνο γύρω από την
εφαρµογή ενός κοινού συστήµατος για τον καθορισµό της κοινής
βάσης αλλά και στο ότι η βάση αυτή θα πρέπει να είναι
ενοποιηµένη. Αυτό αφορά συγκεκριµένα τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πολλά κράτη µέλη. Για να λειτουργήσει, κατά τον
καλύτερο τρόπο, ένα σύστηµα κοινής φορολογικής βάσης πρέπει οι
εταιρείες αυτές να υιοθετήσουν µια ενιαία βάση και να υπολογίζουν
τα κέρδη τους για τον όµιλο των εταιρειών στο σύνολο του. Έτσι,
οι λογαριασµοί είναι ενοποιηµένοι. Είναι προφανές ότι θα
απαιτηθούν συστήµατα που επιτρέπουν να προσδιορίζεται το µέρος
των κερδών που αντιστοιχεί σε καθεµία από τις εταιρείες του
οµίλου.

1.4 Οι συζητήσεις αφορούν µόνον τον φόρο επί των εταιρειών
και όχι όλες τις πτυχές της φορολογίας των επιχειρήσεων.
Υπάρχουν πολλές µορφές εταιρειών όπως, π.χ., οι µη κερδοσκοπικές
οργανώσεις και ιδρύµατα, που διαφέρουν µεταξύ των κρατών
µελών. Εάν καθιερωθεί µια κοινή φορολογική βάση για τις
ανώνυµες εταιρείες, τότε θα τροποποιηθούν οι σχέσεις των εταιρειών αυτών µε τις άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις σε επίπεδο
φορολογίας των κερδών. Πιθανόν να απαιτηθούν διορθώσεις σε
εθνικό επίπεδο όσον αφορά την φορολογία των κερδών για άλλες
µορφές εταιρειών και επιχειρήσεων. Η πτυχή αυτή δεν εξετάζεται
από την οµάδα εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής και των κρατών
µελών που αναφέρεται ανωτέρω και ούτε θα εξεταστεί στην
παρούσα γνωµοδότηση.

2. Παλαιότερες γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ για την κοινή
εταιρική φορολογική βάση

2.1 Η ΕΟΚΕ εξέτασε σε πολλές γνωµοδοτήσεις τα προβλήµατα
που προκύπτουν από τις διαφορές που υπάρχουν στον τοµέα της
φορολογικής βάσης για τις εταιρείες στα διάφορα κράτη µέλη της
Ε.Ε. Φρονεί, επίσης, ότι ο επιδιωκόµενος στόχος είναι η δηµιουργία
συνθηκών ελεύθερου και θεµιτού ανταγωνισµού ο οποίος
ενθαρρύνει την διασυνοριακή δραστηριότητα των εταιριών χωρίς να
υπονοµεύονται τα εθνικά συστήµατα φορολογίας των εταιρειών (1).
H διαδικασία που προτείνει η ΕΟΚΕ είναι να καταβληθούν πρώτα
προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων στον τοµέα της κοινής φορολογικής βάσης επί των εταιριών και εν συνεχεία µόνο να εξεταστεί
το θέµα του φορολογικού συντελεστή ΕΟΚΕ (2).

2.2 Η κοινή εταιρική φορολογική βάση µπορεί µειώσει, ακόµα
και να εξαλείψει, τα περισσότερα εµπόδια στην διασυνοριακής
δραστηριότητας των εταιρειών εντός της Ε.Ε. Μπορούν να
αναφερθούν τα εξής παραδείγµατα προβληµάτων:
— η διπλή φορολόγηση,
— η εσωτερική τιµολόγηση για τις διασυνοριακές συναλλαγές,
— οι διάφορες προσεγγίσεις εµπορίας κατά την συγχώνευση
εταιριών διαφόρων χωρών,
(1) Φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Προτεραιότητες για τα
προσεχή έτη. Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ – Ε.E. C 48/19, 21.02.2002
(2) Η φορολογία στην ΕΕ: κοινοί προσανατολισµοί, πιο ενιαίοι φορολογικοί
κανόνες και δυνατότητα λήψης αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία.
Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ – Ε.E. C 80/33, 30.03.2004
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— η κατανοµή της υπεραξίας ενεργητικού ή ζηµίας ανά εγκατάσταση κατά την αναδιάρθρωση των οµίλων εταιριών οι οποίες
είναι εγκατεστηµένες σε περισσότερες χώρες,
— η αντιστάθµιση των ζηµιών που υπέστη µια εταιρεία µε δραστηριότητες σε πολλές χώρες, και
— οι διαφορές µεταξύ των κανόνων που αφορούν την φορολόγηση των επενδύσεων.
2.2.1 Ακόµη και εάν ο φόρος επί των εταιρειών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την δηµιουργία µιας ευνοϊκής κατάστασης,
εντούτοις δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι και πολλοί άλλοι
παράγοντες µπορούν, επίσης, να έχουν τεράστια σηµασία τόσο για
τις διασυνοριακές συναλλαγές όσο και για τη γεωγραφική εγκατάσταση των επιχειρήσεων (3).
2.3 Η ΕΟΚΕ διευκρίνισε επίσης ότι το πρόβληµα δεν είναι µόνο
οι διαφορές σχετικά µε τη φορολογική βάση. Υπάρχουν, επίσης,
πολλές και συγκεκριµένες διαφορές µεταξύ των ρυθµίσεων που
εφαρµόζονται, π.χ., όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο
εισπράττονται οι φόροι, τα έγγραφα που πρέπει να δηµοσιεύονται,
και η ρύθµιση των διενέξεων. Θα έπρεπε, επίσης, να είναι δυνατόν
να µετριαστούν πολλά προβλήµατα µέσω συγκεκριµένων µέτρων
που θα πρέπει να συνοδεύουν την καθιέρωση της φορολογικής
βάσης (4).
2.3.1 Η ισχύς και η εφαρµογή ενός µόνο κώδικα κανόνων είναι
ίσως το µεγαλύτερο πρακτικό πλεονέκτηµα που βλέπουν οι εταιρείες στο σύστηµα της κοινής φορολογικής βάσης. Αντί να έχουν
οι διάφορες µονάδες ενός οµίλου εταιρειών χωριστή λογιστική, θα
µπορούν να χρησιµοποιούν µια ενοποιηµένη λογιστική. Πέραν του
ότι θα επιτρέψει τη δηµιουργία πιο ισότιµων ανταγωνιστικών
συνθηκών, η κοινή φορολογική βάση µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα όχι µόνο για τις εταιρείες αλλά
και για τις φορολογικές αρχές (5).
2.4 Η ΕΟΚΕ συνέστησε, επίσης, να διευρυνθεί η συζήτηση για
την κοινή φορολογική βάση ώστε να συµπεριληφθούν και τα διασυνοριακά προβλήµατα. Η εισαγωγή της φορολογικής βάσης πρέπει
να διευκολύνει όχι µόνο τη λειτουργία των εταιρειών που ασκούν
διασυνοριακή δραστηριότητα αλλά και τη λειτουργία εκείνων που
δραστηριοποιούνται µόνον σε εθνικό επίπεδο. Η επιδίωξη του
βασικού στόχου, που είναι η διασφάλιση συνθηκών θεµιτού ανταγωνισµού για τις εταιρείες που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε
πολλές χώρες, δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία και
νέων διαφορών µεταξύ των εταιρειών αυτών και των εταιρειών που
δραστηριοποιούνται µόνο σε εθνικό επίπεδο.
2.4.1 Υπάρχει, επίσης, η επιθυµία να διευκολυνθεί στον τοµέα
αυτό η λειτουργία των µικρών επιχειρήσεων, των οποίων η δραστηριότητα ασκείται σχεδόν αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Οι
προσπάθειες που αποβλέπουν στη δηµιουργία απλών και σαφών
φορολογικών κανόνων είναι εξίσου σηµαντικές (6).
(3) O φορολογικός ανταγωνισµός και η επίδρασή του στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ – Ε.E. C 149/16,
21.06.2002
(4) Η άµεση φορολογία των επιχειρήσεων. Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ – Ε.E. C
241/14, 07.10.2002
(5) Η άµεση φορολογία των επιχειρήσεων. Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ – Ε.E. C
241/14, 07.10.2002
(6) Η άµεση φορολογία των επιχειρήσεων. Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ – Ε.E. C
241/14, 07.10.2002
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2.5 Η ΕΟΚΕ είχε και παλαιότερα επισηµάνει ότι δεν είναι
δυνατόν να καθιερωθεί εκούσια µια φορολογική βάση — δηλαδή
ότι θα επιτρέπεται η επιλογή µεταξύ ενός εθνικού συστήµατος
φορολόγησης το οποίο θα συνεχίσει να υπάρχει και ενός ειδικού
συστήµατος για τις εταιρείες µε διασυνοριακή δραστηριότητα. Για
το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η καθιέρωση µιας κοινής φορολογικής βάσης για τις εταιρείες πρέπει να έχει υποχρεωτικό
χαρακτήρα (7).
2.6 Η ΕΟΚΕ πάντοτε υποστήριξε τη σκέψη ότι οι κανόνες της
κοινής φορολογικής βάσης πρέπει να συνδυαστούν όσο το δυνατό
περισσότερο µε τους διεθνείς κανόνες λογιστικής. Η ΕΟΚΕ, ωστόσο,
αντιλαµβάνεται ότι τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (International Financial Reporting Standards — IFRS), που ισχύουν
για τη διεθνή λογιστική, θα µπορούσαν, στο πλαίσιο µιας ρύθµισης
για τη δηµιουργία κοινής βάσης για τη φορολογία, να χρησιµεύσουν µόνο ως αφετηρία για τον υπολογισµό της φορολογικής
βάσης
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εθνικού συστήµατος που θα παρέµενε σε ισχύ για να καθορίζει τη
φορολογική βάση για τις εταιρείες που ασκούν δραστηριότητες
µόνο σε εθνικό επίπεδο — θα δηµιουργούσε, άλλωστε, µια
κατάσταση σύµφωνα µε την οποία τα κράτη, αντί των εταιριών, θα
έπρεπε να εφαρµόζουν πολλά φορολογικά συστήµατα.
3. Ορισµένα στοιχεία σχετικά µε την φορολογία των εταιρειών
3.1 Οι εισπράξεις του εταιρικού φόρου κυµαίνονται ανάλογα µε
τη χώρα που εισπράττεται ο φόρος. Το φαινόµενο αυτό εξηγείται
από τις διαφορές των φορολογικών συντελεστών (µεταξύ 12,5 και
40 %), στην πραγµατικότητα όµως ακριβώς διότι η φορολογική
βάση κυµαίνεται δεν φαίνεται καθαρά το µέτρο στο οποίο η
κατάσταση αυτή εξαρτάται από τις διαφορές του φορολογικού
συντελεστή (12).

2.7 Η, µέχρι σήµερα ανικανότητα του Συµβουλίου υπουργών
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβουν απόφαση για την
καθιέρωση µιας κοινής εταιρικής φορολογικής βάσης είχε ως µη
επιθυµητό αποτέλεσµα ότι για να γίνουν οι επιλογές που ήταν
απαραίτητες απαιτείτο προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου. Για όσο χρονικό διάστηµα θα υπάρχουν διαφορές, οι
δικαστικές αποφάσεις θα είναι αναγκαίες για να διαιτητεύουν
µεταξύ των διαφόρων φορολογικών συστηµάτων. Με τον τρόπο
αυτό, τα φορολογικά συστήµατα των κρατών µελών λαµβάνουν
προοδευτικά τη σφραγίδα των αποφάσεων του Ε.∆. στον τοµέα της
εσωτερικής αγοράς χωρίς να έχει ληφθεί καµιά πολιτική
απόφαση (8). (9)Γνωστό παράδειγµα της εν λόγω κατάστασης είναι η
υπόθεση «Marks & Spencer» σχετικά µε την οποία προσφάτως
απεφάνθη το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.

3.2 Η Επιτροπή έδωσε πληροφορίες για αυτό που αποκαλείται
«αφανής φορολογικός συντελεστής»: είναι το ποσοστό του φόρου
που πλήρωσε πραγµατικά η εταιρεία επί των κερδών της. Αντίθετα,
βλέπουµε πολύ συχνά απλές συγκρίσεις των φορολογικών συντελεστών. Αυτές µπορεί να είναι απατηλές όπως, π.χ., στην περίπτωση
που υψηλός φορολογικός συντελεστής αντιστοιχεί σε µέτριες φορολογικές εισπράξεις διότι οι δυνατότητες εκπτώσεων είναι σηµαντικές. Οι φορολογικές εισπράξεις µπορεί, επίσης, να κυµαίνονται
ανάλογα µε την αποτελεσµατικότητα είσπραξης και το είδος των
ελέγχων που διενεργούνται. Η εφαρµογή µιας νέας αποτελεσµατικές
λύσης σε όρους διοικητικής οργάνωσης της φορολογίας έχει,
επίσης, σηµασία όσον αφορά τους πόρους που µπορεί να κινητοποιήσει µια εταιρεία για να διαχειριστεί την πληρωµή του εταιρικού
φόρου (13).

2.8 Η επιθυµία της ΕΟΚΕ να εξετάσει τη φορολογία των εταιρειών µέσα από µια ευρύτερη πολιτική προοπτική σηµαίνει ότι η
φορολογική ουδετερότητα πρέπει να εξεταστεί όχι µόνο στο
πλαίσιο της φορολόγησης των εταιριών αλλά και σε σχέση µε τους
δύο συντελεστές παραγωγής που είναι η εργασία και το κεφάλαιο.
Αυτή η θέση αρχής συνδέεται ευρύτατα µε το θέµα της επιλογής
του φορολογικού συντελεστή (10).

3.3 Ο ΟΟΣΑ διαπίστωσε το 1990 ότι το 60 % του παγκόσµιου
εµπορίου πραγµατοποιείται µεταξύ των εταιρειών οµίλων. Οι
διαφορές µεταξύ των συστηµάτων εθνικής φορολόγησης
καθίστανται έτσι ένα πρόβληµα για τις εταιρείες στο µέτρο που
αντανακλώνται στο εσωτερικό των εν λόγω εταιρειών.

2.9 Η ολοκλήρωση και η ένταση του ανταγωνισµού αποτελούν
αλληλένδετα φαινόµενα. Μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα και την ανάπτυξη. Όµως, τούτο προϋποθέτει ότι όσοι δεν
µπορούν να αντιµετωπίσουν µεγαλύτερο ανταγωνισµό δεν θα είναι
σε θέση να αντισταθµίσουν την ανεπάρκεια τους στον τοµέα της
παραγωγής µε τη µείωση της φορολογίας των εταιρειών. Για να
υλοποιηθούν τα θετικά αποτελέσµατα της ολοκλήρωσης πρέπει να
απαλειφθούν τα στοιχεία της φορολογίας των εταιρειών που είναι
δυνατόν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό (11).
2.10 Με µια κοινή, ας το ελπίσουµε, υποχρεωτική φορολογική
βάση αυξάνονται οι δυνατότητες ελέγχου των φορολογικών
εισπράξεων εφόσον οι αρχές θα πρέπει να γνωρίζουν µόνο ένα
σύστηµα και θα είναι εποµένως ευκολότερη η µεταξύ τους συνεννόηση. Θα διευκολυνθεί, επίσης, η πάταξη της φοροδιαφυγής. Ένα
µη υποχρεωτικό κοινό σύστηµα βάσης — δηλαδή που θα έδινε τη
δυνατότητα επιλογής µεταξύ ενός κοινού συστήµατος και του
(7) Η άµεση φορολογία των επιχειρήσεων. Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ – Ε.E. C
241/14, 07.10.2002
(8) Μία εσωτερική αγορά χωρίς φορολογικά εµπόδια των επιχειρήσεων –
επιτεύγµατα, τρέχουσες πρωτοβουλίες και εναποµένοντα προβλήµατα.
Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ – Ε.E. C 117/10, 30.04.2004
(9) Το 2003 και το 2004 το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο εξέδωσε 25 αποφάσεις
την άµεση φορολογία.
(10) Η άµεση φορολογία των επιχειρήσεων. Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ – Ε.E. C
241/14, 07.10.2002
(11) Η φορολογία στην ΕΕ: κοινοί προσανατολισµοί, πιο ενιαίοι φορολογικοί
κανόνες και δυνατότητα λήψης αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία.
Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ – Ε.E. C 80/33, 30.03.2004

3.4 Είναι δύσκολο να υπολογιστούν οι οικονοµικές συνέπειες
µιας κοινής βάσης για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Σε µια
πρόσφατη µελέτη εκτιµήθηκε ότι η σχετική επίδραση στο ΑΕγχΠ θα
κυµαίνεται από 0,2 % έως 0,3 % αυτού. Οι υπολογισµοί περιλαµβάνουν µόνο τους κοινούς κανόνες για τη φορολογική βάση
και όχι την ενοποίηση ή τις διοικητικές οικονοµίες. Το ποσοστό
αυτό πρέπει επίσης να εξεταστεί σε σχέση µε το γεγονός ότι ο εταιρικός φόρος αντιπροσωπεύει συνολικά περίπου το 3 % του
ΑΕγχΠ (14).
3.5 Το µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων των µεγάλων
εταιρειών είναι διασυνοριακές. Γι' αυτό, οι διαφορές της φορολογίας των εταιρειών αποτελούν γι' αυτές πρόβληµα. Οι εταιρείες
που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε περισσότερες χώρες έχουν
ωστόσο αποκτήσει την αναγκαία εµπειρογνωµοσύνη και έχουν
κατορθώσει να χρηµατοδοτούν τις επιπλέον δαπάνες. Όµως, οι εταιρείες που πλήττονται σκληρότερα από τις διαφορές των φορολογικών συστηµάτων είναι πιθανόν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
εξέτασαν τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων και εκτός της
χώρας προέλευσής τους, αργότερα όµως υπαναχώρησαν. Η θέσπιση
κοινών κανόνων θα µετρίαζε αισθητά τα εµπόδια που απαγορεύουν
στις επιχειρήσεις να αρχίσουν την επέκταση των δραστηριοτήτων
(12) Η άµεση φορολογία των επιχειρήσεων. Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ – Ε.E. C
241/14, 07.10.2002
(13) Η φορολογία στην ΕΕ: κοινοί προσανατολισµοί, πιο ενιαίοι φορολογικοί
κανόνες και δυνατότητα λήψης αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία.
Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ – Ε.E. C 80/33, 30.03.2004
(14) Economic effects of tax cooperation in an enlarged European
Union Copenhagen Economics 2004 (Copenhagen Economics
(2005) σελ. 36)
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τους σε περισσότερες από µια χώρες. Υπάρχουν πολλά περιθώρια
για µεγαλύτερη ολοκλήρωση και για ενίσχυση του ανταγωνισµού,
πράγµα που µπορεί να αποτελέσει ένα από τα µεγαλύτερα οφέλη
που µπορεί να προκύψουν από ένα κοινό σύστηµα για τον υπολογισµό του φόρου των εταιρειών.

4. Κοινές αποφάσεις που υιοθετήθηκαν µέχρι σήµερα στον
τοµέα της φορολογίας των εταιριών
4.1 Μέχρι σήµερα έχουν υιοθετηθεί µόνο τρεις οδηγίες στον
τοµέα της φορολογίας των εταιρειών. Η οδηγία για τις µητρικές και
θυγατρικές εταιρείες (90/435) προβλέπει ότι το µέρισµα της θυγατρικής σε συγκεκριµένη χώρα δεν φορολογείται από το κράτος
µέλος της µητρικής εταιρίας. Ωστόσο, η απαλλαγή από τη φορολογία µπορεί να αντικατασταθεί από νόµο βάσει του οποίου ο
φόρος που καταβλήθηκε στη χώρα της θυγατρικής θα µπορεί να
εκπίπτεται από τον καταβλητέο φόρο στη χώρα της µητρικής
εταιρίας.
4.2 Η οδηγία για τις συγχωνεύσεις (90/434) ρυθµίζει τη φορολογία σε περίπτωση αναδιάρθρωσης των εταιριών. Πάντως, επειδή
στο αστικό δίκαιο δεν προβλέπονται διατάξεις για τις διασυνοριακές
συγχωνεύσεις και διασπάσεις, ούτε η οδηγία τις συµπεριλαµβάνει.
Η οδηγία ρυθµίζει περισσότερο τις εξαγορές επιχειρήσεων.
4.3 Πρόσφατα, υιοθετήθηκε τρίτη οδηγία για την ρύθµιση της
επιβολής τόκων και τελών µεταξύ των εταιρειών που συνδέονται
στενά (2003/49). Η οδηγία καταργεί την φορολόγηση στην πηγή
για τις διασυνοριακές µεταβιβάσεις.
4.4 Από το 1997 υπάρχει κώδικας συµπεριφοράς για τη φορολόγηση των εταιρειών, δυνάµει του οποίου τα κράτη µέλη δεν
µπορούν να προσελκύουν επενδύσεις χάρη σε µέτρα που είναι
επιζήµια από φορολογική άποψη. Βάσει του εν λόγω κώδικα, οι
χώρες δεσµεύονται να µην επιβάλλουν νέους φόρους που είναι
επιζήµιοι και να αναθεωρήσουν τις ισχύουσες διατάξεις. Ο κώδικας
αυτός συµπληρώθηκε µε κατάλογο 66 φορολογικών µέτρων που
θεωρούνται ως τα επιζήµια. Τα µέτρα αυτά είναι σήµερα στο στάδιο
της κατάργησης.

5. Συζήτηση για της τεχνικές πτυχές
5.1 Οι νόµοι που διέπουν τις µορφές των επιτρεπόµενων
εκπτώσεων για τον καθορισµό της φορολογικής βάσης πριν από
τον υπολογισµό του φόρου είναι αυτοί που διαφέρουν περισσότερο
από χώρα σε χώρα και αποτελούν έτσι σηµαντικό θέµα για τις
συνοµιλίες των κρατών µελών. Με την ευκαιρία αυτή, η ΕΟΚΕ
επιθυµεί να τονίσει ιδιαίτερα ότι είναι σηµαντικό να καταβληθούν
προσπάθειες προκειµένου να διευρυνθούν οι βάσεις για τη φορολογία των εταιρειών. Ωστόσο, πρέπει να υπενθυµιστεί ότι µια
ευρύτερη βάση µπορεί να απαιτεί αναθεώρηση του φορολογικού
συντελεστή.
∆υστυχώς, η συζήτηση πρέπει να αρχίσει από την αρχή. Ήδη από
σήµερα µπορούν οι δαπάνες να εξεταστούν διαφορετικά, αυτό θα
εξαρτηθεί από το εάν χαρακτηριστούν ως τακτικές δαπάνες και
συνεπώς ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό της κοινής βάσης,
ή ως δαπάνες που πρέπει να αφαιρεθούν από τα κέρδη µετά τον
προσδιορισµό της φορολογικής βάσης. Εναποµένουν πολλά να
γίνουν από τους εµπειρογνώµονες επί φορολογικών θεµάτων έως
ότου συµφωνήσουν να υποβάλλουν κοινές προτάσεις.
5.2 Το σύστηµα της φορολογικής βάσης θα πρέπει να είναι
ανταγωνιστικό ώστε να προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες για επενδύσεις
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στην ΕΕ. Όµως, το φορολογικό σύστηµα δεν πρέπει γενικά να
επηρεάζει ούτε το είδος των πραγµατοποιούµενων επενδύσεων ούτε
την εκλογή του κράτους µέλους στο οποίο θα γίνουν. Καθοριστικός παράγοντας πρέπει να είναι η απόδοση και όχι ο τρόπος µε
τον οποίο θα χρηµατοδοτηθεί µια επένδυση. Ακριβώς, πρέπει να
είναι δυνατόν να παρέχονται κίνητρα, π.χ., για οικολογικές επενδύσεις ή στις µειονεκτικές περιφέρειες. Αυτό, όµως, µπορεί να γίνει
εύκολα µε άλλα µέσα αντί της χρησιµοποίησης της εταιρικής φορολογικής βάσης.
5.2.1 Είναι, επίσης, σηµαντικό να τηρείται µια σαφής πολιτική
όσον αφορά τη φορολογία εισοδήµατος. Ο τρόπος µε τον οποίο
πραγµατοποιείται η διανοµή των κερδών στους κατόχους των
µετοχών αποτελεί θέµα της φορολογίας εισοδήµατος. ∆εν πρέπει να
εξεταστεί στις συζητήσεις για το πώς φορολογούνται τα κέρδη των
εταιρειών. Ούτε επηρεάζει την απόφαση της επιχείρησης για τον
τόπο της εγκατάστασής της.
5.3 Ακόµη και εάν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συµφωνία για
ένα σύστηµα κοινής φορολογικής βάσης, αυτό θα πρέπει να
προβλέπει διαφορετικούς κανόνες για ορισµένους τοµείς. Για
παράδειγµα, µπορεί να απαιτηθούν ειδικοί κανόνες για τα αποθεµατικά σε ορισµένους τοµείς. Αυτό µπορεί να ισχύει για τον τραπεζικό και χρηµατοπιστωτικό τοµέα και, ειδικότερα, για τον κλάδο
ασφαλειών ζωής, στον οποίο τα αποθεµατικά έχουν συχνά ιδιαίτερη
σηµασία ακριβώς για αυτόν. Ένα άλλο παράδειγµα είναι ο τοµέας
της δασοκοµίας, στον οποίο τα εισοδήµατα µπορεί, σε ακραίες
περιπτώσεις, να πραγµατοποιούνται µε διαλείµµατα έως και 100
ετών.
5.4 Μια άλλη πτυχή που πρέπει να εξεταστεί είναι κατά πόσον
µια εταιρεία χρηµατοδοτείται κυρίως µε δάνεια ή µε ίδια κεφάλαια.
Εάν οι δαπάνες που προκύπτουν από τους τόκους των δανείων
εκπίπτουν από το φόρο, τότε φορολογείται µόνο ένα µικρό µέρος
των εισοδηµάτων της εταιρείας ως κέρδη λόγω του µικρού αριθµού
µετοχών. Εάν δεν υπάρχει κανένα δάνειο και η χρηµατοδότηση
εξασφαλίζεται εξολοκλήρου από το εταιρικό κεφάλαιο, τότε τα
πάντα φορολογούνται ως κέρδη. Πρέπει στο µέτρο του δυνατού να
αποτρέπεται η χρηµατοδότηση της εταιρείας µέσω του εταιρικού
φόρου.
5.5 Όταν προσδιοριστούν οι εκπτώσεις που µπορεί να πραγµατοποιηθούν, παραµένει ακόµη να ληφθεί απόφαση για το πότε και
πως θα πραγµατοποιηθούν οι εκπτώσεις αυτές. Η µεγαλύτερη
διαφορά µεταξύ των κρατών µελών αφορά το θέµα των αποσβέσεων, δηλαδή εάν θα γίνονται ατοµικά, για κάθε είδος επένδυσης ή
εάν θα καθιερωθεί ένα σύστηµα στο οποίο όλες οι επενδύσεις θα
αθροίζονται και θα εξετάζονται συνολικά. Η διαχείριση του
συστήµατος της συνολικής εξέτασης είναι εύκολο για τις εταιρείες.
∆εν χρειάζεται κανένας υπολογισµός για τα µηχανήµατα ή τους
συγκεκριµένους εξοπλισµούς.
5.6 Για να θεσπιστεί ένα σύστηµα ενοποιηµένης φορολογικής
βάσης σύµφωνα µε το οποίο τα κέρδη θα υπολογίζονται επί του
οµίλου των εταιρειών πρέπει να προσδιοριστεί τι είναι ο όµιλος
εταιρειών. Οι δυνατότητες ορισµού είναι οι εξής: να οριστεί το
ποσοστό ιδιοκτησίας κάθε εταιρείας που είναι µέλος του οµίλου, ή
ο δεσµός µεταξύ της εταιρίας µέλους και της δραστηριότητας της
µητρικής εταιρίας. Φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να επιλεγεί ένας
συνδυασµός κριτηρίων διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθιερωθεί µια ενοποιηµένη βάση για εταιρείες των οποίων οι κύριοι
είναι συνιδιοκτήτες, εάν υπάρχουν σε διαφορετικούς όµως τοµείς.
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5.7 Αφού συµφωνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο θα οριστεί η
κοινή βάση υπολογισµού του φόρου επί των εταιρειών, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν δυσκολίες µε την ενοποίηση — πως θα
κατανεµηθούν τα κέρδη της εταιρείας που έχει επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε περισσότερες χώρες και πως θα κατανεµηθούν µεταξύ
των διαφόρων χωρών; Προκειµένου να αποτραπεί η χρήση φορολογικών συστηµάτων για τη µεταφορά των κερδών, δεν αρκεί µια
κοινή φορολογική βάση· πρέπει ακόµη να υπάρχει ένα απλό και
λογικό σύστηµα που θα ορίζει τον τρόπο κατανοµής των κερδών
µεταξύ των κρατών µελών, (και, συνεπώς, µεταξύ των χωρών που
έχουν διαφορετικό φορολογικό συντελεστή). Όταν τα κέρδη
ενοποιούνται µε τον τρόπο αυτόν µεταξύ των παραρτηµάτων των
επιχειρήσεων στα διάφορα κράτη, είναι αναγκαίο να υπάρχει ευρεία
συνεργασία των φορολογικών αρχών.
5.7.1
Λαµβανοµένων υπόψη των υποχρεώσεων αυτών, είναι
ενδιαφέρον να εξεταστεί το σύστηµα που χρησιµοποιείται στον
Καναδά, (το 50 % των κερδών κατανέµεται βάσει του ποσοστού
του εργατικού δυναµικού και το άλλο 50 % βάσει του κύκλου
εργασιών).
5.8 Για να λειτουργήσει στην πράξη µε απλό τρόπο η κατανοµή
των κερδών ανά εγκατάσταση, πρέπει να εναρµονιστούν και άλλοι
κανόνες και όχι µόνο ο υπολογισµός της κοινής βάσης. Οι υπολογισµοί πρέπει να γίνονται µε βάση ένα ολόκληρο έτος και η
καταβολή του φόρου να πραγµατοποιείται συγχρόνως σε όλες τις
χώρες. Οι τυποποιηµένες ηλεκτρονικές µεταφορές πρέπει να είναι
µια άλλη απαίτηση.
5.9 Μια από τις σηµαντικότερες συνέπειες της κοινής φορολογικής βάσης είναι ότι το σύστηµα θα είναι διαφανές. Σήµερα, για
τους µη ειδικούς, αυτό ισχύει µόνο όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές. Για να φανεί το πόσο είναι αυτό παραπλανητικό, µπορούµε να συγκρίνουµε τους συντελεστές φορολογίας των
εταιρειών µε το ποσοστό του ΑΕγχΠ που εισπράττεται µέσω του
φόρου Το χαµηλότερο ποσοστό του ΑΕγχΠ 0,8 %, µε στοιχεία του
2003, εισπράττεται στη Γερµανία µε φορολογικό συντελεστή
39,5 %. Αυτό έχει κατά πάσα πιθανότητα σχέση µε τα προβλήµατα
ορισµού της έννοιας της φορολογικής βάσης. Τα «νέα» κράτη µέλη
εισπράττουν κατά µέσο όρο το 2,7 % του ΑΕγχΠ µε φορολογικούς
συντελεστές που κυµαίνονται µεταξύ 35 και 15 %. Τα περισσότερα
«παλαιά» κράτη µέλη εισπράττουν περίπου το 3 % του ΑΕγχΠ., µε
φορολογικούς συντελεστές που κυµαίνονται µεταξύ 38 και
12,5 % (15). Είναι σηµαντικό να καταστούν ορατές οι τόσο διαφορετικές και απροσδόκητες διαφορές όχι µόνο για τις επιχειρήσεις
αλλά και για δηµοκρατικούς σκοπούς όσον αφορά τις εκλογές.

6. Αρχές για µια κοινή ενοποιηµένη βάση για τον εταιρικό
φόρο (16)
6.1 Ευρείες φορολογικές βάσεις
Ο σκοπός των φόρων είναι η χρηµατοδότηση της ευηµερίας των
πολιτών. Συνεπώς, η φορολογική βάση πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν ευρύτερη. Οι ευρείες φορολογικές βάσεις συµβάλλουν,
επίσης, στην ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων κατά τη λειτουργία
της οικονοµίας, δεδοµένου ότι καθιστούν δυνατή τη διατήρηση
χαµηλών φορολογικών συντελεστών.
(15) Structures of the taxation systems in the European Union 2005
edition of Copenhagen Economics
(16) Η σειρά µε την οποία παρουσιάζονται οι αρχές δεν σηµαίνει και
ιεράρχησή τους
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6.2 Ουδετερότητα
Μια κοινή φορολογική εταιρική βάση πρέπει να είναι ουδέτερη
µεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών δυνατοτήτων για επενδύσεις
και να µην νοθεύει τον ανταγωνισµό µεταξύ των κλάδων. Ο τόπος
στον οποίο οι εταιρείες θα αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και
το που θα τοποθετηθεί η κοινή φορολογική βάση, από φοροτεχνική
άποψη, πρέπει να καθορίζονται από ρεαλιστικούς οικονοµικούς
προβληµατισµούς. Μια ουδέτερη κοινή βάση συµβάλλει στη
δηµιουργία ενός ελεύθερου και θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ των
εταιριών.

6.3 Απλότητα
Οι κοινοί κανόνες πρέπει συγχρόνως να χαρακτηρίζονται από
απλότητα, σαφήνεια, και διαφάνεια. Η απαίτηση για απλότητα, όταν
αυτή είναι πρόσφορη από φορολογική άποψη, προϋποθέτει µια
σχέση µε τους διεθνείς λογιστικούς κανόνες, που εφαρµόζονται ήδη
από πολλές εταιρείες. Ταυτόσηµοι κανόνες όσον αφορά την
ηµεροµηνία και τους όρους πληρωµής συµβάλλουν στην απλούστευση των συστηµάτων.

6.4 Αποτελεσµατικότητα
Η φορολόγηση πρέπει να είναι αποτελεσµατική ακόµη µε την έννοια
ότι ο έλεγχος θα πρέπει να είναι εύκολος ώστε να προλαµβάνονται
τα σφάλµατα και να πατάσσονται οι φορολογικές απάτες.

6.5 Σταθερότητα
Είναι σηµαντικό να διακρίνονται τα φορολογικά συστήµατα για τη
σταθερότητά τους. Οι επενδύσεις των εταιριών πρέπει να έχουν
µακροπρόθεσµα κίνητρα και εφόσον τα φορολογικά συστήµατα
αποτελούν ένα από τα στοιχεία που καθορίζουν την πραγµατοποίηση των επενδύσεων, δεν θα πρέπει να τροποποιούνται συχνά.

6.6 Νοµιµότητα
Το σύστηµα πρέπει να είναι αποδεκτό από τους άµεσα ενδιαφερόµενους, τους κοινωνικούς εταίρους και από τον πληθυσµό στο
σύνολό του, εφόσον πρόκειται για τη χρηµατοδότηση απαραίτητων
δραστηριοτήτων για τον πληθυσµό.

6.7 Ευθυδικία
Η κατανοµή µεταξύ των κρατών µελών των κερδών που υπολογίζονται µέσω της κοινής φορολογικής εταιρικής βάσης αποτελεί το
θεµέλιο ενός δίκαιου συστήµατος. Η δίκαιη κατανοµή συµβάλλει
στην ελευθερία των κρατών µελών να προσδιορίζουν τα ίδια το
ποσοστό του φορολογικού συντελεστή.

6.8 ∆ιεθνής ανταγωνισµός
Κατά τον καθορισµό του συστήµατος της κοινής φορολογικής
βάσης θα πρέπει, επίσης, να λαµβάνεται υπόψη η σχέση του µε τα
φορολογικά συστήµατα που ισχύουν στις τρίτες χώρες.
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6.9 Υποχρεωτικός χαρακτήρας
Προκειµένου να αποτραπεί η δηµιουργία νέων διαφορών στον
τοµέα της φορολογίας στο εσωτερικό των κρατών µελών, πρέπει οι
κανόνες καθορισµού της κοινής βάσης σε ένα βέλτιστο σύστηµα να
είναι υποχρεωτικοί τόσο για τις εταιρείες που έχουν επιχειρήσεις
στο εξωτερικό όσο και για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται
µόνο σε µια χώρα. Στην περίπτωση που ένα κοινό σύστηµα
ακολουθεί άλλες αρχές και είναι αρκετά απλό και ανταγωνιστικό
για την επιχείρηση, η αντίθεση µεταξύ του υποχρεωτικού και του
εθελοντικού συστήµατος καθίσταται µάλλον υποθετική. Εάν
αµφισβητηθεί ένα υποχρεωτικό σύστηµα, αυτό θα εξαρτηθεί από τη
διάρθρωση του.
6.10 Προσωρινοί/µεταβατικοί κανόνες
Όµως, η ελεύθερη επιλογή των εταιρειών µπορεί να είναι ένα
αποδεκτό προσωρινό σύστηµα. Μια µεγάλη αλλαγή, όπως η καθιέ-
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ρωση µιας κοινής εταιρικής φορολογικής βάσης µπορεί, επίσης, να
καταστήσει απαραίτητη την υιοθέτηση µεταβατικών κανόνων. Ένα
προσωρινό σύστηµα αποτελεί µια άλλη πιθανή λύση, πέραν της
υιοθέτησης µεταβατικών κανόνων, διότι διασφαλίζει µεγαλύτερη
ευελιξία για την εφαρµογή ενός κοινού συστήµατος.
6.11 Ευέλικτοι κανόνες όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων.
Μολονότι είναι ανάγκη να υπάρχει ένα µακροπρόθεσµο και σταθερό
φορολογικό σύστηµα για τις εταιρείες, είναι αναγκαίο να υπάρχουν
δυνατότητες τροποποίησης, λόγω των µεταβολών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά ή για να διορθώνονται οι αδυναµίες του
συστήµατος. Μπορεί π.χ. να τεθεί θέµα µήπως το σύστηµα δεν
παράγει τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. Η απόφαση σχετικά µε ένα
κοινό σύστηµα θα πρέπει να προβλέπει κανόνες που θα επιτρέπουν
να διασφαλίζεται µε ευελιξία η εφαρµογή των απαραίτητων προσαρµογών.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Ενεργειακή απόδοση»
(2006/C 88/13)
Με επιστολή της τής 7ης Ιουνίου 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: «Ενεργειακή απόδοση».
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές και κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις …… µε εισηγητή τον
κ. ΒUFFETAUT.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της 14ης
Φεβρουαρίου), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 78 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 1
αποχή, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Συµπέρασµα: Η ενεργειακή απόδοση πρέπει να προωθηθεί
1.1 Η επιδίωξη της ενεργειακής απόδοσης έχει αποβεί µία αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις και συνεπώς οι εκούσιες συµφωνίες
είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, στις µείζονες προκλήσεις που θέτει η αύξηση του κόστους
της ενέργειας.
1.2 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαδραµάτιζε έναν ρόλο ιδιαίτερα
χρήσιµο εάν συστηµατοποιούσε τα υπάρχοντα στοιχεία που σχετίζονται µε τις ορθές πρακτικές και την καινοτοµία στον τοµέα αυτό.
Η Γ∆ «Ενέργεια» θα µπορούσε να αποτελέσει ένα είδος µεταδότη
των πληροφοριών που αφορούν την ενεργειακή απόδοση.
1.3 Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού µπορούν
επίσης να φανούν χρήσιµες. Για να αποφέρουν αποτελέσµατα πρέπει
να διεξάγονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους τελικούς καταναλωτές και στους αντίστοιχους επαγγελµατικούς τοµείς. Εναπόκειται
συνεπώς στις εθνικές και τοπικές αρχές να αναλάβουν την σχετική
ευθύνη.
1.4 Τέλος, η υιοθέτηση κανονιστικών ρυθµίσεων δεν θα πρέπει
να είναι ο κανόνας αλλά µάλλον η εξαίρεση στο µέτρο που έχουν

ήδη υιοθετηθεί αρκετές νοµικές πράξεις και είναι σκόπιµο να γίνει
ένας απολογισµός της εφαρµογής τους.
1.5 Η ενεργειακή απόδοση δεν αποτελεί σλόγκαν, πολυτέλεια ή
«γκάτζετ» Σε ένα διεθνές πλαίσιο στο οποίο η ενεργειακή ζήτηση
δεν πρόκειται να πάψει να αυξάνεται, εξαιτίας κυρίως της ταχείας
ανάπτυξης ανερχόµενων στο οικονοµικό προσκήνιο χωρών όπως η
Κίνα, η Ινδία ή η Βραζιλία, διακυβεύεται το συµφέρον των πολιτών,
των επιχειρήσεων, των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας προβλέπει ότι η παγκόσµια ενεργειακή ζήτηση θα αυξηθεί κατά 60 % έως το 2030, διάστηµα κατά
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση — η οποία εξαρτάται κατά 80 %
από τα ορυκτά καύσιµα — θα δει τις εισαγωγές της ενέργειας να
αυξάνονται από 50 % που είναι σήµερα, σε 70 %. Ωστόσο, σε
σύγκριση µε τις παραγωγούς χώρες και τις άλλες χώρες που είναι
σηµαντικοί καταναλωτές ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
αποτελεί ενιαίο παράγοντα της διεθνούς αγοράς ενέργειας. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο ο Τόνι Μπλαιρ ζήτησε, ως Πρόεδρος
του Συµβουλίου, κατά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Hampton
Court τον Οκτώβριο του 2005, τη χάραξη µιας κοινής πολιτικής
στον τοµέα της ενέργειας.
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1.6 ∆εν πρέπει να παραβλέπουµε το γεγονός ότι η απότοµη
αύξηση της ζήτησης και του κόστους της ενέργειας µπορεί να
ασκήσει µεγάλες πιέσεις στην οικονοµική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να ενθαρρύνει την µετεγκατάσταση ορισµένων δραστηριοτήτων που καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες ενέργειας και,
κατ'επέκταση, να οδηγήσει σε υποβάθµιση της κοινωνικής
κατάστασης στα κράτη µέλη εκείνα τα κοινωνικά συστήµατα των
οποίων είναι ήδη εκτεθειµένα σε σηµαντικές εντάσεις, καθώς ο
πληθυσµός τους γερνά και σηµειώνεται δηµογραφική επιβράδυνση.
Από την άποψη αυτή, είναι σκόπιµο να ληφθούν µέτρα για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, δεδοµένου ότι τα µέτρα αυτά
συµβάλλουν στην αισθητή µείωση του κόστους και κατά συνέπεια
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
1.7 Αντίστοιχα, ο ανταγωνισµός για την διασφάλιση των πόρων
ενέργειας µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές πολιτικές εντάσεις,
δηλαδή να απειλήσει ακόµη και την ειρήνη σε ορισµένες περιοχές
του πλανήτη, µία απειλή που µπορεί εύκολα να επεκταθεί µέσω της
διεθνούς τροµοκρατίας.
1.8 Τέλος, η ορθολογική, αποτελεσµατική και οικονοµική χρήση
των πηγών ενέργειας αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα για την
ισορροπία του πλανήτη µας και για την ευηµερία των µελλοντικών
γενεών.
1.9 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η «Πράσινη Βίβλος για την ενεργειακή
απόδοση ή περισσότερα αποτελέσµατα µε λιγότερα µέσα» θέτει
καίρια ερωτήµατα και προτείνει τρόπους δράσης που χαρακτηρίζονται από ρεαλισµό. Υποστηρίζει µε µεγάλη αποφασιστικότητα την
πρόθεση της µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20 % και
φρονεί ότι είναι απαραίτητο, όχι µόνον να επιτευχθεί το συντοµότερο ο στόχος της ετήσιας µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας
κατά 1 %, αλλά και να τεθεί, σε δεύτερη φάση, ο στόχος της πραγµατικής µείωσης κατά 2 %.
1.10 Είναι της γνώµης ότι οι εκούσιες συµφωνίες µε τους
µεγάλους οικονοµικούς τοµείς αποτελούν αναµφίβολα, όταν αυτό
είναι εφικτό, την αποτελεσµατικότερη και προτιµότερη λύση αντί
της υιοθέτησης δεσµευτικών κανονιστικών µέτρων.
∆εδοµένου ότι οι δύο τοµείς µε την µεγαλύτερη κατανάλωση
ενέργειας είναι ο τοµέας των µεταφορών και ο οικοδοµικός τοµέας,
είναι προς αυτή την κατεύθυνση που θα πρέπει να καταβληθούν οι
πλέον συστηµατικές προσπάθειες, καθώς και να επιδιωχθεί η
αναζήτηση καινοτοµιών.
Η συνεχής και προοδευτική εισαγωγή αποδοτικών καινοτοµιών για
την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τόσο των καταναλωτών όσο και των βιοµηχάνων. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη πρέπει να δεσµευτούν µε
αποφασιστικότητα υιοθετώντας συγκλίνουσες πολιτικές µε σκοπό
την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, την ανταλλαγή των
ορθών πρακτικών και την διάδοση των βέλτιστων τεχνολογιών,
καθώς και διοργανώνοντας εκστρατείες ενηµέρωσης και ενθάρρυνσης των νοικοκυριών και των καταναλωτών.

2. Εισαγωγή
Το 2000, η Επιτροπή είχε υπογραµµίσει ότι επείγει να προωθηθεί
δυναµικότερα το ζήτηµα της ενεργειακής απόδοσης, τόσο στο
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στο επίπεδο των κρατών
µελών. Η επιταγή αυτή θεµελιωνόταν στους στόχους που είχαν
τεθεί στο πλαίσιο των συµφωνιών του Κιότο, όσο και στην ανάγκη,
αφενός, να υιοθετηθεί µία µακρόπνοη ενεργειακή πολιτική, για µία
ήπειρο σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένη από την άποψη των πόρων,
και, αφετέρου, να ενισχυθεί η ασφάλεια του ανεφοδιασµού.
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Στο πλαίσιο αυτό, δηµοσιεύτηκε ένα σχέδιο δράσης για την
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, µε
τους ακόλουθους στόχους:
— να εστιαστεί η προσοχή στην ενεργειακή απόδοση,
— να προταθούν κοινά µέτρα και δράσεις στο πλαίσιο των
συµφωνιών του Κιότο,
— να αποσαφηνιστούν οι αντίστοιχοι ρόλοι της Κοινότητας και
των κρατών µελών,
— να γίνουν πράξη οι δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης, µε στόχο η ενεργειακή ένταση να µειώνεται κατά
1 % ανά έτος, αθροιστικός στόχος ο οποίος εικάζεται ότι θα
µπορούσε ακόµη και να ξεπεραστεί,
— να διαδοθούν οι νέες τεχνολογίες.
2.1 Πέντε χρόνια αργότερα, πού βρισκόµαστε;
Ο στόχος της ετήσιας µείωσης κατά 1 % παραµένει, έχουν ωστόσο
θεσπιστεί ορισµένα νοµικά µέσα, έχουν υπογραφεί συµφωνίες µε
ορισµένους οικονοµικούς τοµείς µε σκοπό την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, έχει εγκαινιαστεί µία ευρύτερη συζήτηση για το
θέµα µετά από παρότρυνση της Επιτροπής ή µετά από αίτηση του
Συµβουλίου, έχουν τεθεί σε ισχύ οι συµφωνίες του Κιότο και έχουν
καθοριστεί στόχοι για την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Κατά τα άλλα, είναι πιθανό ο στόχος της µείωσης της ενεργειακής
έντασης να µην επιτευχθεί κατά τρόπο γραµµικό, αλλά να
ακολουθηθεί, ανά τοµέα, µία τακτική βαθµιαίας µείωσης µε βάση
κλιµακωτά κατώφλια.

2.1.1 ∆ ιαθέσιµα νοµικά µέσα
Ορισµένα έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, ενώ άλλα βρίσκονται ακόµη στο
στάδιο της υιοθέτησης. Ορισµένα είναι «στοχοθετηµένα», άλλα
έχουν γενικότερο χαρακτήρα. Αυτά είναι: ο κανονισµός «σχετικά µε
κοινοτικό πρόγραµµα επισήµανσης ενεργειακής απόδοσης για
γραφειακό εξοπλισµό» (1), η οδηγία «για την ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων» (2), η οδηγία «για την προώθηση της συµπαραγωγής
ενέργειας» (3), η πρόταση οδηγίας «περί της ενεργειακής απόδοσης
κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών» (4).
Εξάλλου, ορισµένες συµφωνίες που έχουν συναφθεί µε ορισµένους
οικονοµικούς τοµείς ορίζουν ελάχιστα πρότυπα απόδοσης· οι
εκούσιες αυτές συµφωνίες αντιπροσωπεύουν µία εναλλακτική λύση
αντί της θέσπισης νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων.
Θα ήταν ωστόσο σκόπιµο να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να
αποφευχθεί το ενδεχόµενο να δηµιουργηθεί σύγχυση εξαιτίας του
µεγάλου αριθµού των αλληλεπικαλυπτόµενων κανονιστικών ρυθµίσεων. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσµα να πολλαπλασιαστούν
περαιτέρω οι δυσνόητοι γραφειοκρατικοί κανόνες και, κατ'επέκταση,
θα έθετε εµπόδια στην οικονοµία, ενώ παράλληλα θα δυσχέραινε
την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της απόδοσης στον τοµέα
της ενέργειας.
(1)
(2)
(3)
(4)

Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 2422/2001, ΕΕ L 332 της 15.12.2001.
Οδηγία 2002/91/ΕΚ, ΕΕ L 1 της 04.01.2003.
Οδηγία 2004/8/ΕΚ, ΕΕ L 52 της 21.02.2004.
COM (2003) 739.
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2.1.2 ∆ ιε ύ ρ υ ν σ η τ ο υ σ χε τ ι κο ύ π ρ ο β λ η µ ατ ισ µ ο ύ
Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διεύρυνε τον προβληµατισµό της
για το θέµα και κατέληξε στη χάραξη στρατηγικών, όπως είναι η
στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης που το Συµβούλιο υιοθέτησε στο
Göteborg το 2001 και η οποία έπρεπε να είχε ανανεωθεί έως το
τέλος του 2005 — πράγµα που δυστυχώς δεν έγινε, αλλά και οι
θεµατικές στρατηγικές για την ανακύκλωση, την βιώσιµη χρήση των
φυσικών πόρων ή την αστική ανάπτυξη που περιλαµβάνουν ενεργειακές πτυχές.
2.1.3 Κ ιό τ ο
Το πρωτόκολλο του Κιότο τέθηκε σε ισχύ µετά την επικύρωσή του
από την Ρωσική Οµοσπονδία, αλλά όχι από τις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής, οι οποίες ωστόσο δεν παύουν να αφιερώνουν
σηµαντικά ποσά στην έρευνα για τα µέσα περιορισµού των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δηµοσίευσε µία ανακοίνωση µε τίτλο
«Επιτυχής καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος του πλανήτη»
και το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε την βούλησή του
να δώσει νέα ώθηση στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις.
2.1.4 Ανάπτ υ ξη αν ανεώ σιµω ν πη γώ ν εν έργ ειας
Χαράχθηκαν πολιτικές και τέθηκαν στόχοι για την ανάπτυξη των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, κυρίως δε της αιολικής ενέργειας,
αλλά και άλλων πηγών, καθώς και για την ανάπτυξη του συνόλου
των οικολογικών τεχνολογιών.
Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η ενεργειακή ζήτηση εξακολουθεί να
αυξάνεται και η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παραµένει ιδιαίτερα σηµαντική, πράγµα που θα µπορούσε ενδεχοµένως να επηρεάσει, σε µεγάλο βαθµό, αρνητικά τις ήδη
ανεπαρκείς οικονοµικές επιδόσεις, σε ένα διεθνές πλαίσιο µάλιστα
στο οποίο η ζήτηση είναι εξαιρετικά µεγάλη, εξαιτίας κυρίως της
ανάπτυξης ανερχόµενων στο οικονοµικό προσκήνιο χωρών όπως η
Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία.
Ο προβληµατισµός για την ευρωπαϊκή πολιτική ενεργειακής
απόδοσης και η θέση σε εφαρµογή της πολιτικής αυτής δεν
αποτελούν συνεπώς πολυτέλεια αλλά τριπλή αναγκαιότητα:
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διάγραµµα αυτό ίσως προκάλεσε σύγχυση, δεδοµένου ότι τα
Πράσινα Βιβλία συνήθως προηγούνται των κειµένων νοµοθετικού
χαρακτήρα, το πεδίο εφαρµογής ωστόσο του Πράσινου Βιβλίου
είναι ευρύτερο από αυτό της πρότασης οδηγίας. Η δε διερευνητική
γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µπορεί να θεωρηθεί συµβολή στην διαβούλευση που εγκαινίασε η Επιτροπή.

3.2 Με αφετηρία τη διαπίστωση ότι, παρά τις συζητήσεις για
ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας, η ενεργειακή ζήτηση δεν
παύει να αυξάνεται, η Επιτροπή φρονεί ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
είχε κάθε λόγο να κινηθεί αποφασιστικά προς ένα αναζωογονηµένο
πρόγραµµα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης σε όλα τα
επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας». Είναι της γνώµης ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε να εξοικονοµήσει το 20 % τουλάχιστον της τρέχουσας κατανάλωσής της σε ενέργεια. Η ΕΟΚΕ
εκφράζει την ικανοποίησή της για τους φιλόδοξους στόχους που
έθεσαν η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το εξίσου
φιλόδοξο σχέδιο της διαφοροποίησης του εφοδιασµού. Φρονεί ότι
µε τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται ένας ενάρετος κύκλος ο οποίος
θα µπορούσε, επιπλέον, να οδηγήσει και στη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης µέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, είναι
σκόπιµο να ληφθούν µέτρα ώστε οι ενεργειακές πολιτικές που θα
τεθούν σε εφαρµογή να µην έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση του
κόστους της ενέργειας, πράγµα που µε τη σειρά του θα µπορούσε
να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής µέσα σε ένα
πλαίσιο οξυµένου παγκόσµιου ανταγωνισµού. Συνεπώς, τα πιστοποιητικά που αφορούν την εκποµπή διοξειδίων του άνθρακα αντιπροσωπεύουν ένα διόλου αµελητέο κόστος για τις βιοµηχανίες που
καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες ενέργειας (όπως είναι π.χ. οι
τσιµεντοβιοµηχανίες) και είναι πιθανό να τις ενθαρρύνουν να
προβούν σε µετεγκαταστάσεις. Οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις
των υπό απόφαση ή των προς εφαρµογή µέτρων δεν πρέπει
συνεπώς να αγνοηθούν.

3.3 Όπως προβλέπεται στην περίπτωση των Πράσινων Βιβλίων,
η Επιτροπή θέτει 25 ερωτήµατα σχετικά µε τις εναλλακτικές δυνατότητες που έχουν εντοπιστεί µε σκοπό την διάρθρωση του δηµόσιου διαλόγου, εξετάζει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε
κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και στο
πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και απαριθµεί τις πολιτικές που
πρέπει να εφαρµοστούν καθώς και τους αντίστοιχους ενδιαφερόµενους τοµείς, συνοδεύοντας το σύνολο µε παραδείγµατα.

— Αναγκαιότητα βιώσιµης ανάπτυξης,
— Αναγκαιότητα οικονοµική,
— Αναγκαιότητα πολιτικής ανεξαρτησίας.
Ο προβληµατισµός της ΕΟΚΕ διαρθρώνεται ως εκ τούτου γύρω
από τα θέµα «ενεργειακή απόδοση και αναγκαιότητα βιώσιµης
ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και οικονοµικής ανεξαρτησίας», το
οποίο καλύπτει τα επιµέρους θέµατα που εξετάζει το Πράσινο
Βιβλίο.
3. Το Πράσινο Βιβλίο για την ενεργειακή απόδοση
3.1 Η Επιτροπή εξέδωσε στις 22 Ιουνίου 2005 ένα Πράσινο
Βιβλίο για την ενεργειακή απόδοση µε τίτλο «Περισσότερα αποτελέσµατα µε λιγότερα µέσα». Το έγγραφο αυτό δηµοσιεύτηκε µετά
από την έκδοση της πρότασης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση
στις τελικές χρήσεις και στις ενεργειακές υπηρεσίες και µετά από
την έναρξη των σχετικών κοινοβουλευτικών συζητήσεων, καθώς και
µετά από την υποβολή στην ΕΟΚΕ αίτησης κατάρτισης διερευνητικής γνωµοδότησης µε θέµα την ενεργειακή απόδοση. Το χρονο-

3.4 Είναι εντυπωσιακό ότι ορισµένα προβλήµατα δεν θίγονται
µολονότι είναι όντως σηµαντικά. Για παράδειγµα, δεν γίνεται
καθόλου λόγος για το ζήτηµα του αστικού και του δηµόσιου
γενικά φωτισµού, ούτε για την παραγωγή υλικών από ανακυκλωµένα προϊόντα η οποία, σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι πιο
οικονοµική από την άποψη της κατανάλωσης ενέργειας (µέταλλα,
αλουµίνιο, κλπ), ή ακόµη για την αξιοποίηση των αερίων ζύµωσης
στους χώρους υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων.

3.5 Στόχος του Πράσινου Βιβλίου είναι ο προσδιορισµός των
εµποδίων (απουσία κινήτρων, ελλιπής ενηµέρωση και κατάρτιση,
ανεπάρκεια χρηµατοδότησης, κλπ) που σήµερα δεν επιτρέπουν την
επίτευξη αποδοτικότερων, από πλευράς κόστους, βελτιώσεων. Τα
µέτρα που πρέπει να προωθηθούν είναι εκείνα που θα οδηγήσουν
σε σαφή εξοικονόµηση πόρων µετά την απόσβεση της απαιτούµενης
επένδυσης. Αναµένονται απαντήσεις στα ερωτήµατα που τέθηκαν,
µε τη µορφή υποδείξεων ή παραδειγµάτων, οι οποίες να ανταποκρίνονται στον προτεινόµενο στόχο. Ως συνέχεια του Πράσινου
Βιβλίου, αναµένεται να καταρτιστεί σχέδιο δράσης το 2006.
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3.6 Η Επιτροπή εµφανίζεται αρκετά αισιόδοξη εφόσον θεωρεί
ότι η αυστηρή εφαρµογή του συνόλου των µέτρων που ελήφθησαν
µετά το 2001 (οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων ή
για την συµπαραγωγή ενέργειας), συνδυαζόµενη µε την εφαρµογή
νέων µέτρων, θα µπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόµηση ενέργειας
ισοδύναµη µε το 1,5 % της ετήσιας κατανάλωσης, πράγµα που θα
επιτρέψει να επιτευχθεί το επίπεδο κατανάλωσης του 1990.

4. Ενεργειακή απόδοση: απαραίτητη για τη βιώσιµη ανάπτυξη,
την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική ανεξαρτησία.
4.1 Υπάρχει µία αλυσίδα της ενέργειας της οποίας αποτελούν
µέρος ο παραγωγός, ο µεταφορέας, ο διανοµέας και ο καταναλωτής. Είναι συνεπώς σηµαντικό να αναληφθεί δράση σε όλα τα
στάδια αυτής της αλυσίδας, από την προσφορά έως την ζήτηση. Η
δράση ενδέχεται να αποδειχθεί πιο αποτελεσµατική στις δύο άκρες
της αλυσίδας, δηλαδή στην παραγωγή και στην κατανάλωση.
4.2 Στον τοµέα της παραγωγής προκύπτει τακτικά αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο των διαφόρων τρόπων παραγωγής.
4.2.1
Η συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού, για
παράδειγµα, έχει ως αρχή την ανάκτηση ενός µέρους της ενέργειας
το οποίο κανονικά θα χανόταν, ορισµένες νέες ωστόσο τεχνολογίες
επιτρέπουν τη χρήση πηγών εναλλακτικής ενέργειας. Με τον τρόπο
αυτό, η συλλογή και η αξιοποίηση των αερίων των ορυχείων
επιτρέπει την τροφοδότηση των εγκαταστάσεων συµπαραγωγής (π.χ.
στο Freyming Merlebach στη Λωρραίνη). Εξάλλου, µπορεί επίσης
να ανακτηθεί και η θερµότητα των υψικαµίνων µε σκοπό την αξιοποίηση της (µέσω µιας τεχνικής που εφαρµόζεται στην Brescia στην
Ιταλία).
Στις βόρειες χώρες, ορισµένες µονάδες συµπαραγωγής θερµότητας
και ηλεκτρισµού έχουν υποστεί µετατροπή για να µπορούν να
λειτουργούν µε ξυλεία, πράγµα που οδήγησε στη ανάπτυξη του
τοµέα της ξυλείας.
Εξάλλου, οι έρευνες που διεξάγονται µε σκοπό την επίλυση
προβληµάτων όπως η αύξηση των αποθέσεων στις εγκαταστάσεις,
καθώς και τα φαινόµενα µη κανονικής καύσης, αναµένεται ότι θα
επιτρέψουν τη βελτίωση της απόδοσης των εγκαταστάσεων.
4.2.2
Η ανάκτηση βιοαερίων και η αξιοποίησή τους στα κέντρα
υγειονοµικής ταφής αποβλήτων επιτρέπει την αξιοποίηση µιας
πηγής ενέργειας που άλλοτε παρέµενε αναξιοποίητη, ενώ ταυτόχρονα καταπολεµούνται τα αέρια του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Ο τύπος αυτός καινοτοµίας και αξιοποίησης ενθαρρύνει την οικοδόµηση των εγκαταστάσεων κοντά στον τόπο κατανάλωσης της
ενέργειας, οπότε µε τον τρόπο αυτό αποφεύγονται, ή τουλάχιστον
περιορίζονται, οι απώλειες ενέργειας που προκύπτουν κατά τη
µεταφορά της.
4.2.3
Σε ό,τι αφορά την παραγωγή ηλεκτρισµού, η αύξηση της
απόδοσης είναι αισθητή, π.χ., στον τοµέα της παραγωγής ηλιακής
και αιολικής ενέργειας, καθώς και σε όλους τους τύπους των
µεγάλων 'κλασσικών' και πυρηνικών σταθµών.
4.3 Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, οι πλέον οικονοµικές τεχνολογίες εισάγονται µε σταθερό ρυθµό στους τοµείς που καταναλώνουν ενέργεια. Η αύξηση του κόστους της ενέργειας που
καλείται να καλύψει ο τελικός καταναλωτής/ πελάτης υποχρεώνει
τους βιοµηχάνους να υιοθετούν καινοτόµους τεχνικές.
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4.3.1 Στον τοµέα των µεταφορών µε αυτοκίνητα οχήµατα, οι
καινοτοµίες και η πρόοδος αφορούν ταυτόχρονα την µηχανοκίνηση,
την ποιότητα και την απόδοση των καυσίµων και τον σχεδιασµό
των ελαστικών. Η κατανάλωση των αυτοκινήτων έχει βελτιωθεί τα
τελευταία δέκα χρόνια, πρέπει ωστόσο να αναγνωριστεί ότι η
βελτίωση αυτή αντισταθµίζεται µε την αύξηση του αριθµού των
οχηµάτων. Η χρήση βιοκαυσίµων διευκολύνεται µε την παροχή
φορολογικών κινήτρων, π.χ. θα µπορούσε να προβλεφθεί τα βιοκαύσιµα να µην υπόκεινται στους ίδιους φόρους µε τα πετρελαϊκά
προϊόντα (5).
Η αυτοκινητοβιοµηχανία συνήψε εκούσια συµφωνία µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση µε την οποία ανέλαβε τη δέσµευση οι εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα να κυµαίνονται, το 2008, περί τα 140 γρ/
χλµ. Το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο Υπουργών θα επιθυµούσαν
η ΕΕΚΑ να θέσει ως στόχο οι εκποµπές να µην υπερβαίνουν, το
2010, τα 120 γρ/χλµ. Ούτως ή άλλως, εάν η συµφωνία γίνει
σεβαστή, τα αυτοκίνητα που θα εισαχθούν στην αγορά το
2008/2009 θα καταναλώνουν 25 % λιγότερα καύσιµα απ'ό,τι το
1998.
4.3.2 Σε ό,τι αφορά τις µεταφορές, οι τοπικές αρχές σε
ολόκληρη την Ευρώπη χαράσσουν πολιτικές αστικής µετακίνησης
µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων µεταφορών και
τη µείωση της χρήσης των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. Στη
Γαλλία, για παράδειγµα, κάθε κοινότητα οφείλει να καταρτίζει και
να υποβάλλει προς έγκριση ένα σχέδιο µετακίνησης. Σε άλλες
περιπτώσεις, λαµβάνονται µέτρα µε χαρακτήρα πιο εξαναγκαστικό
όπως, π.χ., τα διόδια µέσα στην ίδια την πόλη (βλ. την περίπτωση
του Λονδίνου).
4.3.3 Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι µεταφορές µε µέσα που
έχουν πάψει να είναι ανταγωνιστικά, όπως είναι οι σιδηροδροµικές
εµπορευµατικές µεταφορές, των οποίων το µερίδιο στην ευρωπαϊκή
αγορά µειώνεται συνεχώς (µικρότερο του 7 %), καθώς και οι πλωτές
µεταφορές. Πρέπει εντούτοις να αναγνωριστεί ότι παρά τις
διάφορες δηλώσεις, οι δύο αυτοί τοµείς οι οποίοι είναι σηµαντικοί
από την άποψη της ενεργειακής απόδοσης, δυσκολεύονται να
αναπτυχθούν, κυρίως διότι δεν υπάρχουν υποδοµές και διότι το
κόστος της λειτουργίας τους ή του εκσυγχρονισµού τους είναι
πολύ υψηλό (βλ. το κανάλι Ρήνου/ Ροδανού ή η σύνδεση µε
συνδυασµένες οδικές-σιδηροδροµικές µεταφορές µέσω των
Άλπεων). Επιπλέον, η κατασκευή υποδοµών προσκρούει συχνά στην
δικαιολογηµένη ή αδικαιολόγητη αντίδραση των περιβαλλοντικών
οµάδων πίεσης.
4.3.4 Η διαχείριση του φωτισµού στις πόλεις αποτελεί και αυτή
αντικείµενο καινοτοµίας µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας. Τα
συστήµατα τηλεδιαχείρισης των δικτύων επιτρέπουν αφενός τον
έλεγχο σε πραγµατικό χρόνο της λειτουργίας των δικτύων, αλλά
και την ρύθµιση της ηλεκτρικής τάσης και την προσαρµογή της
ροής στις πραγµατικές ανάγκες και, κατ'επέκταση, την εξοικονόµηση ενέργειας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Οι λαµπτήρες του δηµόσιου φωτισµού παλαιάς τεχνολογίας (π.χ.
ατµού υδραργύρου) αντικαθίστανται συχνά µε λαµπτήρες νατρίου
υψηλής πίεσης που είναι λιγότερο ισχυροί και λιγότερο ακριβοί. Οι
λευκές δίοδοι που καταναλώνουν µικρή ενέργεια αναπτύσσονται
όπως και η ηλιακή ενέργεια. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική χρήση, οι
λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης καταλαµβάνουν σταδιακά µία
θέση στην αγορά και συµβάλλουν στην µείωση της κατανάλωσης.
Ορισµένες ιταλικές επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
προσφέρουν στους πελάτες τους κουπόνια έκπτωσης για την αγορά
λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης.
(5) Οδηγία 2003/96/ΕΚ, ΕΕ L 283 της 31.10.2003, Κοινοτικό πλαίσιο
φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.
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4.3.5
Στον οικοδοµικό τοµέα, αναµένεται ότι η εφαρµογή της
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση θα αποδώσει καρπούς. Εν
πάση περιπτώσει, η υιοθέτηση των προτύπων µόνωσης είχε ως
αποτέλεσµα να σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος τόσο στο σύνολο των
νέων οικοδοµών, όσο και στον τοµέα της υαλόφραξης.
4.3.6
Στον τοµέα της βιοµηχανίας, πολλοί µεγάλοι κλάδοι όπως
η αυτοκινητοβιοµηχανία, ανέλαβαν εκούσιες δεσµεύσεις µε σκοπό
την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων τους τα
οποία, κατά τα άλλα, πρέπει να είναι σύµφωνα προς τα πρότυπα
ευρωπαϊκής σήµανσης. Παράλληλα, αναπτύσσεται η θέση σε
λειτουργία µονάδων συµπαραγωγής για βιοµηχανική χρήση. Πρέπει
να σηµειωθεί ότι ορισµένοι τοµείς που καταναλώνουν πολλή
ενέργεια, όπως ο τοµέας του αλουµινίου, εξοικονοµούν µη
αµελητέες ποσότητες ενέργειας χάρη στην χρήση ανακυκλωµένων
προϊόντων.
4.4 Από τα προαναφερθέντα παραδείγµατα προκύπτει ότι,
καθώς το κόστος της ενέργειας αυξάνεται σταθερά, η ενεργειακή
απόδοση έχει αποβεί µία φυσική ενάρετη διαδικασία για τους οικονοµικούς παράγοντες πράγµα που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι
διευθετήσεις εκούσιου χαρακτήρα είναι εξίσου αποτελεσµατικές
µακροπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα µε τις κανονιστικές ρυθµίσεις.

5. Τα ερωτήµατα του Πράσινου Βιβλίου
5.1 Ερώτηµα 1: Πώς µπορούν να τονωθούν αποτελεσµατικότερα
οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στις τεχνολογίες ενεργειακής
απόδοσης;
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η παροχή φορολογικών κινήτρων θα µπορούσε
να αποδειχθεί ένα αποτελεσµατικό µέτρο για την τόνωση των
επενδύσεων, αλλά και ότι, πέραν αυτού, η ανάπτυξη υπηρεσιών
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της συνεχούς εκµετάλλευσης
µπορεί να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων.
Είναι εντούτοις της γνώµης ότι υφίστανται και άλλα εκούσια µέσα
µη φορολογικού χαρακτήρα τα οποία θα µπορούσαν να
αποδειχθούν αποτελεσµατικά, όπως η απονοµή «τροπαίων» για την
εξοικονόµηση ενέργειας, η διάδοση των «καλύτερων διαθέσιµων
τεχνολογιών», η διοργάνωση εκστρατειών στο εσωτερικό των
επιχειρήσεων µε σκοπό την ανάπτυξη απλών και καθηµερινών
κοινών συνηθειών (αυτόµατο σβήσιµο του φωτισµού, ενεργοποίηση
της λειτουργίας «νάρκη» στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές,
κλπ), καθώς και εκστρατειών για το ευρύ κοινό, οι οποίες θα
µπορούσαν να αποδειχθούν αποτελεσµατικές. Σε ανάλογο πνεύµα,
οι επιχειρήσεις παροχής ενέργειας ενθαρρύνουν τους καταναλωτές
και τους πελάτες τους να υιοθετούν υπεύθυνους τρόπους κατανάλωσης και να κάνουν, για παράδειγµα, χρήση λαµπτήρων χαµηλής
κατανάλωσης. Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται ατοµική και
συλλογική υπευθυνότητα. Μία ινδική παροιµία λέει σωστά «ο
κόσµος µας είναι η κληρονοµιά που θα αφήσουµε στα παιδιά µας».
∆εν νοείται, από ηθική άποψη, η στάση µας απέναντι στις µελλοντικές γενιές να είναι ανεύθυνη.
Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση χρηµατοδοτικών πόρων υπέρ της
διεξαγωγής έρευνας, αυτή µπορεί αναµφισβήτητα να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης µεταξύ των
δηµόσιων και των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων.
5.2 Ερώτηµα 2: Καταλληλότητα του µηχανισµού ποσοστώσεων
εκποµπών σε σχέση µε την ενεργειακή απόδοση
Η πολιτική αυτή θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να χρησιµοποιηθεί για
τη χάραξη οικιακών σχεδίων στους τοµείς της κατοικίας και των
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εταιρειών µεταφορών, οι οποίοι όπως είναι γνωστό καταναλώνουν
µεγάλη ποσότητα ενέργειας. Κατά τα άλλα, σε ορισµένες χώρες έχει
ήδη καθιερωθεί η χρήση πιστοποιητικών εξοικονόµησης ενέργειας,
τα οποία επιβάλλουν στους παραγωγούς υποχρεώσεις µε σκοπό την
εξοικονόµηση ενέργειας και, έµµεσα, τον περιορισµό των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα. Όταν δεν λαµβάνουν συγκεκριµένα µέτρα,
οι παραγωγοί φορολογούνται (στη Γαλλία, π.χ., µε 2 λεπτά ανά
κιλοβατώρα), γεγονός που τους εξαναγκάζει να λαµβάνουν πρωτοβουλίες έναντι των πελατών τους µε σκοπό την εξοικονόµηση
ενέργειας.
Είναι σκόπιµο να καταβληθούν προσπάθειες ώστε η αύξηση του
κόστους ενέργειας που ενδέχεται να προκύψει από την υιοθέτηση
των µέτρων αυτών να µην οδηγήσει σε αρνητικά κοινωνικοοικονοµικά αποτελέσµατα, αλλά να εκτιµηθεί σε συσχετισµό µε τον
κίνδυνο µιας µελλοντικής µείζονος ενεργειακής κρίσης. Η αποδοχή
του κόστους σήµερα µπορεί να εξασφαλίσει οφέλη για το µέλλον.
Με τον ίδιο τρόπο, η καταλληλότητα των διαφόρων µηχανισµών
απαίτησης πιστοποιητικών εκποµπών ή εξοικονόµησης ενέργειας
πρέπει επίσης να εξετάζεται σε συνάρτηση µε το δυναµικό τους να
ενθαρρύνουν την πραγµατοποίηση επενδύσεων στις καθαρές τεχνολογίες που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας.
Σε ό,τι αφορά τα σχέδια κατανοµής που αφορούν τα πιστοποιητικά
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι
εγκαταστάσεις που έχουν ήδη επενδύσει σε καθαρές τεχνολογίες, οι
οποίες περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας, δεν τυγχάνουν
ευνοϊκότερης µεταχείρισης από εκείνες που δεν κατέβαλαν προσπάθειες αυτού του είδους.
Εξάλλου, τα σχέδια συµπαραγωγής που επιθυµεί να ενθαρρύνει η
Ένωση πρέπει να ενσωµατωθούν καλύτερα στα σχέδια κατανοµής.

5.3 Ερώτηµα 3: Σκοπιµότητα των ετήσιων εθνικών σχεδίων ενεργειακής απόδοσης και σύγκριση των σχεδίων αυτών.
Εάν προβλεφθεί η κατάρτιση τέτοιων σχεδίων, είναι σκόπιµο τα
σχέδια να είναι συνεπή προς τους επενδυτικούς κύκλους. Στην
πράξη, η απόσβεση των επενδύσεων δεν ολοκληρώνεται εντός ενός
έτους και συνεπώς θα ήταν σκόπιµο τα σχετικά σχέδια να λαµβάνουν υπόψη το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την εφαρµογή
και την απόσβεσή τους.
Τα σχέδια αυτά θα οδηγήσουν σαφώς στον καθορισµό στόχων,
ωστόσο µία σύγκριση µεταξύ τους θα µπορούσε να αποβεί χρήσιµη
ως µέσο διάδοσης των αποδοτικών και αποτελεσµατικών πρακτικών.

5.4 Ερώτηµα 4: Σκοπιµότητα θέσπισης φορολογικών µέσων.
Τα φορολογικά µέσα µπορούν να αποδειχθούν αποδοτικά αρκεί να
επιλεγούν προσεκτικά και να είναι κατάλληλα στοχοθετηµένα. Είναι
ωστόσο σαφές ότι η χρήση τους αποτελεί λεπτό ζήτηµα και ότι
κατά κύριο λόγο αποτελεί αρµοδιότητα των επιµέρους κρατών
µελών, ενώ παράλληλα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές της
επικουρικότητας και της ελεύθερης διοίκησης των τοπικών αρχών.
Σε ό,τι αφορά το ποσοστό του ΦΠΑ, για την τροποποίησή του
απαιτείται οµοφωνία στο Συµβούλιο.
Εξάλλου, η συστηµατική χρήση οικολογικής σήµανσης είναι πιο
εύχρηστη και µπορεί να αποδειχθεί αποτελεσµατική.
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5.5 Ερώτηµα 5: Ανάπτυξη ενός συστήµατος κρατικών ενισχύσεων
που να είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον, µέσω της
ενθάρρυνσης της οικολογικής καινοτοµίας και των δεικτών
παραγωγικότητας.
Σε ό,τι αφορά το θέµα αυτό, οι προσπάθειες πρέπει να κατευθυνθούν προς τους τοµείς που καταναλώνουν το µεγαλύτερο
ποσοστό ενέργειας: την κατοικία και τις µεταφορές. Πρέπει ωστόσο
να αποφευχθεί η περίπτωση η παροχή κρατικών ενισχύσεων να
οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισµού.
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Χρειάζεται συνεπώς µία διαρθρωµένη εργολαβία. Κατ'ουσία ο
αρχιτέκτονας είναι εκείνος που, µε τη βοήθεια ενός γραφείου
µελετών, θα πρέπει να αναλαµβάνει την εφαρµογή των κανόνων που
αφορούν την χρήση ενέργειας και για το λόγο αυτό, τα κείµενα
πρέπει να είναι απλά και σαφή για µία εφαρµογή που στην πράξη
είναι σύνθετη.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η εισαγωγή κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης
στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για κρατικές προµήθειες
πρέπει να ενθαρρυνθεί, όπως επίσης και οι έλεγχοι ενεργειακής
απόδοσης στα δηµόσια κτήρια. Ίσως είναι σκόπιµο να αναπτυχθεί η
έννοια του «πλειοδότη» από ενεργειακή άποψη.

Πριν από οιαδήποτε επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας
πρέπει απαραίτητα να προηγηθεί ένας απολογισµός της εφαρµογής
της οδηγίας το 2001 και ενδεχοµένως να µειωθεί το κατώφλιο, το
οποίο σήµερα έχει οριστεί στα 1000 τ.µ. Τονίζεται ότι η ανά
πενταετία αναθεώρηση των κανονισµών για την θερµότητα αποτελεί
κατ'ουσία πολύ περιορισµένη προθεσµία εφαρµογής για έναν τοµέα
όπου οι επιχειρήσεις είναι συχνά µικρού µεγέθους. Μία προθεσµία
7 ετών θα ήταν αναµφίβολα πιο ρεαλιστική διότι θα παρείχε
πράγµατι στις επιχειρήσεις το χρονικό περιθώριο που απαιτείται για
την εφαρµογή αυτών των ρυθµίσεων, δίχως ταυτόχρονα να τις
υποχρεώνει να εφαρµόζουν νέους κανόνες τη στιγµή µάλιστα που
οι προηγούµενοι µόλις που θα έχουν αρχίσει να ισχύουν.

Είναι ούτως ή άλλως απαραίτητο να αξιολογηθούν τα πειράµατα
που πραγµατοποιήθηκαν σε δηµόσια κτήρια για να µπορέσει να
εκτιµηθεί η σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας.

Θα ήταν χρήσιµο να προβλεφθεί µία αξιολόγηση των µέτρων που
λαµβάνουν τα κράτη µέλη καθώς και η ανταλλαγή των ορθών πρακτικών.

5.7 Ερώτηµα 7: Επάρκεια των πόρων που προορίζονται για την
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

5.9 Ερώτηµα 9: Κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες µε σκοπό την
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Οι πόροι υπέρ της ενεργειακής απόδοσης µπορούν να αποτελέσουν
σηµαντικά µέσα τα οποία θα επιτρέψουν την αποδοτικότερη χρήση
της ενέργειας και την επίτευξη µεγαλύτερης εξοικονόµησης
ενέργειας. Μπορούν επίσης να διευκολύνουν τις επενδύσεις του
ιδιωτικού τοµέα και να βοηθήσουν τις εταιρείες παραγωγής
ενέργειας να παρέχουν στους πελάτες τους διάφορες δυνατότητες
περιορισµένης κατανάλωσης ενέργειας, να επιταχύνουν την
ανάπτυξη υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης και να παράσχουν
κίνητρα, αφενός, για την ανάπτυξη Ε&Α και, αφετέρου, για την
έγκαιρη κυκλοφορία στην αγορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων.
Αποτελούν συνεπώς χρήσιµα µέσα τα οποία συνοδεύουν την
εισαγωγή της εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών.

Πρέπει δίχως άλλο να ευνοηθεί µία φορολογική πολιτική που να
παρέχει κίνητρα, που να προβλέπει, π.χ., την µείωση του φόρου
ακινήτου περιουσίας για τους ιδιοκτήτες ανάλογα µε τις επενδύσεις
που πραγµατοποιούν υπέρ της ενεργειακής απόδοσης. Όπως και να
έχουν τα πράγµατα, οι τυχόν παρεµβάσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται στο εθνικό επίπεδο.

Αντίθετα, πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση η ενεργειακή απόδοση
να ληφθεί µε µεγαλύτερη συνέπεια υπόψη στο πλαίσιο του Ταµείου
Συνοχής και του Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

5.10 Ερώτηµα 10: Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των
προϊόντων οικιακής χρήσης που καταναλώνουν ενέργεια.

5.6 Ερώτηµα 6: Οι δηµόσιες αρχές ως υπόδειγµα.

Είναι κυρίως επείγον να αυξηθούν οι πιστώσεις υπέρ της έρευνας
και της ανάπτυξης, όπως συµβαίνει στις Ηνωµένες Πολιτείες οι
οποίες χορηγούν σηµαντικά κονδύλια για την ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών.
5.8 Ερώτηµα 8: Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Ο τοµέας αυτός είναι στρατηγικής σηµασίας και τα κέρδη από την
άποψη της ενεργειακής απόδοσης θα µπορούσαν να είναι
σηµαντικά. Πρέπει ωστόσο να καταβληθούν προσπάθειες ώστε οι
ιδιοκτήτες/εκµισθωτές να µην καλούνται να καλύψουν έξοδα
δυσανάλογα προς τις δυνατότητές τους, ούτε να επιβάλλονται
διοικητικές υποχρεώσεις υπερβολικά επαχθείς και πολύπλοκες.
Πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε τα κράτη µέλη να µην παράγουν
κείµενα η εφαρµογή των οποίων είναι δύσκολη λόγω της πολυπλοκότητάς τους ή τα οποία δεν θα εφαρµόζονται από ορισµένες
επιχειρήσεις, ενώ άλλες θα υποχρεούνται να τα εφαρµόζουν,
γεγονός που θα οδηγούσε σε στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Στον
οικοδοµικό τοµέα, η ενεργειακή απόδοση έχει σφαιρικό χαρακτήρα,
οι οικοδόµοι ωστόσο παρεµβαίνουν µεµονωµένα, ανά περίπτωση.

Θα ήταν ούτως ή άλλως χρήσιµο να αναπτυχθεί µία αγορά ενεργειακών υπηρεσιών, πράγµα που ήδη υφίσταται σε ορισµένες χώρες
της Ένωσης, κυρίως δε στις βόρειες χώρες και στη Γαλλία.

Θα ήταν σκόπιµο:
— να αξιοποιηθεί η πείρα που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο της
ολοκληρωµένης πολιτικής των προϊόντων·
— να συνδυαστεί η πρόκληση αυτή µε την εφαρµογή της οδηγίας
για τον οικολογικό σχεδιασµό των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια·
— να γίνει ένας απολογισµός των εθελούσιων δεσµεύσεων που
αναλαµβάνει σήµερα η βιοµηχανία.
Το ενεργειακό σήµα είναι υποχρεωτικό για ορισµένες συσκευές
οικιακής χρήσης (ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων,
πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές λυχνίες). Η δε χρήση του θα
µπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
(όπως οι ηλεκτρικοί φούρνοι και οι φούρνοι µικροκυµάτων), καθώς
και σε συσκευές οι οποίες χρησιµοποιούνται σε άλλους τοµείς,
όπως η θέρµανση και ο κλιµατισµός, και οι οποίες καταναλώνουν
µεγάλες ποσότητες ενέργειας (π.χ. στους οικιακούς αεριολέβητες,
στους κυκλοφορητές και στα συστήµατα κλιµατισµού µε
ανεξάρτητο συµπυκνωτή).
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5.11 Ερώτηµα 11: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
οχηµάτων.
Είναι σκόπιµο να αναµείνουµε τα αποτελέσµατα της εθελούσιας
δέσµευσης που ανέλαβε η ACEA (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων) έναντι της Επιτροπής.
Η αυτοκινητοβιοµηχανία εισάγει, ούτως ή άλλως, τις καινοτοµίες
που σχετίζονται µε την ενεργειακή απόδοση των οχηµάτων, µε τις
εξελίξεις στον τοµέα της µηχανοκίνησης και µε την µείωση της
κατανάλωσης ενέργειας, κατά τρόπο σταθερό και προοδευτικό.
Παραµένει το ζήτηµα των παλαιών αυτοκινήτων, το οποίο σε
ορισµένες περιπτώσεις έχει και µία κοινωνική πτυχή. Ωστόσο, τόσο
για λόγους ενεργειακής απόδοσης όσο και για λόγους ασφάλειας
θα ήταν χρήσιµο να ενθαρρύνεται η αντικατάστασή τους µε νέα.
Πιθανόν να είναι σκόπιµο να εξεταστεί το ενδεχόµενο καθιέρωσης
ειδικών µέτρων χρηµατοδότησης ώστε να µην τιµωρούνται τα
άτοµα µε περιορισµένο εισόδηµα.
Τέλος, η φορολογία των µέσων µεταφοράς παραµένει εξαιρετικά
άνιση τιµωρώντας ορισµένους τρόπους µεταφοράς, όπως ήδη
υποστήριξε η ΕΟΚΕ στην έκθεσή της για τις βιώσιµες µεταφορές.
5.12 Ερώτηµα 12: Εκστρατείες πληροφόρησης του κοινού.
Για να υπάρξει αποτέλεσµα πρέπει, σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, να
προτιµώνται οι εκστρατείες σε εθνική κλίµακα αντί σε ευρωπαϊκή
κλίµακα. Θα ήταν επίσης χρήσιµη η διοργάνωση ειδικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης των παιδιών ώστε να αποκτήσουν από
αρκετά νωρίς καλές συνήθειες που να συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας (για παράδειγµα, να κλείνουν το φως όταν
βγαίνουν από το δωµάτιο). Ιδιαίτερα χρήσιµο θα ήταν επίσης να
ενηµερώνονται επαρκώς οι καταναλωτές, ώστε κατά την αγορά
αγαθών που καταναλώνουν ενέργεια να είναι σε θέση να επιλέγουν
τα πλέον κατάλληλα.
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5.14 Ερωτήµατα 14 και 15: Ρόλος των φορέων παροχής
ενέργειας στο πλαίσιο της παροχής ενεργειακών υπηρεσιών
και καθιέρωση «λευκών πιστοποιητικών».
Τίθεται το ερώτηµα κατά πόσον ο παραγωγός-διανοµέας ενέργειας
έχει πράγµατι όφελος να ενθαρρύνει περιορισµούς στην κατανάλωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισµένα κράτη µέλη
καθιέρωσαν τη χρήση πιστοποιητικών εξοικονόµησης ενέργειας.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη όλη η αλυσίδα των παραγόντων για να
µπορέσει να επιτευχθεί µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Θα
ήταν χρήσιµη η σύνταξη ενός κώδικα δεοντολογίας ο οποίος να
υιοθετείται σε εθελούσια βάση.
Είναι δίχως άλλο απαραίτητο να προσδιοριστούν ακριβέστερα οι
έννοιες της υπηρεσίας ενεργειακής απόδοσης και της σύµβασης
ενεργειακών επιδόσεων.
Σε ό,τι αφορά τα λευκά πιστοποιητικά, θα ήταν σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί ένας απολογισµός της χρήσης τους στα κράτη µέλη,
όπου αυτά έχουν ήδη εφαρµοστεί, πριν η χρήση τους επεκταθεί σε
κοινοτική κλίµακα.
5.15 Ερώτηµα 16: Παροχή κινήτρων στη βιοµηχανία για την
υιοθέτηση τεχνολογιών µε καλύτερη ενεργειακή απόδοση
Αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων µέτρων (εκποµπές διοξειδίου
του άνθρακα, εθελούσιες δεσµεύσεις).
Πρέπει να ευνοηθούν οι εθελούσιες δεσµεύσεις έναντι των εξαναγκαστικών µέτρων. Τα µέτρα έχουν εξάλλου ήδη ληφθεί, στο µέτρο
που είναι βάσιµα και επικερδή από οικονοµική άποψη, σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες. Η δράση που θα αναληφθεί θα ήταν συνεπώς
σκόπιµο να επικεντρωθεί στα µέτρα που συνδυάζονται µε την
παροχή κινήτρων ή ενισχύσεων, διότι σε αντίθετη περίπτωση οι
συνέπειες είναι απρόβλεπτες.

∆εδοµένου ότι έχουν ήδη διοργανωθεί εκστρατείες σε εθνική
κλίµακα, θα µπορούσε να προωθηθεί η ανταλλαγή εµπειριών.

5.16 Ερώτηµα 17: Ισορροπία µεταξύ των τρόπων µεταφοράς και
αύξηση του µεριδίου αγοράς των σιδηροδροµικών και των
πλωτών µεταφορών

5.13 Ερώτηµα 13: Αποτελεσµατικότητα της µεταφοράς και της
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, προώθησης της συµπαραγωγής.

Ο σιδηροδροµικός τοµέας στερείται συχνά ευελιξίας και δεν παρέχει
τη δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων, ενώ το δίκτυο των πλωτών
οδών δεν είναι ακόµη αρκετά ανεπτυγµένο και παρουσιάζει πολλές
συµφορήσεις. Πρέπει να πραγµατοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις στη διαλειτουργικότητα των διαφόρων τρόπων µεταφοράς, να
ενσωµατωθεί το εξωτερικό κόστος και να αξιοποιηθούν οι τρόποι
µεταφοράς που επιτρέπουν µεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Η
δυνατότητα ανάπτυξης ενός ρυθµιζόµενου ανταγωνισµού, αντί ενός
καθαρού, σκληρού ανταγωνισµού, θα µπορούσε να δώσει ώθηση
στον τοµέα καθώς ανταποκρίνεται καλύτερα στα χαρακτηριστικά
του.

Η παραγωγή ηλεκτρισµού υφίσταται απώλειες κατά τη φάση του
µετασχηµατισµού του (30 % περίπου) και της µεταφοράς του
(10 % περίπου). Οι απώλειες κατά τη µεταφορά µπορούν να
µειωθούν εάν οι αποστάσεις που πρέπει να διανυθούν περιοριστούν.
Μπορεί επίσης να εξοικονοµηθεί ενέργεια µε τη βοήθεια µιας
καλύτερης διαχείρισης της ζήτησης, κυρίως των µεγάλων καταναλωτών ενέργειας. Είναι συνεπώς σκόπιµο να προωθηθεί η σύναψη
συµφωνιών µεταξύ αυτού του τύπου καταναλωτή και των παραγωγών προκειµένου να βελτιωθεί η διαχείριση της ζήτησης.
Το άνοιγµα της αγοράς προβλέπεται ότι θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητα χάρη στον ανταγωνισµό που θα αναπτυχθεί µεταξύ
των διανοµέων, είναι ωστόσο πολύ νωρίς για έναν απολογισµό
αυτού του είδους.
Σε ό,τι αφορά την συµπαραγωγή, θα ήταν σκόπιµο να διασφαλιστεί
ένας ορισµός του καθεστώτος του ηλεκτρισµού που προέρχεται
από συµπαραγωγή. Εξάλλου, η συµµόρφωση προς τις παραµέτρους
της οδηγίας για την συµπαραγωγή φαίνεται δύσκολη, ιδιαίτερα
µάλιστα καθώς κάθε κράτος µέλος ερµηνεύει τις εν λόγω παραµέτρους κατά τρόπο διαφορετικό.

5.17 Ερώτηµα 18: Χρηµατοδότηση των υποδοµών του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών (6)
Από καιρό αναµένεται η θέση σε λειτουργία ορισµένων µεγάλων
διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών. Υπαίτια για την καθυστέρηση
αυτή είναι συχνά η κρίση που διανύουν τα δηµόσια οικονοµικά της
Ευρώπης. Η ΕΟΚΕ συνιστά τα κονδύλια της Ε.Ε. να διοχετευτούν
κατά προτεραιότητα στην ανάπτυξη των τρόπων µεταφοράς που
έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποδοτικοί από ενεργειακή άποψη.
∆ιατυπώνεται η ευχή ότι θα ενθαρρυνθεί η σύναψη εταιρικών
σχέσεων µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.
(6) ΕΕ C 108 της 30.4.2004 «Οι υποδοµές µεταφορών του µέλλοντος».
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5.18 Ερώτηµα 19: Πρότυπα ή κανονιστικά µέτρα για τις µεταφορές
Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις τεχνολογικές καινοτοµίες και
στην καθιέρωση κανόνων οι οποίες θα προσδιοριστούν από την
βιοµηχανία σε συνεργασία µε τις δηµόσιες αρχές.
5.19 Ερώτηµα 20: Είναι σκόπιµο οι δηµόσιες αρχές να υποχρεούνται να αγοράζουν «καθαρά» οχήµατα;
Οι αρχές της ελεύθερης διαχείρισης των τοπικών αρχών και της
επικουρικότητας δεν αντιτίθενται στην επιβολή υποχρεώσεων.
Ωστόσο, ορισµένες δηµόσιες αρχές έχουν ήδη προβεί σε αυτόν τον
τύπο αγορών. Η καθιέρωση κανόνων στον τοµέα των προσκλήσεων
υποβολής προσφορών µπορεί να ενθαρρύνει αυτή την πρακτική.
Κατά τα άλλα, η πρόταση οδηγίας για την προαγωγή καθαρών
οχηµάτων οδικών µεταφορών [COM(2005) 634] αποσκοπεί στην
καλλιέργεια αυτής της πρακτικής µέσω της επιβολής µιας ποσόστωσης «καθαρών» οχηµάτων στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών των δηµόσιων αρχών.
5.20 Ερώτηµα 21: Καταλογισµός των δαπανών των υποδοµών
µεταφορών και του «εξωτερικού κόστους» (ρύπανση, ατυχήµατα, κλπ).
Η ΕΟΚΕ έχει επανειληµµένα ταχθεί υπέρ του καταλογισµού του
εξωτερικού κόστους και έχει καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει
σχετικό σχέδιο. Συνεπώς, θεωρείται ενδεδειγµένο να αξιολογηθούν
τα µέτρα που έχουν υιοθετήσει µέχρι σήµερα ορισµένες χώρες,
ώστε να µπορέσει να διαπιστωθεί επακριβώς η αποτελεσµατικότητά
τους.
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5.21 Ερώτηµα 22: Πρόγραµµα χρηµατοδότησης σχεδίων ενεργειακής απόδοσης που έχουν υποβληθεί από εταιρείες ενεργειακής απόδοσης.
Εάν πρωτοβουλίες αυτού του είδους έχουν σηµειώσει επιτυχία, η
διάδοσή και η στήριξή τους πρέπει να ενθαρρυνθούν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
5.22 Ερώτηµα 23: Η ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο των
σχέσεων µε τις τρίτες χώρες
Το κόστος της ενέργειας θα καταστήσει το ζήτηµα της ενεργειακής
απόδοσης πιο κρίσιµο από ό,τι στο παρελθόν. Οι διεθνείς χρηµατοδοτικοί οργανισµοί θα πρέπει σαφώς να λάβουν υπόψη την
ανησυχία αυτή στο πλαίσιο της τεχνικής και χρηµατοδοτικής
βοήθειας που παρέχουν.
5.23 Ερώτηµα 24: Αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εµπειρογνωµοσύνης στις αναπτυσσόµενες χώρες
Θα ήταν σκόπιµο να απλοποιηθούν και να καταστούν αποτελεσµατικότερα τα υπάρχοντα µέτρα (ΜΚΑ, ΚΕ). (7)
5.24 Ερώτηµα 25: ∆υνατότητα διαπραγµάτευσης τιµολογιακών
πλεονεκτηµάτων µε τον ΠΟΕ για τα ενεργειακά αποδοτικά
προϊόντα
Κατά πάσα πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιτύχει την
αποδοχή των µέτρων αυτών εκ µέρους του ΠΟΕ, διότι ενδέχεται να
θεωρηθεί ότι τα µέτρα αυτά αποσκοπούν στο να ζηµιωθεί η
παραγωγή των αναπτυσσόµενων χωρών.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(7) (ΜΚΑ=Μηχανισµός Καθαρής Ανάπτυξης, ΚΕ= Κοινή Εφαρµογή).
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Πρόταση Κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας µικροδιαφορών»
COM(2005) 87 τελικό — 2005/0020 COD
(2006/C 88/14)
Στις 4 Απριλίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για
την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 23 Ιανουαρίου 2006, µε εισηγητή τον κ. J.
PEGADO LIZ.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της
14ης Φεβρουαρίου), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε οµόφωνα, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Περίληψη, συµπεράσµατα και συστάσεις

2. Εισαγωγή. Αντικείµενο της πρότασης

1.1 Με την Πρόταση Κανονισµού για τη θέσπιση ευρωπαϊκής
διαδικασίας µικροδιαφορών (1), η Επιτροπή δίδει συνέχεια σε µια
σειρά πρωτοβουλιών µε στόχο τη βαθµιαία υλοποίηση και ανάπτυξη
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, καταργώντας
φραγµούς και προωθώντας τη διευκόλυνση των διαδικασιών πολιτικής δικονοµίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι όπως όριζε, ειδικότερα, στο Σχέδιο ∆ράσης της, που υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο
∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 3 ∆εκεµβρίου
1998 (2).

2.1 Η παρούσα πρόταση πληροί έναν από τους κεντρικούς
στόχους του Πράσινου Βιβλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2002 (5), ενώ
ο άλλος παράλληλος στόχος, η θέσπιση διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής, αποτέλεσε αντικείµενο πρότασης Κανονισµού που υπέβαλε η Επιτροπή εδώ και ένα χρόνο (6), και για την
οποία η ΕΟΚΕ έχει ήδη εκδώσει τη γνωµοδότησή της (7).

1.2 Η ΕΟΚΕ, δίδοντας συνέχεια στις θέσεις που έχει λάβει στο
παρελθόν σχετικά µε όλες τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής και του
Συµβουλίου µε στόχο την ενίσχυση της ύπαρξης ενός πραγµατικού
ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου, χαιρετίζει και υποστηρίζει την υπό
εξέταση πρόταση και τονίζει το γεγονός ότι η προτεινόµενη νοµική
βάση είναι κατάλληλη προκειµένου να οριστούν ως πεδίο εφαρµογής του κανονισµού όχι µόνον οι διασυνοριακές διαφορές, αλλά
επίσης, προαιρετικά, και οι εθνικές διαφορές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επιθυµητή ισότητα δικαιωµάτων των µερών σε διαδικασίες δίκαιες, ταχείες και ευπρόσιτες για την επίλυση διαφορών σε
όλα τα κράτη µέλη.
1.3 Η ΕΟΚΕ συγχαίρει την Επιτροπή για την τεχνική και νοµική
ορθότητα της πρότασης, που καθίσταται σαφής στις παρατηρήσεις
της ανά άρθρο (3), για την ισορροπία που επιτυγχάνει µεταξύ των
διαφόρων συµφερόντων και για την υποστήριξη της πρότασης µέσω
µιας µελέτης επίδρασης καλά δοµηµένης, κατάλληλα ανεπτυγµένης
και παρουσιασµένης µε σαφήνεια (4).
1.4 Οι γενικές και ειδικές παρατηρήσεις που διατυπώνει η ΕΟΚΕ
έχουν ως µόνο στόχο να αναδείξουν την πρόταση και να τελειοποιήσουν ορισµένες από τις διατάξεις της, ώστε η διαδικασία που
θα καθιερωθεί να αποβεί αποτελεσµατικός µηχανισµός για την
επίτευξη των στόχων που επιδιώκει, µε τις καλύτερες εγγυήσεις
τήρησης των δικαιωµάτων των ενδιαφεροµένων µερών.
1.5 Η ΕΟΚΕ παροτρύνει, λοιπόν, την Επιτροπή να υιοθετήσει τις
συστάσεις που διατυπώνει η ΕΟΚΕ στις παρατηρήσεις της και καλεί
τα κράτη µέλη να εγκρίνουν την πρόταση της Επιτροπής µε το
πεδίο και την φύση που αυτή προτείνει.
(1) COM(2005) 87 τελικό, της 15/03/2005.
(2) ΕΕ C 19, της 23/01/1999.
(3) Περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα SEC(2005) 352 της 15ης Μαρτίου
2005.
(4) Παρουσιάζεται στο Παράρτηµα SEC(2005) 351 της 15ης Μαρτίου
2005.

2.2 Όσον αφορά, τώρα, τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας για
τις αγωγές για µικροδιαφορές, η Επιτροπή, έχοντας λάβει υπόψη
τις παρατηρήσεις και συστάσεις που διατύπωσαν για το προαναφερόµενο Πράσινο Βιβλίο είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, παρουσιάζει σχέδιο κανονισµού µε στόχο τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας, προαιρετικού
χαρακτήρα, για ολόκληρο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις
δικαστικές αγωγές που αφορούν µικροδιαφορές, είτε για διασυνοριακές διαφορές, είτε για εσωτερικές διαφορές στα διάφορα κράτη
µέλη.
2.3 Η αιτιολόγηση της Επιτροπής για την πρωτοβουλία αυτή
στηρίζεται στις διαφορές καθεστώτος στο δικονοµικό αστικό δίκαιο
των κρατών µελών, καθώς και στο υψηλό κόστος και τις υπερβολικές καθυστερήσεις της εκδίκασης αγωγών για µικροδιαφορές,
ιδιαίτερα σε διασυνοριακές υποθέσεις, που είναι πραγµατικά
δυσανάλογα σε σύγκριση µε το ποσόν το οποίο αφορούν.
2.4 Η Επιτροπή έκρινε σκόπιµο να διευρύνει την εφαρµογή της
προτεινόµενης διαδικασίας και στις εσωτερικές διαφορές, για
λόγους ισότητας µεταξύ των υποκειµένων δικαίου και µη
στρέβλωσης του ανταγωνισµού µεταξύ των οικονοµικών φορέων,
ακολουθώντας ως προς τον προσανατολισµό αυτόν τη γνωµοδότηση που εξέδωσε η ΕΟΚΕ σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο, εξασφαλίζοντας όµως τη συµβατότητα µε τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας.
2.5 Ο εναλλακτικός χαρακτήρας της προτεινόµενης διαδικασίας
δηλώνεται σαφώς στο κείµενο, ακολουθώντας, και εδώ, την άποψη
που εξέφρασε η ΕΟΚΕ, και ορίζοντας ότι ο πιστωτής µπορεί
πάντοτε να επιλέξει άλλη υφιστάµενη διαδικασία σε επίπεδο κρατών
µελών.
(5) COM(2002) 746 τελικό, της 20/12/2002, για το οποίο η ΕΟΚΕ
εξέδωσε γνωµοδότηση, µε εισηγητή τον Frank von FÜRSTENWERTH
(ΕΕ C 220, 16/09/2003).
(6) COM(2004) 173 τελικό, 19/03/2005.
(7) ΕΕ C 221, 08/09/2005.
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2.6 Κατά τη διατύπωση των εξεταζόµενων διαδικαστικών µηχανισµών, οι θεµελιώδεις αρχές βάσει των οποίων προσανατολίστηκε η
Επιτροπή ήταν οι εξής:
α) µέγιστη διαδικαστική απλούστευση, µε χρήση πρότυπων
εντύπων·
β) µεγάλη ταχύτητα, µέσω της θέσπισης σύντοµων προθεσµιών·
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3.3 Το έγγραφο, όµως, µε το οποίο το ζήτηµα αναλύθηκε
διεξοδικά µε όρους πιθανής νοµοθετικής πρωτοβουλίας, είναι
σαφώς το «Πράσινο Βιβλίο για διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής
διαταγής πληρωµής και µέτρα απλούστευσης και επιτάχυνσης της
εκδίκασης των µικροδιαφορών», δεδοµένου ότι εκεί ορίζονται πλέον
κατά τρόπο άρτιο τα βασικά ζητήµατα που θα πρέπει να διασαφηνίζονται σε ενδεχόµενη µελλοντική νοµοθεσία για το θέµα αυτό (11).

γ) διαδικασία κατ' αρχήν γραπτή, χωρίς προφορική ακρόαση, η
οποία, εάν το δικαστήριο την κρίνει αναγκαία, θα µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µέσω ηχητικής διάσκεψης, εικονοδιάσκεψης ή
µε ανταλλαγή ηλεκτρονικών µηνυµάτων·
δ) επαρκείς εγγυήσεις για την εκατέρωθεν ακρόαση και την
υποβολή αποδεικτικών στοιχείων·
ε) ευρεία διακριτική ευχέρεια του δικαστή κατά την εκτίµηση και
τη διεξαγωγή των αποδείξεων·
στ) εκτελεστότητα της απόφασης, µε την επιφύλαξη προσφυγής,
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, και εγγύηση αναγνώρισης και
εκτέλεσης σε οποιοδήποτε κράτος µέλος χωρίς την ανάγκη
εκτελεστού τύπου και χωρίς δυνατότητα αµφισβήτησης της
αναγνώρισής της·
ζ) µη υποχρέωση σύµπραξης δικηγόρου.
3. Ιστορικό και παράλληλες πρωτοβουλίες
3.1 Εδώ και πολύ καιρό η µέριµνα για την εναρµόνιση και την
απλούστευση των κανόνων της πολιτικής δικονοµίας, ως µέσον για
την εξασφάλιση της ταχείας και αποτελεσµατικής εφαρµογής της
δικαιοσύνης, ήταν προφανής σε διάφορα έγγραφα των κοινοτικών
οργάνων, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (8) έως την Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή (9).
3.2 Και η Επιτροπή επίσης, µεταφέροντας τις ανησυχίες αυτές,
τις οποίες γενικά διατύπωναν οι οικονοµικοί και επαγγελµατικοί
φορείς και οι καταναλωτές, διεξήγαγε εδώ και πολύ καιρό έναν
προβληµατισµό σχετικά µε τις καλύτερες µεθόδους που θα έπρεπε
να ακολουθηθούν. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εν προκειµένω είναι οι
πρόοδοι που έχουν σηµειωθεί στον πρωτοπόρο τοµέα του δικαίου
της κατανάλωσης (10).
(8) Βλ. Ψηφίσµατα του ΕΚ Α2-152/86 της 13/03/1987, Α3-0212/94 της
22/04/1994 και Α-0355/96 της 14/11/1996.
(9) Γνωµοδοτήσεις σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο για την Πρόσβαση των
Καταναλωτών στη ∆ικαιοσύνη, εισηγητής ο κ. ATAÍDE FERREIRA
(ΕΕ C 295 της 22/10/1994) και µε θέµα: Η Ενιαία Αγορά και η
Προστασία των Καταναλωτών: ∆υνατότητες και εµπόδια στη Μεγάλη
Αγορά, εισηγητής ο κ. F. CEBALLO HERRERO (ΕΕ C 39 της
12/02/1996).
(10) Πρβλ. σχετικά τα εξής έγγραφα:
— Μνηµόνιο της Επιτροπής για την «Πρόσβαση των Καταναλωτών στη
∆ικαιοσύνη» και «Συµπληρωµατική Ανακοίνωση», αντίστοιχα της
12/12/1984 [COM(84) 692] και της
07/05/1987
[COM(87) 210];
— Ανακοίνωση της Επιτροπής «Νέα ώθηση για την πολιτική των καταναλωτών» [C0M(85) 314 τελικό, της 23/07/1985, ΕΕ C 160 της
01/07/1985]
— Σχέδιο ∆ράσης της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1996
[COM(96) 13 τελικό]
— Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς αύξηση της αποτελεσµατικότητας
στην έκδοση και την εκτέλεση των αποφάσεων στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης» [COM(97) 609 τελικό, της 22/12/1997,
ΕΕ C 33 της 31/01/1998]
— Πράσινο Βιβλίο – Προσφυγή των καταναλωτών στη δικαιοσύνη και
ρύθµιση των διαφορών κατανάλωσης στην ενιαία αγορά
[COM(93) 576 τελικό]
— Πράσινη Βίβλος για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των
διαφορών αστικού και εµπορικού δικαίου [COM(2002) 196 τελικό,
της 19/4/2002]

3.4 Η πρωτοβουλία αυτή, ωστόσο, εγγράφεται σε σύνολο
µέτρων εξαιρετικής σηµασίας που ελήφθησαν σταδιακά στο επίπεδο
της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών (12).
(11) Ορίζονται σε δέκα, και είναι τα εξής: το ελάχιστο ποσόν των διαφορών,
το είδος των διαφορών, η προαιρετική ή υποχρεωτική φύση της διαδικασίας, η χρήση εντύπων, η εκπροσώπηση των µερών και η συνδροµή
προς αυτά, η εναλλακτική επίλυση των διαφορών, η διεξαγωγή των
αποδείξεων, το περιεχόµενο της απόφασης και οι προθεσµίες, οι
δαπάνες, και η άσκηση εφέσεως.
(12) Μεταξύ αυτών επισηµαίνουµε τα εξής:
— Σύσταση της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 1995 σχετικά µε τις
προθεσµίες πληρωµής στις εµπορικές συναλλαγές και σχετική µε
αυτήν Ανακοίνωση της Επιτροπής, αντίστοιχα στις ΕΕ L 127 της
10/06/1995 και ΕΕ C 144 της 10/06/1995.
— Οδηγία 98/27/ΕΚ της 19/05/1998, περί των αγωγών παραλείψεως
(ΕΕ L 166/51 της 11/06/1998).
— Οδηγία 2000/35/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές, ΕΕ L 200, της 08/08/2000.
— Κανονισµός ΕΚ αριθ. 44/2001 της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη
διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις (Βρυξέλλες I), ΕΕ L 12 της
16/01/2001. Γνωµοδότηση κ. H. MALOSSE στην ΕΕ C 117 της
26/04/2000.
— Κανονισµός ΕΚ αριθ. 805/2004, της 21ης Απριλίου 2004, για τη
θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη αµφισβητούµενες
αξιώσεις, ΕΕ L 143 της 30/04/2004. Γνωµοδότηση κ. G. RAVOET
στην ΕΕ C 85 της 08/04/2003.
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001, της 28ης Μαΐου 2001, για τη
συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη
διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, ΕΕ L 174
της 27/06/2001. Γνωµοδότηση κ. B. HERNÁNDEZ BATALLER
στην ΕΕ C 139 της 11/05/2001.
— Σχέδιο προγράµµατος µέτρων για την εφαρµογή της αρχής της
αµοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων επί αστικών και εµπορικών
υποθέσεων (ΕΕ C 12 της 15/01/2001).
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000, της 29ης Μαΐου 2000, περί
των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ΕΕ L 160 της 30/06/2000.
Γνωµοδότηση κ. G. RAVOET στην ΕΕ C 75 της 15/03/2000.
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, της 29ης Μαΐου 2000, περί
της διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων
σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας έναντι των
κοινών τέκνων των συζύγων, αυτόθι. Γνωµοδότηση κ. BRAGHIN
στην ΕΕ C 368 της 20/12/1999.
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000, της 29ης Μαΐου 2000, περί
επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών και
εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, αυτόθι.
Γνωµοδότηση κ. B. HERNÁNDEZ BATALLER στην ΕΕ C 368 της
20/12/1999.
— Απόφαση του Συµβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 σχετικά µε τη
δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και
εµπορικές υποθέσεις, ΕΕ L 174 της 27/06/2001. Γνωµοδότηση
κ. D. RETUREAU στην ΕΕ C 139 της 11/05/2001.
— Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο
για τις πληρωµές στην εσωτερική αγορά [COM(2003) 718 τελικό
της 2/12/2003]. Γνωµοδότηση κ. G. RAVOET στην ΕΕ C 302 της
7/12/2004.
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3.5 Αξίζει, ιδίως, να επισηµανθούν ο Κανονισµός ΕΚ/805/2004
της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού
τίτλου για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις (13), καθώς και η προαναφερθείσα πρόταση της Επιτροπής για τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής. Εξάλλου, τα κείµενα αυτά δεν µπορούν
να µην συνεκτιµηθούν κατά την αξιολόγηση της υπό εξέταση
Πρότασης της Επιτροπής, στο µέτρο που, και τα δύο, αποτελούν
διαφορετικές όψεις µίας και της αυτής πραγµατικότητας: της
ανάγκης απλούστευσης και αύξησης της αποτελεσµατικότητας της
εφαρµογής της αστικής δικαιοσύνης σε έναν ενιαίο δικαστικό χώρο.

4. Νοµικό µέσον και νοµική βάση
4.1 Όπως και για τις περισσότερες από τις πρωτοβουλίες που
έχουν ληφθεί στον τοµέα αυτόν, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει
τη χρήση κανονισµού και στήριξε την πρότασή της στα άρθρα 61,
εδάφιο γ), και 65 της Συνθήκης.
4.2 Η ΕΟΚΕ, υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής.
Στις γνωµοδοτήσεις της για το Πράσινο Βιβλίο και για τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωµής, η ΕΟΚΕ είχε ήδη εκφραστεί,
επίσης, ανοιχτά και ευθέως υπέρ της υιοθέτησης κανονισµού.
4.3 Όσον αφορά τη νοµική βάση, και αυτή είναι, κατά την
άποψή της, πλήρως ορθή, καθώς αντιστοιχεί σε µια ερµηνεία όχι
καθαρά τυπολατρική των προαναφερόµενων νοµικών κανόνων, τη
µόνη που συνάδει µε το στόχο της δηµιουργίας ενός ενιαίου δικαστικού χώρου στην ΕΕ· αξίζει να επικροτηθεί ιδιαίτερα η Επιτροπή
για τον σταθερό, τεχνικά άψογο και νοµικά ορθό τρόπο κατά τον
οποίο θεµελιώνει την ανάγκη της δράσης σε κοινοτικό επίπεδο, µε
σεβασµό των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
4.4 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει, επίσης, στην παρούσα περίπτωση,
την άποψή της ότι µια πρωτοβουλία της µορφής αυτής και µε αυτό
το πεδίο, µε όλη την επένδυση που προϋποθέτει, δικαιολογείται
µόνον εάν είναι επίσης εφαρµοστέα και στις εσωτερικές διαφορές
στο εκάστοτε κράτος µέλος, παρότι µε προαιρετικό χαρακτήρα,
εκτιµώντας ότι ο ενδεχόµενος περιορισµός της στις διασυνοριακές
διαφορές θα κινδύνευε να θέσει υπό αµφισβήτηση την καταλληλότητά της, αν όχι ακόµη και την αναγκαιότητά της (14).

5. Γενικές παρατηρήσεις
5.1 Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την υποβολή της υπό εξέταση πρότασης
κανονισµού, η οποία υιοθετεί τις περισσότερες από τις παρατηρήσεις που η ΕΟΚΕ είχε διατυπώσει κατά την παρουσίαση του
Πράσινου Βιβλίου για «διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής
πληρωµής και µέτρα απλούστευσης και επιτάχυνσης της εκδίκασης
των µικροδιαφορών», COM(2002) 746 τελικό.
5.2 Η ΕΟΚΕ, στη γνωµοδότησή της για το Πράσινο Βιβλίο,
δηλώνει, ειδικότερα: «Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία µε τη
θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας για την εκδίκαση µικροδιαφορών
είναι να θεσπιστούν τα κατάλληλα µέτρα για την επίσπευση της
ρύθµισης των διαφορών, χωρίς να θίγονται ταυτόχρονα οι εγγυήσεις που προσφέρει στους διαδίκους το κράτος δικαίου».
(13) COM(2002) 159 τελικό, ΕΕ C 203 της 27/08/2002. Γνωµοδότηση
κ. G. RAVOET στην ΕΕ C 85 της 8/04/2003.
(14) ∆εδοµένου ότι, όπως απορρέει σαφώς από τη µελέτη επίδρασης, ο
αριθµός των περιπτώσεων µικροδιαφορών καθαρά διασυνοριακού
χαρακτήρα θα είναι πάντοτε σχετικά περιορισµένος, ακόµη και σε ένα
προβλέψιµο µέλλον.
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5.3 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η παρούσα πρόταση κανονισµού, παρότι χρειάζεται κάποιες µικρές βελτιώσεις, αντιµετωπίζει
κατά ισορροπηµένο τρόπο τις ανάγκες αυτές: ταχύτητα κατά την
επίλυση των διαφορών, ευπρόσιτος χαρακτήρας από άποψη
κόστους και εξασφάλιση των δικαιωµάτων των µερών.
5.4 Ωστόσο, προκειµένου το νέο καθεστώς να µπορεί να πληροί
πλήρως το ρόλο του για την δίκαιη, ταχεία και λιγότερο δαπανηρή
επίλυση των µικροδιαφορών, έχει καθοριστική σηµασία το εξής, και
η ΕΟΚΕ επισύρει ιδιαίτερα την προσοχή στο σηµείο αυτό: το
καθεστώς αυτό θα πρέπει να γίνει γνωστό στους πολίτες και όχι
µόνο στους επαγγελµατίες του χώρου του δικαίου, µέσω µιας συστηµατικής ενηµέρωσης, που να τονίζει τα πλεονεκτήµατα της
χρήσης του, αλλά και τους περιορισµούς που παρουσιάζει σε
σύγκριση µε τα παραδοσιακά τακτικά συστήµατα (κόστος, υποβολή
αποδείξεων, καθεστώς των ενδίκων µέσων, συνδροµή από δικηγόρο,
εκπροσώπηση από τρίτους, προθεσµίες κ.λπ.).
5.5 Επιπλέον, µία από τις καθοριστικές πτυχές για την επιτυχία
της καθιέρωσης του προτεινόµενου µέσου στις διασυνοριακές
διαφορές θα είναι η αποτελεσµατική επίλυση του ζητήµατος της
γλωσσικής ποικιλίας και της ακριβούς κατανόησης των όρων της
διαδικασίας εκ µέρους των εµπλεκόµενων ενδιαφεροµένων δικαστήρια, επαγγελµατίες, διάδικοι- και, εποµένως, θα πρέπει να
καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες στο επίπεδο αυτό, όσον
αφορά την εύκολη κατανόηση των χρησιµοποιούµενων εντύπων.
5.6 Η ΕΟΚΕ, σε συνέχεια των θέσεων που έχει επανειληµµένως
λάβει σχετικά µε το ζήτηµα, επαναλαµβάνει το ενδιαφέρον της για
την εξέλιξη και την παράλληλη εµβάθυνση των εναλλακτικών µηχανισµών επίλυσης των διαφορών (Alternative Dispute Resolution
— ADR), οι οποίοι θα πρέπει να καθιερωθούν σε κοινοτικό
επίπεδο, µε σαφώς καθορισµένες και αυστηρές αρχές και κανόνες,
και κατά τρόπο εναρµονισµένο. Φρονεί, λοιπόν, ότι στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης θα µπορούσε να γίνεται κάποια
αναφορά στις διαδικασίες αυτές.

6. Ειδικές παρατηρήσεις
6.1 Άρθρο 2 — Πεδίο εφαρµογής
6.1.1 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το ανώτατο προβλεπόµενο
όριο των 2.000 ευρώ είναι καταφανώς ανεπαρκές για να περιλάβει
ουσιαστικό αριθµό περιπτώσεων, εάν ληφθεί υπόψη η σηµερινή
αξία αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, δεδοµένου ότι προβλέπεται η
άσκηση ενδίκων µέσων (άρθρα 13, 15 και 16), η ΕΟΚΕ φρονεί ότι
το ποσόν αυτό θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 5.000 ευρώ. Από
καθαρά οικονοµική άποψη, και λαµβάνοντας υπόψη τις εκτιµήσεις
τιµών που περιλαµβάνονται στο «Extended Impact Assessment», η
αύξηση του ανώτατου ορίου θα µπορούσε να συµβάλει σε µείωση
του κόστους µεγαλύτερη από την αναλογική.
6.1.2 ∆εν γίνεται κατανοητό τι εννοεί ο νοµοθέτης όταν
αναφέρει ότι ο κανονισµός δεν εφαρµόζεται, «ιδίως», σε φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις. ∆εδοµένου ότι
πρόκειται για αρνητικό περιορισµό του πεδίου εφαρµογής, αυτός,
σύµφωνα µε τη νοµοθετική πρακτική, δεν πρέπει να γίνεται µε
παράθεση παραδειγµάτων, αλλά κατά τρόπο περιοριστικό. Η
εξαίρεση αυτή, λοιπόν, θα έπρεπε να διαγραφεί από το τέλος της
παραγράφου 1 και να περιληφθεί στα εδάφια της παραγράφου 2.

C 88/64

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6.1.3
Επίσης, δεν γίνεται κατανοητή η συµπερίληψη της
διαιτησίας, στο εδάφιο ε) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
Πράγµατι, η διαιτησία δεν έχει καµία σχέση µε τα υπόλοιπα θέµατα
που απαριθµούνται στα διάφορα εδάφια, ενώ συνιστά εναλλακτική
µέθοδο επίλυσης των διαφορών, η οποία, από την ίδια της τη
φύση, εξαιρείται προφανώς, χωρίς να χρειάζεται ειδική αναφορά. Η
ΕΟΚΕ προτείνει να διαγραφεί το εδάφιο αυτό.
6.1.4
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει µε λύπη τη θέση της ∆ανίας -για
γνωστούς λόγους γενικής φύσεως σχετικά µε τα ζητήµατα του
είδους αυτού (15)- να εξαιρείται πλήρως από την εφαρµογή του
κανονισµού. Εντούτοις, εκφράζει την ελπίδα ότι, στο µέλλον, θα
ξεπεραστούν οι εξαναγκασµοί που δυσχεραίνουν την πλήρη
υλοποίηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου (16) και χαιρετίζει την
ένδειξη ότι το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία εξετάζουν το ενδεχόµενο να προσχωρήσουν στην πρωτοβουλία αυτή, όπως έχει
συµβεί και µε άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες.

6.2 Άρθρο 3 — Κίνηση της διαδικασίας
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6.3 Άρθρο 4 — Περαιτέρω διεξαγωγή της διαδικασίας
6.3.1 Παρότι κατανοεί τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η
επιλογή, κατ' αρχήν, υπέρ της γραπτής φύσης της διαδικασίας, η
ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η
ύπαρξη προφορικών ακροάσεων, µεταξύ άλλων για τη διευκόλυνση
των προσπαθειών συµβιβασµού, αλλά και για να επισύρεται η
προσοχή στις θεµελιώδεις αρχές του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του άρθρου 47 του
Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.3.2 Στις παραγράφους 5 και 6, η πρόταση αποδέχεται την
άσκηση ανταγωγής, ακόµη κι εάν το επίδικο αντικείµενο δεν είναι
το ίδιο.
6.3.2.1 Η ΕΟΚΕ έχει σοβαρές επιφυλάξεις ως προς το να γίνεται
δεκτή, σε µια διαδικασία µε τη φύση της παρούσας, που επιζητείται
να είναι ταχεία και χωρίς πολλές διατυπώσεις, η άσκηση οιασδήποτε
ανταγωγής, χωρίς αυτό να µετατρέπει αυτόµατα τη διαδικασία σε
συνήθη διαδικασία.

6.2.1
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το ζήτηµα της παραγραφής και της
διακοπής της πρέπει να αφεθεί στη νοµοθεσία των κρατών µελών.
∆ιαφορετικά, ο κανόνας της παραγράφου 4 θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη τις διάφορες δυνατές µορφές υποβολής της αγωγής, και να
προβλέπει ότι η περίοδος παραγραφής διακόπτεται κατά την
ηµεροµηνία αποστολής του εντύπου της αίτησης, η οποία πρέπει να
αποδεικνύεται δεόντως. Η κατάσταση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία
σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, όπου η καθυστέρηση του
ταχυδροµείου µπορεί να είναι σηµαντική (17).

6.3.2.2 Εάν, όµως, η προέλευση της ανταγωγής δεν είναι η
έννοµη σχέση από την οποία απορρέει η αγωγή, τότε, η ΕΟΚΕ
φρονεί ότι δεν πρέπει ποτέ να είναι παραδεκτή η ανταγωγή.

6.2.2
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την Επιτροπή για την πρόβλεψη που
περιλαµβάνεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, όπου
δίδεται η δυνατότητα στον ενάγοντα να διορθώσει ή να
συµπληρώσει το έντυπο. Πράγµατι, η ΕΟΚΕ είχε ήδη διατυπώσει
ανάλογη πρόταση όταν εξέτασε την πρόταση κανονισµού για τη
διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής, συνεπώς
εκφράζει τη µεγάλη της ικανοποίηση που περιλαµβάνεται, στον
κανονισµό ετούτο, η δυνατότητα αυτή. Εντούτοις, φρονεί ότι ο
κανόνας θα πρέπει να προβλέπει µια εύλογα σύντοµη προθεσµία
για την πραγµατοποίηση της διόρθωσης.

6.3.3 Τέλος, στο τέλος της παραγράφου 7, για την περίπτωση
όπου ένα έγγραφο υποβληθεί σε γλώσσα που δεν προβλέπεται από
τον Κανονισµό αριθ. 1348/2000, προβλέπεται ότι το δικαστήριο
«συµβουλεύει» τον διάδικο να υποβάλει µετάφραση. Εάν, όµως, δεν
το πράξει, ποιες είναι οι συνέπειες για την αγωγή και για τη διαδικασία; Πρόκειται για ζήτηµα που είναι σηµαντικό να διασαφηνιστεί,
δεδοµένου ότι, εφόσον πρόκειται για κανονισµό, δεν µπορούµε να
ελπίζουµε ότι τα κενά θα καλυφθούν από τα κράτη µέλη, εκτός
από τα όσα προβλέπονται από την εφαρµογή της γενικής αρχής
του άρθρου 17.

6.2.3
Η ΕΟΚΕ, εντούτοις, δηλώνει την ανησυχία της σχετικά µε
τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο τέλος της παραγράφου 7
του άρθρου 3. Ποιος είναι, στην πραγµατικότητα, εκείνος που θα
παράσχει την «πρακτική συνδροµή»; Τα πρόσωπα αυτά έχουν την
κατάλληλη προς τούτο κατάρτιση; Χωρίς να περιορίζεται η αρµοδιότητα αυτή στους δικηγόρους και τους νόµιµους αντιπροσώπους,
η ΕΟΚΕ επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι οι προαναφερόµενες
«πρακτικές πτυχές» ενδέχεται να περιλαµβάνουν ζητήµατα που
απαιτούν κατάλληλη νοµική κατάρτιση, πέρα από την διάθεση για
την άσκησή της χωρίς αµοιβή, κάτι που δύσκολα µπορεί να βρεθεί
στα δικαστήρια πολλών κρατών µελών και που µπορεί εύκολα να
θεωρηθεί ως «µη επιτρεπόµενη εισαγγελία», σύµφωνα µε τους
ισχύοντες δεοντολογικούς κώδικες των επαγγελµατιών νοµικών.
(15) Σύµφωνα µε το 1ο άρθρο του Πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας,
που προσαρτάται στη Συνθήκη του Άµστερνταµ, η ∆ανία δεν συµµετέχει
στην υιοθέτηση εκ µέρους του Συµβουλίου των µέτρων που προτείνονται κατ' εφαρµογή του τίτλου IV της Συνθήκης σχετικά µε νοµικά
και εσωτερικά θέµατα.
16
( ) Όπως συνέβη ήδη για την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις (Απόφαση του Συµβουλίου, της 20ής
Σεπτεµβρίου 2005, in ΕΕ L 299 της 16.11.05).
(17) Όπως συµβαίνει ήδη στην Πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση
του Κανονισµού περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως δικαστικών πράξεων.

6.3.2.3 Οπωσδήποτε, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι µία ανταγωγή, στην
περίπτωση που είναι παραδεκτή, δεν µπορεί να αφορά αξία ανώτερη
από το ανώτατο όριο που έχει οριστεί για τη διαδικασία αυτή,
διαφορετικά θα παραποιούνται οι στόχοι της διαδικασίας.

6.4 Άρθρο 5 — Τελικά στάδια της διαδικασίας
6.4.1 Στο εδάφιο γ) της παραγράφου 1, αναφέρεται ότι το
δικαστήριο «καλεί τους διαδίκους», ενώ, γνωρίζοντας τη διάκριση
µεταξύ των εννοιών της κλήσης και της κλήτευσης, στην περίπτωση
αυτή, στην κυριολεξία, δεν πρόκειται για κλήση, αλλά για
κλήτευση. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ προτείνει να τροποποιήσει η
Επιτροπή το εδάφιο αυτό αντικαθιστώντας τη λέξη «καλεί» από τη
λέξη «κλητεύει».
6.4.2 Θα πρέπει να θεσπιστεί µέγιστη προθεσµία για τον ορισµό
της ακρόασης.

6.5 Άρθρο 6 — Ακρόαση
6.5.1 Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την υιοθέτηση κανόνων που προβλέπουν την προσφυγή στις νέες τεχνολογίες για την πραγµατοποίηση
της ακρόασης, όταν αυτή θεωρείται σκόπιµη.
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6.5.2
Εντούτοις, η ΕΟΚΕ επισύρει την προσοχή της Επιτροπής
στο γεγονός ότι, εάν δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές πεδίο εφαρµογής της καθεµιάς από τις νέες αυτές τεχνολογίες, η χρήση τους
σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ενδέχεται να θίγει θεµελιώδεις εγγυήσεις υπεράσπισης και διαδικαστικές αρχές, όπως είναι η ασφάλεια, η
προβλεψιµότητα, η εκατέρωθεν ακρόαση και η αµεσότητα της
απόδειξης. Ας σκεφτούµε, για παράδειγµα, τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την ανάκριση ενός µάρτυρα ή για τη λήψη
της κατάθεσης ενός εµπειρογνώµονα.
6.5.3
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει την ανάγκη εξασφάλισης της
γνησιότητας των δηλώσεων, λόγου χάρη µέσω ηλεκτρονικών υπογραφών. Θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα ώστε τα τοπικά
δικαστήρια να διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική υποδοµή για να
µπορούν να στέλνουν σε άλλα δικαστήρια, ακόµη και στο εξωτερικό, µια νοµικά έγκυρη δήλωση (αποστολή µέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, διεξαγωγή αποδείξεων µέσω ηχητικής
διάσκεψης, εικονοδιάσκεψης ή µε ανταλλαγή ηλεκτρονικών
µηνυµάτων).
6.5.4
Συνεπώς, η ΕΟΚΕ προτρέπει την Επιτροπή να τροποποιήσει τη διατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6,
προκειµένου να οριοθετήσει σαφώς το πεδίο εφαρµογής της, αναφέροντας, ειδικότερα, ποιες είναι οι ενέργειες ή οι περιπτώσεις στις
οποίες µπορούν να χρησιµοποιούνται τα οπτικοακουστικά µέσα ή
το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
6.5.5
Από την άλλη πλευρά, από τη στιγµή που και οι δύο
διάδικοι δέχονται ότι τα διαθέσιµα τεχνικά µέσα είναι αξιόπιστα, δεν
είναι κατανοητή η δυνατότητα που δίδεται στους διαδίκους να
αρνηθούν τη χρήση τους. Ως εκ τούτου, προτείνεται µια νέα διατύπωση του όρου αυτού που να περιορίζει τη δυνατότητα άρνησης
των µερών στις περιπτώσεις όπου τα διαθέσιµα τεχνικά µέσα δεν
παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις αξιοπιστίας και ίσης µεταχείρισης
των µερών.
6.6 Άρθρο 7 — ∆ιεξαγωγή αποδείξεων
6.6.1
Η ΕΟΚΕ δηλώνει τις ανησυχίες της σχετικά µε τη δυνατότητα διεξαγωγής αποδείξεων µέσω τηλεφώνου. Ο µόνος τρόπος
να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της κατάθεσης που λαµβάνεται από
τηλεφώνου είναι µέσω της µαγνητοφώνησης και, κατόπιν, της
αποµαγνητοφώνησής της. Εποµένως, η ΕΟΚΕ προτρέπει την
Επιτροπή να αποσύρει το τηλέφωνο ως έγκυρο µέσον για τη
διεξαγωγή αποδείξεων, εάν δεν είναι δυνατή η διαδικασία που
περιγράφεται παραπάνω.
6.6.2
Η ΕΟΚΕ συνιστά να διαγραφεί η φράση «σε εξαιρετικές
περιπτώσεις», στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, επειδή
πρόκειται για υποκειµενική έννοια, και να επαφίεται, σε κάθε
περίπτωση, στην κρίση του δικαστή η απόφαση της προσφυγής σε
πραγµατογνώµονες.
6.7 Άρθρο 8 — Εκπροσώπηση των διαδίκων
6.7.1
Εφόσον η παρούσα πρόταση κανονισµού προβλέπει ότι οι
διάδικοι µπορούν να εκπροσωπούνται από άλλα πρόσωπα (και όχι
αναγκαστικά δικηγόρους), η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα έπρεπε να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα των οργανώσεων καταναλωτών να εκπροσωπούν τους καταναλωτές, όταν πρόκειται για καταναλωτικές
διαφορές, και των επαγγελµατικών οργανώσεων να εκπροσωπούν τα
µέλη τους. Πρόκειται για µεµονωµένη εκπροσώπηση, η οποία
συνηθίζεται, για παράδειγµα, στις εναλλακτικές µεθόδους επίλυσης
των διαφορών, που όµως δεν προβλέπεται συνήθως από το δικονοµικό δίκαιο των κρατών µελών.
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6.8 Άρθρο 9 — Καθήκοντα του δικαστηρίου
6.8.1 Αντίθετα απ' ό,τι θα µπορούσε κανείς να συναγάγει από
µια πρώτη ανάγνωση, όπως επιβεβαίωσε η Επιτροπή, η πρόταση δεν
προβλέπει η επίλυση των διαφορών να µην γίνεται αποκλειστικά µε
βάση κριτήρια καθαρά αυστηρής νοµιµότητας, αλλά επίσης, ενδεχοµένως, σύµφωνα µε κριτήρια ευθυδικίας («ex aequo et bono») πράγµα ιδιαίτερα σηµαντικό όταν επιδικάζονται ζητήµατα µη
χρηµατικής φύσεως- και το γεγονός αυτό είναι σίγουρα λυπηρό.
Προτείνεται να προβλέπεται η δυνατότητα αυτή, υπό τον όρο ότι
αυτό θα εξηγείται στους διαδίκους εκ των προτέρων και πλήρως,
και ως προς όλες τις συνέπειές της.
6.8.2 Σχετικά µε τις διατάξεις της παραγράφου 3, επαναλαµβάνονται οι παρατηρήσεις που διατυπώνονται στο σηµείο 6.2.3.
6.8.3 Όσον αφορά την παράγραφο 4, εξυπακούεται ότι το
δικαστήριο θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκει την επίτευξη διακανονισµού, συνεπώς, προτείνεται η διαγραφή της αρχικής φράσης
«εφόσον το κρίνει σκόπιµο».

6.9 Άρθρο 10 — Απόφαση
6.9.1 Στο τέλος της παραγράφου 2, πέρα από την παρουσία
των διαδίκων, πρέπει να προβλέπεται η περίπτωση όπου οι διάδικοι
εκπροσωπούνται δεόντως, σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 2.

6.10 Άρθρο 11 — Επίδοση εγγράφων
6.10.1 Στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι,
στην περίπτωση όπου «είναι γνωστή µε βεβαιότητα η διεύθυνση του
προσώπου στο οποίο απευθύνεται [το έγγραφο]», µπορούν να
χρησιµοποιηθούν απλούστερα µέσα επίδοσης στους διαδίκους,
όπως απλή επιστολή, τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
6.10.2 Η ΕΟΚΕ προειδοποιεί την Επιτροπή ότι η έκφραση «είναι
γνωστή µε βεβαιότητα η διεύθυνση του προσώπου στο οποίο
απευθύνεται» είναι υπερβολικά ασαφής, γεγονός που µπορεί να
δηµιουργήσει καταστάσεις µεγάλης έλλειψης νοµικής ασφάλειας, µε
σοβαρές επιπτώσεις για τους διαδίκους.
6.10.3 Σε διάφορα κράτη µέλη υφίσταται ο κανόνας της
εκλογής κατοικίας, σύµφωνα µε τον οποίο, εάν η επίδοση ή η
κοινοποίηση γίνει στην κατοικία που έχει επιλεγεί από τα µέρη της
σύµβασης, τεκµαίρεται ότι έχει παραληφθεί, χωρίς να είναι αναγκαία
η απόδειξη παραλαβής. Εντούτοις, δεν φρονούµε ότι είναι επαρκής
η εκλογή κατοικίας για να πληρούται η απαίτηση της «γνώσης µετά
βεβαιότητος».
6.10.4 Η ΕΟΚΕ προτείνει, λοιπόν, σύµφωνα και µε τα όσα µε
επιµονή είχε διατυπώσει στην προαναφερθείσα γνωµοδότησή της
για το Πράσινο Βιβλίο, καθώς και στη γνωµοδότησή της για τη
διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής, να µην είναι
δυνατή η χρήση τρόπων επίδοσης ή κοινοποίησης -όπως µε το
κοινό ταχυδροµείο- που δεν θα παρέχουν απόδειξη παραλαβής ή
δεν θα επιτρέπουν την παροχή της από τα µέρη.
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6.11 Άρθρο 12 — Προθεσµίες
6.11.1 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, δεν είναι παραδεκτό, σε
διαδικασία τέτοιας µορφής, να µπορεί το δικαστήριο να παρατείνει
τις προθεσµίες αορίστως. Η ΕΟΚΕ προτείνει στην Επιτροπή να
καθοριστεί οριακή προθεσµία για την παράταση της προθεσµίας,
και να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία και µόνο φορά.
6.11.2 Απαράδεκτη είναι επίσης, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η
πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Στην πραγµατικότητα, καθώς είναι γνωστός ο τρόπος λειτουργίας των
δικαστηρίων, για τα οποία, ενώ υφίστανται προθεσµίες, σπανίως
υφίστανται κυρώσεις για την µη τήρησή τους, µια τέτοια ρύθµιση
αποτελεί σχεδόν εγγύηση αποτυχίας της παρούσας διαδικασίας. Η
ΕΟΚΕ παρακαλεί την Επιτροπή να διαγράψει την παράγραφο 2 του
άρθρου αυτού.

6.12 Άρθρο 13 — Εκτελεστότητα της απόφασης
6.12.1 Η ΕΟΚΕ ερωτά την Επιτροπή σχετικά µε την ανάγκη
πρόβλεψης ενδίκων µέσων σε τέτοιου είδους διαδικασία. Πράγµατι,
είτε η ανώτερη προβλεπόµενη αξία της παρούσας διαδικασίας θα
είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από εκείνη που προτείνει η Επιτροπή,
για παράδειγµα 5.000 ευρώ, οπότε και θα δικαιολογείται η ύπαρξη
ενδίκων µέσων λόγω του ύψους της επίδικης αξίας, είτε, εάν η αξία
είναι κατώτερη (έως 3.500 ευρώ, για παράδειγµα), δεν πρέπει να
υπάρχουν ένδικα µέσα (18).
6.12.2 Είναι επίσης σηµαντικό να γίνει σαφές ότι, όταν
ελέγχεται η δυνατότητα ή µη άσκησης ενδίκων µέσων, γίνεται λόγος
αποκλειστικά για τα λεγόµενα τακτικά ένδικα µέσα και όχι για τις
καταστάσεις όπου η εθνική νοµοθεσία όλων των χωρών προβλέπει
τις περιπτώσεις αποφάσεων οι οποίες, λόγω της ύπαρξης ελαττωµάτων, επιδέχονται πάντοτε ένδικα µέσα, ανεξάρτητα από την
αξία του επίδικου αντικειµένου.
6.12.3 Συνεπώς, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την έκκληση προς την
Επιτροπή να ορίσει µεγαλύτερο ανώτατο όριο, τουλάχιστον έως
5.000 ευρώ, για τις δίκες που καλύπτονται από την παρούσα διαδικασία. Εάν, ωστόσο, η Επιτροπή φρονεί ότι η αξία αυτή πρέπει να
είναι ίση ή κατώτερη από 3.500 ευρώ, τότε δεν πρέπει να
προβλέπει την ύπαρξη ενδίκων µέσων. Στην περίπτωση που θα
οριστεί ανώτατο όριο ανώτερο των 3.500 ευρώ, τότε θα δικαιολογείται πλέον το παραδεκτό των ενδίκων µέσων, για τις διαφορές
που θα αφορούν ποσά ανώτερα του ορίου αυτού.
6.12.4 Στην περίπτωση όπου θα προβλέπονται ένδικα µέσα, η
ΕΟΚΕ επισύρει την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι θα
πρέπει να προβλέπεται στο γράµµα του νόµου η δυνατότητα να
παρέχει το δικαστήριο ανασταλτικό αποτέλεσµα επί της απόφασης,
στην περίπτωση άσκησης προσφυγής, όταν από την άµεση εκτέλεση
της απόφασης ενδέχεται να προκύψουν σοβαρές και αδικαιολόγητες
ζηµίες για τον ενάγοντα, ή όταν προκύπτει η µη χρησιµότητα της
ίδιας της προσφυγής. Στις περιπτώσεις αυτές, για παράδειγµα, θα
µπορούσε να απαιτείται η παροχή εγγύησης, ως προϋπόθεση για να
έχει η προσφυγή ανασταλτικό αποτέλεσµα.
6.12.5 Τέλος, εάν γίνει δεκτή η δυνατότητα προσφυγής, θα
πρέπει να καθίσταται σαφές ότι, κατ' εξαίρεση ως προς την
(18) Αυτό ισχύει ήδη σε διάφορα κράτη µέλη. Για παράδειγµα, στην Πορτογαλία, ο γενικός κανόνας είναι ότι για δίκες που αφορούν ποσά
κατώτερα των 3.750 ευρώ δεν µπορεί να ασκηθεί έφεση.

11.4.2006

απαλλαγή από την παρέµβαση δικηγόρου, που προβλέπεται στο
άρθρο 8, θα εφαρµόζεται το ίδιο δικονοµικό καθεστώς του
εκάστοτε κράτους µέλους, όπου ειδικότερα υφίσταται η υποχρέωση
σύµπραξης δικηγόρου σε περίπτωση προσφυγής.

6.13 Άρθρο 14 — Έξοδα
6.13.1 Οφείλουµε να τονίσουµε την ορθότητα των διατάξεων
του παρόντος κανόνα σχετικά µε τα έξοδα. Πρέπει, εντούτοις, να
επισηµάνουµε ότι η χρήση εννοιών αόριστων, υποκειµενικών και
ασαφών, όπως «δίκαιο ή εύλογο» δεν συνάδει µε το στόχο της
«εναρµόνισης», καθώς εισάγει ένα στοιχείο στρέβλωσης σε έναν
τοµέα τόσο αποφασιστικό όπως τα έξοδα της δίκης.
6.13.2 Από την άλλη πλευρά, κρίνεται σκόπιµο, όπως
προτάθηκε και για τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής
πληρωµής, να γίνεται εδώ ρητή αναφορά στην εφαρµογή, στις
περιπτώσεις αυτές, των διατάξεων µε τις οποίες µεταφέρθηκε στο
εσωτερικό δίκαιο του εκάστοτε κράτους µέλους η Οδηγία
2003/8/ΕΚ, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε το ευεργέτηµα
πενίας (19).
6.13.3 Η ΕΟΚΕ φρονεί επίσης, µε βάση τα προαναφερθέντα, ότι
είναι αναγκαίο να προβλεφθεί υποχρέωση πρότερης ενηµέρωσης
των µερών όσον αφορά το καθεστώς των δαπανών και της επιστροφής (ή µη) των αµοιβών των δικηγόρων, σε σύγκριση µε άλλες
δικαστικές διαδικασίες που µπορούν ενδεχοµένως να εφαρµοστούν,
ούτως ώστε να παρέχεται στους διαδίκους πραγµατική δυνατότητα
επιλογής.

6.14 Άρθρο 16 — Επανεξέταση της απόφασης
6.14.1 Η ΕΟΚΕ επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι δεν
προβλέπεται καµία προθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος
αυτού, δεδοµένου ότι αόριστες διατυπώσεις του τύπου «εφόσον
ενεργήσει µε ταχύτητα» είναι απαράδεκτες. Κατά την άποψη της
ΕΟΚΕ, εάν το ζητούµενο είναι όντως να προφυλαχθεί η πραγµατική
άσκηση των µέσων άµυνας του εναγόµενου (από µη ορθή επίδοση
του εντύπου, ή από αδυναµία λόγω ανωτέρας βίας χωρίς δική του
υπαιτιότητα), µε την επιφύλαξη της ταχύτητας που επιδιώκεται να
διαπνέει αυτή τη µορφή διαδικασίας, ούτως ώστε να αποτρέπεται η
πρακτική δράσεων παρεµπόδισης της επίδοσης ή παρελκυστικών
χειρισµών, θα πρέπει να διευκρινιστεί, κατά τρόπο συγκεκριµένο, η
προθεσµία εντός της οποίας ο εναγόµενος θα µπορεί να ζητήσει
επανεξέταση της απόφασης.

6.15 Συνηµµένα έντυπα
6.15.1 Ολόκληρο το προτεινόµενο σύστηµα στηρίζεται στη
χρήση εντύπων που απαρτίζουν τα παραρτήµατα 1 έως 3 της υπό
εξέταση πρότασης κανονισµού. Η αποτελεσµατική λειτουργία της
προτεινόµενης διαδικασίας εξαρτάται, εποµένως, από την καταλληλότητα των εντύπων για τις λειτουργίες τις οποίες προορίζονται
να επιτελέσουν.
6.15.2 Όσον αφορά τη χρήση των εντύπων για διασυνοριακές
διαφορές, η ΕΟΚΕ έχει δικαιολογηµένες αµφιβολίες ως προς την
αποτελεσµατικότητα και το εφαρµόσιµό τους.
(19) ΕΕ L 26/41 της 31/01/2003.
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6.15.3 Ας εξετάσουµε το ακόλουθο παράδειγµα: µια ιταλική
επιχείρηση υποβάλλει αγωγή σε ιταλικό δικαστήριο έναντι πολωνού
καταναλωτή. Σε ποια γλώσσα θα λάβει ο πολωνός καταναλωτής την
κοινοποίηση και το αντίγραφο της αγωγής; Στα ιταλικά; Στα
πολωνικά; Στην πρώτη περίπτωση, πώς εξασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής κατανόησε το περιεχόµενο της κοινοποίησης κατά τρόπον
ώστε να µπορεί να αποφασίσει εάν θα υποβάλει δήλωση υπεράσπισης; Στη δεύτερη περίπτωση, ποιος έχει την ευθύνη για τη
µετάφραση της κοινοποίησης; Και ποιος αναλαµβάνει τις σχετικές
δαπάνες;
6.15.4 Επιπροσθέτως, τα εν λόγω έντυπα προϋποθέτουν ότι ο
ενάγων δεν πρέπει απλά να σηµειώσει µε Χ σε προκαθορισµένα
πεδία, αλλά καλείται να συντάξει και κείµενο. Ποιος είναι
υπεύθυνος για τη µετάφραση του κειµένου αυτού; Και ποιος πιστοποιεί την πιστότητα της µετάφρασης;
6.15.5 Ο Κανονισµός αριθ. 1348/2000, της 29/05/2000, περί
επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών και
εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, δεν επιλύει τα
προαναφερθέντα προβλήµατα, δεδοµένης της φύσης της υπό
εξέταση διαδικασίας, που είναι ταχεία και κάπως ανεπίσηµη.
6.15.6 Πράγµατι, ακόµη κι εάν ο προαναφερόµενος υποθετικός
πολωνός καταναλωτής λάβει την κοινοποίηση στη µητρική του
γλώσσα, σε ποια γλώσσα θα απαντήσει; Ποιος θα µεταφράσει τα
πολωνικά στα ιταλικά; Και σε ποια γλώσσα θα συντάξει την
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ανταγωγή του; Και πώς αυτή θα µεταφραστεί; Σε οποιαδήποτε από
τις καταστάσεις αυτές, δηµιουργούνται εµπόδια που θέτουν υπό
αµφισβήτηση την ταχύτητα και το κόστος της διαδικασίας.
6.15.7 Εποµένως, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει
προβληµατισµό σχετικά µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι της ταχύτητας και του χαµηλού κόστους,
καθώς και οι εγγυήσεις υπεράσπισης των διαδίκων δεν θα ζηµιώνονται µε τη χρήση των εντύπων για διασυνοριακές διαφορές.
6.15.8 Η ΕΟΚΕ φρονεί, επίσης, ότι όλα τα έντυπα είναι υπερβολικά περίπλοκα για να µπορούν να συµπληρωθούν από πρόσωπα
χωρίς νοµική κατάρτιση.
6.15.9 Πράγµατι, όροι όπως «νόµιµο επιτόκιο», «% άνω του
βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ», «ακύρωση πώλησης», «εκπλήρωση
υποχρεώσεων», «απόφαση ερήµην», «ανταγωγή», δεν είναι εύκολα
κατανοητοί από αµαθείς περί των νοµικών και, δεδοµένου ότι η
Επιτροπή προτείνει να µην είναι υποχρεωτική η σύµπραξη δικηγόρου για τη διαδικασία αυτή, καθίσταται αναγκαία η µέριµνα ώστε
οι πραγµατικοί χρήστες να κατανοούν και να δύνανται να
συµπληρώσουν τα εν λόγω έντυπα.
6.15.10 Τέλος, δεδοµένου ότι η δυνατότητα εκπροσώπησης των
µερών από δικηγόρο ή από τρίτο πρόσωπο δεν αποκλείεται, θα
έπρεπε να αναφέρεται ρητά στα έντυπα.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006.
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 ενίσχυση της οικονοµικής διακυβέρνησης- η µεταρρύθµιση του συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης»
(2006/C 88/15)
Στις 10 Φεβρουαρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2 του Εσωτερικού Κανονισµού, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα: «Η ενίσχυση της
οικονοµικής διακυβέρνησης- η µεταρρύθµιση του συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης».
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή» στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 27 Ιανουαρίου
2006, µε βάση την εισηγητική έκθεση της κας Susanna FLORIO και του συνεισηγητή κ. Umberto BURANI.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε µε 88 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 5 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Περίληψη
1.1 H EOKE εκφράζει έντονη ανησυχία για την αδράνεια στην
οποία έχει περιπέσει η ευρωπαϊκή οικονοµική διακυβέρνηση. Για τον
λόγο αυτό θεωρεί σκόπιµη την ανασκόπηση όλων των µέσων οικονοµικής πολιτικής που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα
τελευταία έτη και να προβεί σε νέα αξιολόγηση της µεταρρυθµιστικής διαδικασίας του Συµφώνου Σταθερότητας και οικονοµικής
ανάπτυξης.
1.2

Στόχοι του παρόντος έγγράφου είναι οι εξής:

— να σκιαγραφηθούν οι διάφορες θέσεις που τροφοδότησαν την
πολιτική και οικονοµική συζήτηση της τελευταίας εξαετίας
κατά την οποία έγιναν αισθητά τα αποτελέσµατά της,
— να αξιολογηθεί η µεταρρυθµιστική διαδικασία του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
— να χαραχθούν οι κατευθυντήριες γραµµές που µπορούν να
ενισχύσουν την οικονοµική διακυβέρνηση.
1. 3 Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης διαδραµάτισε εξ
αρχής βασικό ρόλο, προκειµένου η οικονοµική ανάπτυξη της
Ευρώπης να παραµείνει στα πλαίσια µιας κοινής νοµισµατικής
σταθερότητας.
1. 4 Κατά την πορεία αυτή όµως δεν επιτεύχθηκε ο κατάλληλος
συντονισµός της οικονοµικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, καθ'ην
στιγµήν µάλιστα υπήρξαν και εξακολουθούν να υπάρχουν πολιτικές
και οικονοµικές εντάσεις στον διεθνή χώρο.
1.5 Κατά την εξαετή περίοδο ζωής του Συµφώνου εκδηλώθηκαν
πιέσεις από πλευράς ορισµένων κρατών τα οποία ζήτησαν τη
µεταρρύθµισή του.
1.6 Η µεταρρυθµιστική διαδικασία όµως κρίνεται ατελής, διότι
δεν µπόρεσε να εξασφαλίσει πραγµατικά την ενίσχυση του συντονισµού της ευρωπαϊκής οικονοµικής πολιτικής, βάσει του οποίου
θα καθίστατο δυνατή η καλύτερη εκµετάλλευση των ευκαιριών που
παρέχει η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση για οικονοµική
ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης.
1.7 Στην ανάγκη αυτή ακριβώς, δηλ. στην ενίσχυση της οικονοµικής διακυβέρνησης, επικεντρώνονται οι παρεµβάσεις των µελών
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε σκοπό

το συντονισµό των οικονοµικών και φορολογικών πολιτικών, στο
πλαίσιο της εξυγίανσης του προϋπολογισµού των κρατών µελών
και προκειµένου να αρχίσουν και πάλι οι επενδύσεις για την
επίτευξη των στόχων που τάσσονται στη Στρατηγική της
Λισσαβώνας.
2. Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ στο Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)
2.1 Η υιοθέτηση το 1997 του Συµφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης αποτέλεσε το µέσο για να διατηρηθεί η δηµοσιονοµική
πειθαρχία στο εσωτερικό της Οικονοµικής και Νοµισµατικής
Ένωσης, που εγκαινιάσθηκε µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1).
Βάσει της αρχής αυτής, η ισορροπία των δηµόσιων οικονοµικών
ήταν — για τους συντάκτες του — ο τρόπος µε τον οποίο θα
καθίσταντο ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις για να διασφαλισθεί η
σταθερότητα των τιµών και ταυτοχρόνως µια ισχυρή και βιώσιµη
ανάπτυξη που θα προωθεί τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
2.2 Η προσέγγιση αυτή προβλέπει ότι «επιδίωξη του στόχου της
σχεδόν ισοσκελισµένης ή πλεονασµατικής δηµοσιονοµικής
κατάστασης θα επιτρέψει σε όλα τα κράτη µέλη να αντιµετωπίζουν
τις συνήθεις κυκλικές διακυµάνσεις διατηρώντας ταυτόχρονα το
δηµόσιο έλλειµµα εντός της τιµής αναφοράς του 3 % του
ΑΕγχΠ» (2).
2.3 Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης βασίζεται σε
τρία βασικά στοιχεία:
— Στην πολιτική δέσµευση των εµπλεκόµενων µερών του
Συµφώνου (Επιτροπή, κράτη µέλη, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο) που
συνίσταται στη διάθεση και έγκαιρη εφαρµογή της ενίσχυσης
της διαδικασίας εποπτείας του προϋπολογισµού και συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών·
— Στην προληπτική δράση εποπτείας, ώστε να προληφθεί η πιθανότητα τα δηµόσια ελλείµµατα να υπερβούν το όριο αναφοράς
του 3 % του ΑΕγχΠ. Στο πλαίσιο αυτό ο Κανονισµός του
Συµβουλίου 1466/97 για την ενίσχυση της πολυµερούς
εποπτείας της δηµοσιονοµικής κατάστασης και την εποπτεία και
τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών, προβλέποντας, για
κάθε κράτος µέλος της ΟΝΕ, τη διάθεση του δικού του
Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης που θα υποβάλλεται προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο·
(1) Το Σύµφωνο υιοθετήθηκε επισήµως το 1997 (µε στόχο την ενίσχυση
της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας στο πλαίσιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 99 και 104 της
Ε.Κ.) Ουσιαστικά όµως τέθηκε σε εφαρµογή µε την καθιέρωση του Ευρώ,
την 1η Ιανουαρίου 1999.
(2) Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για το Σύµφωνο Σταθερότητας,
Άµστερνταµ, 17 Ιουνίου 1997.
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— Στην αποτρεπτική δράση, µέσω της οποίας, στα κράτη όπου
υπάρχει κίνδυνος υπερβολικού ελλείµµατος, αποστέλλεται
έγκαιρη προειδοποίηση (early warning) τι υφίσταται κίνδυνος
υπερβολικού ελλείµµατος, ούτως ώστε το εν λόγω κράτος να
υιοθετήσει τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα.
— Για τις χώρες που παρουσιάζουν όντως υπερβολικό έλλειµµα
ενεργοποιείται η «διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος» (3) που
όταν ολοκληρωθεί χωρίς να διορθωθεί το έλλειµµα — από την
υπό εξέταση χώρα- προβλέπεται η εφαρµογή κυρώσεων που
µπορεί να φτάσει το 0,5 % του ΑΕγχΠ.
3. Αξιολόγηση των πρώτων έξι ετών λειτουργίας του
Συµφώνου
3.1 Πριν από την εξέταση των πρώτων έξι ετών λειτουργίας του
ευρώ, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι η υλοποίηση της Οικονοµικής
και Νοµισµατικής Ένωσης αποτέλεσε ένα από τα πλέον σηµαντικά
και εκπληκτικά φαινόµενα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Το γεγονός και
µόνον ότι σχεδόν 300 εκατοµµύρια πολίτες που ανήκουν σε 12
ευρωπαϊκές χώρες έχουν από τον Ιανουάριο του 2002 το ίδιο
νόµισµα δείχνει τη σηµασία αυτού του ιστορικού γεγονότος για την
Ευρώπη.
3.2 Οι παράγοντες επιτυχίας και κριτικής, κατά τα πρώτα έξι
έτη της εµπειρίας αυτής, συνοψίζονται βασικά σε δύο όρους που
εµφανίζονται στο Σύµφωνο: αναµφισβήτητη επιτυχία για την οικονοµική σταθερότητα και αναµφισβήτητη απογοήτευση για την
ανεπαρκή ευρωπαϊκή οικονοµική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια των
έξι ετών, στο εσωτερικό της ευρωζώνης, σηµειώθηκε σηµαντική
συγκράτηση του πληθωρισµού γύρω στο 2 %. Η διατήρηση της
οικονοµικής σταθερότητας οφείλεται κυρίως στην ανυποχώρητη
δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µε τον έλεγχο των
επιτοκίων
3.3 Ένας δεύτερος θετικός παράγοντας που αφορά την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
αγοράς (κυρίως της αγοράς κεφαλαίων) µε την εξάλειψη του
κόστους των συναλλαγών και των συναλλαγµατικών κινδύνων.
Ολοκλήρωση που µαζί µε την οικονοµική σταθερότητα οδήγησε
σταδιακά στη µείωση των επιτοκίων στην ευρωζώνη.
3.4 Η παράλληλη δράση, της σταθερότητας των τιµών και της
µείωσης των επιτοκίων, συνέβαλε ώστε οι αγορές κεφαλαίων, µετά
από µια πρώτη περίοδο ανα µονής (1999-2001), να θεσπίσουν µία
βαθµιαία αξιοπιστία έναντι του ευρωπαϊκού νοµίσµατος, όπως
σηµειώνεται στο σχήµα 3, όπου αναφέρεται η υπερτίµηση του
ευρωπαϊκού νοµίσµατος έναντι του αµερικανικού δολαρίου, από
τον Ιανουάριο του 2002.
3.5 Παράλληλα µε τα αναµφισβήτητα αυτά θετικά στοιχεία που
συνδέονται µε τη γέννηση του ευρώ, υπάρχουν άλλα — για την
οικονοµική ανάπτυξη- τα οποία προκαλούν έντονο προβληµατισµό.
Υπενθυµίζεται ότι κατά το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του '90
σηµειώθηκαν σηµαντικά όρια ανάπτυξης του ΑΕγχΠ για τις χώρες
( ) Η διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος δεν εφαρµόζεται σε εξαιρετικές
περιπτώσεις κατά τις οποίες: i) σηµειώνεται έκτακτο γεγονός
ανεξαρτήτως από τη θέληση του υπό εξέταση κράτους µέλους· ii)
υπάρχει οικονοµική ύφεση, µε µείωση του ΑΕγχΠ κατά δύο ποσοστιαίες
µονάδες. Υπενθυµίζεται ότι µέχρι σήµερα έχουν εφαρµοστεί 26 διαδικασίες υπερβολικού ελλείµµατος εκ των οποίων οι 10 σε χώρες της
ζώνης ευρώ. Αφορούσαν τις ακόλουθες χώρες: το 2002, Γερµανία και
Πορτογαλία, το 2003, Γαλλία, το 2004, Ελλάδα, Ουγγαρία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Κύπρο, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Ολλανδία,
Γαλλία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, το 2005,Ουγγαρία, Ελλάδα,
Ολλανδία και τέλος Ιταλία.
3
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που θα συµµετείχαν στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα. Για τον λόγο
αυτό, εν αναµονή της σύστασης της ΟΝΕ ήταν σηµαντικές οι
προσδοκίες για την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης
που θα επέφερε το ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα. Στην πραγµατικότητα, δεν σηµειώθηκε η προσδοκώµενη διαδικασία ενίσχυσης της
οικονοµικής ανάπτυξης για την ευρωζώνη. Αντίθετα δε µε τις
προβλέψεις, οι χώρες που έµειναν εκτός της ζώνης του ευρώ
επωφελήθηκαν της ενίσχυσης της οικονοµικής ανάπτυξης, καταγράφοντας όρια ανάπτυξης του ΑΕγχΠ ανώτερα µάλιστα από εκείνα
που καταγράφηκαν στην ζώνη του ευρώ.
3.6 Ένα άλλο απρόβλεπτο φαινόµενο που εκδηλώθηκε κατά την
πορεία της ΟΝΕ συνδέεται µε την παρουσία ασύµµετρων πιέσεων
στο εσωτερικό της ευρωζώνης. Σηµειώθηκαν πράγµατι πολύ διαφορετικές επιδόσεις ανάπτυξης µεταξύ των κρατών µελών της ΟΝΕ, µε
διαφορές πολύ ευρύτερες από τις αναµενόµενες: µε ορισµένες
χώρες σε ύφεση ενώ άλλες βρίσκονταν σε φάση οικονοµικής
ανάκαµψης.
3.7 Μεταξύ των προσδοκιών των πολιτών των κρατών µελών
της ζώνης ευρώ ήταν και η προσδοκία ότι η νοµισµατική ενοποίηση
θα οδηγούσε µε µεγαλύτερη διαφάνεια των τιµών και ότι, µέσω του
µεγαλύτερου ανταγωνισµού στην αγορά καταναλωτικών αγαθών, θα
σηµειωνόταν µείωση των τιµών µε αισθητή βελτίωση του οφέλους
για τους καταναλωτές (µε αύξηση του πραγµατικού τους εισοδήµατος). ∆υστυχώς τούτο δεν επιτεύχθηκε. Λόγω ελλιπών ελέγχων–
εκ µέρους ορισµένων κρατών µελών — ιδιαιτέρως κατά τη φάση
του change over σηµειώθηκαν αδικαιολόγητες αυξήσεις των τιµών.
Τούτο συνέβη µε τις τιµές ορισµένων προϊόντων διατροφής, ιδιαίτερα στην Ιταλία, αλλά και στην Γερµανία και στην Ελλάδα. Λόγω
αυτών των στρεβλώσεων (όσον αφορά τους µηχανισµούς µεταφοράς των τιµών) που σηµειώθηκαν σε αυτές τις χώρες, το ευρώ
δεν θεωρήθηκε από το κοινό ως µέσο ικανό να συµβάλει στη
βελτίωση της ευηµερίας του συνόλου των καταναλωτών.
3.8 Είναι αναµφισβήτητο ότι η ΟΝΕ κατά τα πρώτα έξι έτη
σηµείωσε επιτυχία βασικά στον νοµισµατικό και τον οικονοµικό
τοµέα. Με ένα νόµισµα που έχει καταστεί προσφιλές στο εσωτερικό
των κύκλων των κεφαλαιαγορών και των τραπεζών. Υπενθυµίζεται
ότι µόνο κατά τα πρώτα έξι έτη το ευρώ έχει καταστεί το δεύτερο
επικρατέστερο νόµισµα στον κόσµο (4). Όλα αυτά οφείλονται σε µια
αυστηρή νοµισµατική πολιτική, που είχε ως κύριο στόχο την
προώθηση της σταθερότητας των τιµών όπως αναφέρεται στον
πρώτιστο στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και µέσω
αυτού την αύξηση της αξιοπιστίας των κεφαλαιαγορών για το νέο
νόµισµα (5).
4. Η ΟΝΕ: η σύγκρουση µεταξύ σταθερότητας και ανάπτυξης
4.1 Οι επιτυχίες πού σηµειώθηκαν στο νοµισµατικό και δηµοσιονοµικό επίπεδο δεν συνέβαλαν δυστυχώς σε ανάλογες επιτυχίες
της πραγµατικής οικονοµίας, όσον αφορά την αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης. Για το λόγο αυτό το ευρώ σήµερα, αν
και αποτελεί γεγονός αξιοσηµείωτο, εντούτοις δεν θεωρείται ως
επιτυχία, όπως θα έπρεπε, από σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού
της ζώνης ευρώ.
(4) Η διεθνοποίηση ενός νοµίσµατος είναι µια διαδικασία που καθοδηγείται
βασικά από τις δυνάµεις της αγοράς και κατά συνέπεια από τον βαθµό
αξιοπιστίας που οι οικονοµικοί φορείς προσδίδουν στο νόµισµα αυτό σε
ό,τι αφορά τη σταθερότητα.
(5) «Πρωταρχικός στόχος του ΕΣΚΤ (Ευρωπαϊκό σύστηµα κεντρικών
τραπεζών)είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Με την
επιφύλαξη του στόχου της σταθερότητας των τιµών, το ΕΣΚΤ στηρίζει
τις γενικές οικονοµικές πολιτικές στην Κοινότητα, προκειµένου να
συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας, που ορίζονται
στο άρθρο 2.» (Συνθήκη άρθρο 105.1) Οι στόχοι της Ένωσης (άρθρο2
της ΣΕΚ) είναι το υψηλό επίπεδο απασχόλησης, και η αειφόρος και µη
πληθωριστική ανάπτυξη.
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4.2 Αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση «στασιµότητας» της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης προκάλεσε διάφορες ερµηνείες ως
προς τη φύση των αιτίων της. Μπορούν να προσδιοριστούν δύο
κύριες ερµηνείες. Αφενός, η ερµηνεία (που θα µπορούσαµε να
προσδιορίσουµε ως διαρθρωτική) σύµφωνα µε την οποία υποστηρίζεται ότι το χάσµα, σε όρους οικονοµικής ανάπτυξης, οφείλεται
βασικά σε διαρθρωτικές ακαµψίες που δεν έχουν καµιά σχέση µε
τους κανόνες που έχει επιβάλει η Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση. ∆ιαµετρικά αντίθετα βρίσκεται η ερµηνεία (µακροοικονοµική) σύµφωνα µε την οποία υποστηρίζεται ότι αρχικά µε την
Συνθήκη του Μάαστριχτ και κατόπιν µε το Σύµφωνο Σταθερότητας
και Ανάπτυξης θεσπίσθηκαν κανόνες που οδήγησαν σε µια αναποτελεσµατική µακροοικονοµική πολιτική η οποία «µπλοκάρισε» τις
δυνατότητες της ευρωπαϊκής οικονοµικής ανάπτυξης.
4.3 Η παρουσία ουσιαστικών διαφορών διαρθρωτικού
χαρακτήρα που υπάρχουν µεταξύ των κρατών που απαρτίζουν την
ΟΝΕ είναι αδιαµφισβήτητη, αλλά από µόνη της αυτή η ερµηνεία
δεν επαρκεί για να εξηγήσει την ανεπαρκή ανάπτυξη που έχει η
οικονοµία της ζώνης ευρώ από το 2001. Οι ευρωπαϊκές χώρες που
δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ, εξήλθαν από µια κατάσταση στασιµότητας καλύτερα και ταχύτερα από τις χώρες της ζώνης ευρώ.
Από το 2001, η διαφορά των ποσοστών οικονοµικής ανάπτυξης
µεταξύ των χωρών της ζώνης ευρώ και των χωρών εκτός ζώνης
ευρώ ήταν κατά µέσο όρο 1,1 % υπέρ των τελευταίων. Εάν
εξετασθεί εν συνεχεία η οικονοµική δυναµική µεταξύ των χωρών
της ζώνης ευρώ και των Ηνωµένων Πολιτειών θα διαπιστωθεί ότι
στη ζώνη ευρώ η δυσµενής φάση συγκυρίας αν και λιγότερο έντονη
διήρκησε περισσότερο από ό,τι στις ΗΠΑ.
4.4 Αυτές οι διαφορές δεν µπορούν να ερµηνευτούν µόνο µε
παράγοντες διαρθρωτικού χαρακτήρα. Η ερµηνεία αυτή πρέπει να
συµπληρωθεί µε επιπλέον εξηγήσεις και, όπως θα δούµε, προς αυτή
την κατεύθυνση συντρέχει η δεύτερη ερµηνεία. Πρόκειται για µια
ερµηνεία που κρίνει ακατάλληλη την ισχύουσα µακροοικονοµική
ευρωπαϊκή πολιτική τόσο από νοµισµατικής όσο και από φορολογικής πλευράς.
4.5 Από την πλευρά της νοµισµατικής πολιτικής η ΕΚΤ,
επηρεασµένη από την αποκλειστική εντολή που είχε λάβει, δηλαδή
«να διασφαλίσει την νοµισµατική σταθερότητα» της ζώνης ευρώ,
υιοθέτησε µια νοµισµατική πολιτική ιδιαίτερα αυστηρή, ορίζοντας
το αντικειµενικό ποσοστό πληθωρισµού στο 2 %, που θεωρήθηκε
υπερβολικά δεσµευτικό κατά τη διάρκεια της περιόδου στασιµότητας 2001-2002. Πρέπει ωστόσο να αναγνωριστεί ότι η
παρουσία έντονα διαφοροποιηµένων καταστάσεων στο εσωτερικό
της ζώνης ευρώ, δεν βοήθησε την ΕΚΤ να αντιδράσει άµεσα στη
δύσκολη κατάσταση της συγκυρίας µέσω µιας αποφασιστικότερης
µείωσης των επιτοκίων.
4.6 Αλλά και από την πλευρά της φορολογικής πολιτικής, η
συµπεριφορά των χωρών της ζώνης ευρώ δε κατέστησε δυνατή την
έγκαιρη έξοδο από την δύσκολη κατάσταση της συγκυρίας που
δηµιουργήθηκε το 2001. Κατά τη φάση της στασιµότητας οι χώρες
της ζώνης ευρώ διατήρησαν σχεδόν σταθερό τον δείκτη χρέος/
ΑΕγχΠ (από το 2001 έως το 2003 η σχέση πέρασε από το 69,6 %
στο 70,8 %), ενώ κατά την ίδια περίοδο οι ΗΠΑ αντιδρούσαν πιο
άµεσα (από το 2001 έως το 2003 πέρασαν από το 57,9 % στο
62,5 %) ακολουθώντας µια πολιτική του τύπου Κέινς για να
εξέλθουν από τη στασιµότητα µέσω δαπανών χρηµατοδοτούµενων
µε έλλειµµα στον προϋπολογισµό.
4.7 Η ανικανότητα των χωρών της ζώνης ευρώ να υιοθετήσουν
αντικυκλικές δηµοσιονοµικές πολιτικές οφείλεται εν µέρει σε κληρονοµιά του παρελθόντος (από τα άλλα δηµόσια χρέη των εθνικών
κυβερνήσεων και από την ανικανότητα µείωσής τους κατά την
αναπτυξιακή περίοδο 1996-2000) και εν µέρει στις δεσµεύσεις του
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ένα σύµφωνο που
επιβάλλει, τόσο στις χώρες όπου η σχέση δηµόσιου χρέους/ ΑΕγχΠ
είναι κάτω από το όριο του 60 % (Ισπανία 48,9 %· Ιρλανδία
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29,9 %· Ολλανδία 55,7 %· Φινλανδία 45,1 %), όσο και στις χώρες
που παρουσιάζουν µη ανησυχητική σχέση εφόσον κατά τι ανώτερη
από το καθορισµένο όριο (Γερµανία 66,0 %· Γαλλία 65,6 %·
Αυστρία 65,2 %· Πορτογαλία 61,9 %), µία δηµοσιονοµική
δέσµευση που από πολλούς αδικαιολόγητη (6). Μία από τις κυριότερες επικρίσεις που δέχτηκε το Σύµφωνο αφορά κυρίως τον
κανόνα για το δηµόσιο έλλειµµα στο 3 %. Κανόνας που εθεωρείτο
εντελώς αυθαίρετος και ανώφελος τόσο στις φάσεις ύφεσης όσο και
στις φάσεις ανάπτυξης. Στις φάσεις ύφεσης, δε επέτρεπε στις επιµέρους κυβερνήσεις να έχουν αναπτυξιακή φορολογική πολιτική,
ούτως ώστε να µπορέσουν οι οικονοµίες τους να εξέλθουν από τις
φάσεις αυτές σε λογικό χρονικό διάστηµα. Στις φάσεις ανάπτυξης
δεν εξασφάλιζε ότι οι επιµέρους κυβερνήσεις θα είχαν υιοθετήσει
την κατάλληλη συµπεριφορά ενισχύοντας την δηµοσιονοµική
πειθαρχία. Συνεπώς το Σύµφωνο κατηγορούταν ότι αντιπροσωπεύει
ένα από τα κυριότερα µέσα της ευρωπαϊκής θεσµικής αδράνειας σε
µακροοικονοµικό επίπεδο. Επικεντρωµένο κυρίως σε µεσοπρόθεσµους στόχους (της εξισορρόπησης του προϋπολογισµού και της
οικονοµικής σταθερότητας) το Σύµφωνο αµελούσε ή ακόµη εµπόδιζε την επίτευξη των τελικών στόχων της µακροοικονοµικής σταθερότητας (της οικονοµικής ανάπτυξης και της πλήρους απασχόλησης) (7).
4.8 Στις περισσότερες από τις προτάσεις µεταρρύθµισης τονιζόταν η ανάγκη να εστιαστεί η προσοχή όχι τόσο στη σχέση
έλλειµµα/ ΑΕγχΠ όσο στη σχέση δηµόσιο χρέος/ ΑΕγχΠ. Σε αυτό
το νέο πλαίσιο το Σύµφωνο προσανατολιζόταν προς την σταθερότητα του χρέους των χωρών της ζώνης ευρώ, εισάγοντας µεγαλύτερη ευελιξία για τις χώρες που είχαν επίπεδα χρέους κατώτερα ή
κοντά στο 60 %.
4.9 Τον Σεπτέµβριο του 2003 ο οικονοµολόγος Paul De
Grauwe επεξεργάστηκε µια ενδιαφέρουσα πρόταση µεταρρύθµισης,
µε την οποία κάθε κυβέρνηση των χωρών της ζώνης ευρώ θα έπρεπε
να καθορίσει τον δικό της στόχο για τη σχέση χρέους/ ΑΕγχΠ
(ανάλογα µε τις δικές της οικονοµικές και δηµοσιονοµικές
συνθήκες) υιοθετώντας διαδοχικά µία σειρά παρεµβάσεων οικονοµικής πολιτικής συµβατών µε τον στόχο αυτό. Η πρόταση De
Grauwe, αν και προέβλεπε τη δυνατότητα το κάθε κράτος να
µπορεί να προσφύγει σε ενδεχόµενες αποκλίσεις από τον προκαθορισµένο στόχο για σύντοµη χρονική περίοδο (µε την αιτιολογία
ειδικών συγκυριακών καταστάσεων), διασφάλιζε ότι µεσοπρόθεσµα/
µακροπρόθεσµα η σχέση χρέους/ ΑΕγχΠ θα προσανατολιζόταν
προς την επίτευξη του προκαθορισµένου στόχου.
4.10 Μια άλλη πρόταση µεταρρύθµισης του Συµφώνου υπήρξε
η πρόταση που εξασφάλιζε την εισαγωγή του «χρυσού κανόνα των
δηµόσιων οικονοµικών» σύµφωνα µε τον οποίο δεν θα πρέπει να
συµπεριληφθούν στις δαπάνες που επηρεάζουν το δηµόσιο
έλλειµµα, οι δαπάνες για επενδύσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας (εισαγωγή και
διάδοση τεχνολογικών καινοτοµιών, δαπάνες για την έρευνα και την
ανάπτυξη, δαπάνες για την κατάρτιση, κλπ).
4.11 Η εφαρµογή του «χρυσού κανόνα» έρχεται αντιµέτωπη µε
την κριτική της απροσδιοριστίας της έννοιας των δηµόσιων επενδύσεων, αδυναµία που θα µπορούσε να ερµηνευθεί ότι στις δαπάνες
αυτές για επενδύσεις θα µπορούσε να συµπεριληφθεί και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη. Για την εξουδετέρωση αυτής της κριτικής
ορισµένοι προτείνουν — και µεταξύ αυτών ο γάλλος οικονοµολόγος J. P. Fitoussi — ότι ο ακριβής καθορισµός των δηµόσιων
επενδύσεων που εντάσσονται στον «χρυσό κανόνα» πρέπει να οριστεί
(6) Paul De Growe, 2003.
(7) J.P Fitoussi, 2004.
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από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατόπιν διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τον τρόπο αυτό η αοριστία του ορισµού
των δηµόσιων επενδύσεων θα µπορούσε να µετατραπεί σε ευκαιρία
για ανάπτυξη µιας πολιτικής συντονισµού, µέσω του ακριβούς
καθορισµού συστήµατος κινήτρων µε τα οποία τα επιµέρους κράτη
θα οδηγηθούν να επενδύσουν σε συγκεκριµένους τοµείς κοινού
ενδιαφέροντος (8). Έχει ενδιαφέρον να µελετηθεί εδώ η πρόσφατη
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής κ. BARROSO όσον αφορά
τη σύσταση κοινοτικού ταµείου για επενδύσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που είναι απαραίτητες για την οικονοµική ανάπτυξη.

4.12 Άρχισε λοιπόν να συζητείται ποιες έπρεπε να είναι οι
παρεµβάσεις που θα επέτρεπαν την αληθινή εφαρµογή του
Συµφώνου. Η αντιπαράθεση είχε ως βάση δύο εναλλακτικές αντιλήψεις: οι µεν προτιµούσαν τη διατήρηση ενός συστήµατος ασφαλών
κανόνων, οι δε ζητούσαν να διασφαλισθεί ότι το Σύµφωνο θα
ευνοεί τη λήψη αποφάσεων πολιτικού χαρακτήρα — εκ µέρους των
κυβερνήσεων –βάσει των υφιστάµενων οικονοµικών αρχών. Ετσι,
έγινε αισθητή η απαίτηση να µεταρρυθµιστεί το Σύµφωνο επί τη
βάσει ενός συστήµατος κανόνων που θα µπορούν να επιβεβαιώνουν
την τεχνική, οικονοµική και πολιτική νοµιµότητά του (9).

5. Η µεταρρύθµιση του Συµφώνου: από την πρόταση που
υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10) στην πρόταση που
επέλεξε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (11)

5.1 Οι κριτικές που προκάλεσε το Σύµφωνο είχαν ευρεία
απήχηση όταν, µετά την ιδιαίτερα λεπτή συγκυριακή κατάσταση της
διετίας 2002-2003, το Σύµφωνο υφίσταται µια σειρά πιέσεων που
κατέστησαν φανερή την ανάγκη για µεταρρύθµισή του. Υπενθυµίζεται η άρνηση της Γερµανίας και της Γαλλίας να συµµορφωθούν
στον κανόνα του 3 % και τη διαφωνία που προκύπτει µεταξύ της
Επιτροπής αφενός, και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, αφετέρου.
Στην πράξη σηµειώθηκε µια πραγµατική θεσµική «ρήξη» περνώντας
από την κοινοτική µέθοδο ανοικτού συντονισµού, που είχε καθοριστεί από τους κανόνες του Συµφώνου, σε µια µέθοδο διακυβερνητικού ελέγχου εντελώς αυτοοριζόµενη. Στις περισσότερες
από τις προτάσεις µεταρρύθµισης τονιζόταν η ανάγκη να εστιαστεί
η προσοχή όχι τόσο στη σχέση «έλλειµµα/ ΑΕγχΠ» όσο στη σχέση
«δηµόσιο χρέος/ ΑΕγχΠ».
(8) J. P. Fitoussi, 2004.
(9) Για να τονιστεί η σηµασία της συζήτησης που ξεκίνησε το 2004 για τη
µεταρρύθµιση του ΣΣΑ αξίζει να αναφερθούν τα συµπεράσµατα πρόσφατου άρθρου του Jean Pisani-Ferry: «∆εν πρέπει να υποτιµηθεί η
σηµασία της συζήτησης που θα πραγµατοποιηθεί τους επόµενους µήνες
. Το βασικό θέµα που προκύπτει είναι εάν η οικονοµική διακυβέρνηση
στην ευρωζώνη θα πρέπει να βασιστεί νοµικά δεσµευτικούς καθορισµένους κανόνες ή σε συλλογικές αποφάσεις υποστηριζόµενες από οικονοµικές αρχές. Το πρώτο µοντέλο δοκιµάστηκε – έως ότου η πολιτική
απαιτήσει τα δικαιώµατά της. Το δεύτερο δεν έχει ακόµη δοκιµαστεί–
αλλά είναι φανερό ότι δεν µπορεί να είναι επιτυχές λόγω απουσίας
τεχνικής, οικονοµικής και πολιτικής νοµιµότητας. Εάν δεν επέλθει
συµφωνία, ή εάν το δεύτερο µοντέλο αποτύχει, η ευρωζώνη µοιάζει να
υιοθετεί ένα είδος βελτιωµένης έκδοσης του δόγµατος Sinatra– που δεν
είναι βέβαια ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης µιας νοµισµατικής ένωσης.
Το δόγµα Sinatra , που ονοµάστηκε έτσι µετά του τραγούδι του “My
Way”, ήταν το όνοµα που χρησιµοποίησε ο Mikhail Gorbachev για να
περιγράψει την πολιτική σύµφωνα µε την οποία οι γειτονικές χώρες
του Συµφώνου της Βαρσοβίας µπορούσαν να διαχειριστούν µόνες τους
τις εσωτερικές τους υποθέσεις. Το τι συνέβη είναι γνωστό.» PisaniFerry, J. (2005).
(10) COM(2004) 581 τελικό.
(11) COM(2005) 154 και 155 τελικό
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5.2 Η θεσµική σύγκρουση στο εσωτερικό της ΕΕ αντανακλούσε
την σύγκρουση που υπήρχε µεταξύ των δύο πυλώνων της φορολογικής και οικονοµικής πολιτικής της Ένωσης: διασφάλιση της οικονοµικής ανάπτυξης παράλληλα µε την δηµοσιονοµική πειθαρχία
των κρατών µελών. Ήταν συνεπώς επείγον να πραγµατοποιηθεί
µεταρρύθµιση του ΣΣΑ ώστε να διασφαλίσει την ενίσχυση µέσα
από τη συµβατότητα των δύο πυλώνων. Το φθινόπωρο του 2004 η
Επιτροπή εκπόνησε µια πρόταση µεταρρύθµισης προς υποβολή στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στην οποία τίθενται πέντε κατευθυντήριες
γραµµές:
5.2.1 Κατά την εποπτεία των λογιστικών περιορισµών πρέπει να
δοθεί προσοχή στο χρέος και στη σταθερότητα της δηµοσιονοµικής
κατάστασης, µε διατήρηση του ελέγχου της εξέλιξης του ελλείµµατος.
5.2.2 Να καθοριστούν µεσοπρόθεσµοι δηµοσιονοµικοί στόχοι
για κάθε κράτος µέλος, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή αφενός η
αποφυγή παραβίασης του κανόνα του 3 % στη σχέση έλλειµµα/
ΑΕγχΠ κατά τη διάρκεια δυσµενών συγκυριών και, αφετέρου, η
µείωση της σχέσης χρέους/ ΑΕγχΠ, ακόµη και εν αναµονή του
αντίκτυπου που θα έχει στους προϋπολογισµούς ορισµένων χωρών
η γήρανση του πληθυσµού τους.
5.2.3 Κατά την εφαρµογή της διαδικασίας του υπερβολικού
ελλείµµατος προτείνεται να συνεκτιµηθούν περισσότερο οι οικονοµικές συνθήκες. Ο ορισµός των «εξαιρετικών περιστάσεων», που
σύµφωνα µε το Σύµφωνο επιτρέπει την εξαίρεση από ορισµένες
διαδικασίες υπερβολικού ελλείµµατος, µπορεί να τροποποιηθεί
ούτως ώστε να συνυπολογιστούν παρατεταµένες περίοδοι βραδείας
οικονοµικής ανάπτυξης. Η πορεία για τη διόρθωση ενός υπερβολικού ελλείµµατος µπορεί να αναθεωρηθεί εάν ληφθούν υπόψη
τόσο οι κυκλικές συνθήκες όσο και οι κίνδυνοι της σταθερότητας.
Με τον τρόπο αυτό η πορεία προσαρµογής ανταποκρίνεται περισσότερο στα χαρακτηριστικά του υπό εξέταση κράτους, διασφαλίζοντας
ότι η διόρθωση του ελλείµµατος θα πραγµατοποιηθεί σε µεγαλύτερη περίοδο από έτος που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο
εντοπίστηκε το υπερβολικό έλλειµµα.
5.2.4 Να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των προληπτικών
δράσεων για τη διόρθωση ανεπιθύµητων δηµοσιονοµικών εξελίξεων.
Η έγκαιρη προληπτική δράση διασφαλίζει ότι η απαραίτητη εξισορρόπηση του προϋπολογισµού θα πραγµατοποιείται σε περιόδους
ευνοϊκής συγκυρίας.
5.2.5 Να ενισχυθεί η εφαρµογή των κανόνων εποπτείας. Στην
πρόταση η έγκαιρη προειδοποίηση ανατίθεται στην Επιτροπή χωρίς
καµιά προηγούµενη έγκριση από το Συµβούλιο. Ενισχύεται τόσο η
εξουσία εποπτείας της Επιτροπής όσο και η εξουσία των εθνικών
θεσµικών οργανισµών ελέγχου.
5.3 Η πρόταση µεταρρύθµισης του ΣΣΑ δεν θεωρείται επαναστατική από την Επιτροπή, αλλά µια εξέλιξη που θα επιτρέψει στο
ΣΣΑ να επιλύσει κάποιες κρίσιµες καταστάσεις που ενδεχοµένως θα
οδηγούσαν σε µια κατάσταση θεσµικής «στασιµότητας» όπως
συνέβη στο παρελθόν. Εξάλλου, η µεταρρύθµιση, που προσαρµόζει
το Σύµφωνο στην πραγµατικότητα, µε βάση τις προθέσεις της Επιτροπής αποσκοπεί να βελτιώσει την αξιοπιστία και να αυξήσει τον
καταµερισµό των κανόνων του µεταξύ των κρατών µελών
(«ownership» των κρατών µελών).
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5.4 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, την άνοιξη του 2005, δίδει
διαφορετική απάντηση σε σχέση µε τις προσδοκίες της Επιτροπής.
Στην εαρινή του συνεδρίαση (22-23 Μαρτίου 2005) το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο ενέκρινε το έγγραφο που υπέβαλε το Συµβούλιο
ECOFIN για την «Βελτίωση της εφαρµογής του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» εισάγοντας σηµαντικές τροποποιήσεις στο
ΣΣΑ. Τροποποιήσεις που αφορούσαν την «επίσπευση και την
αποσαφήνιση των λεπτοµερειών εφαρµογής και της διαδικασίας
όσον αφορά τα υπερβολικά µειονεκτήµατα» (Κανονισµός ΕΚ Ν.
1056/2005 του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2005) και την
«ενίσχυση της παρακολούθησης των θέσεων του καθώς και της
παρακολούθησης και του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών»
(Κανονισµός ΕΚ Ψ. 1055/2005 του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου
2005). Με τις τροποποιήσεις αυτές εισήχθησαν στοιχεία ευελιξίας
που προβλέπουν ελαφρυντικές διατάξεις για τις χώρες που παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειµµα και παράταση των προθεσµιών για τη
διόρθωση του ελλείµµατος. Αξίζει να αναφερθούν οι κυριότερες
τροποποιήσεις που επέφερε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο ΣΣΑ.
5.4.1
Μία από τις κυριότερες τροποποιήσεις αφορά τον καθορισµό των µεσοπρόθεσµων δηµοσιονοµικών στόχων. Στην προηγούµενη έκδοση του ΣΣΑ οι στόχοι αυτοί θεωρούνταν ως σχεδόν
ισοσκελισµένες ή πλεονασµατικές δηµοσιονοµικές θέσεις· ενδεχόµενες ελλειµµατικές θέσεις έως το -0,5 % του ΑΕγχΠ γίνονταν
δεκτές για ορισµένες ειδικές καταστάσεις αβεβαιότητας κατά τον
υπολογισµό των διαφόρων λογιστικών θέσεων. ∆εν προβλέπονταν
αποκλίσεις από τον µεσοπρόθεσµο στόχο.
5.4.1.1
Με την τροποποίηση που εισήγαγε το Συµβούλιο, η
διακύµανση του δηµόσιου ελλείµµατος των κρατών µελών της ΟΝΕ
καθώς και όσων συµµετέχουν στον µηχανισµό ευρωπαϊκών τιµών
συναλλάγµατος (ΕΡΜ ΙΙ) ου µπορεί να κινείται από µια ισοσκελισµένη ή πλεονασµατική θέση (για τις χώρες µε υψηλό χρέος και
χαµηλό δυναµικό ανάπτυξης) έως τη δυνατότητα προσφυγής σε
ενδεχόµενο δηµοσιονοµικό έλλειµµα ύψους 1,0 % του ΑεγχΠ (για
τις χώρες µε χαµηλό χρέος και υψηλό δυναµικό ανάπτυξης). Ενδεχόµενες αποκλίσεις από τον µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο
είναι αποδεκτές σε περιπτώσεις όπου η κυβέρνηση της υπό εξέταση
χώρας έχει πραγµατοποιήσει διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
5.4.2
Η πορεία προσαρµογής προς τον µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο. Στην προηγούµενη έκδοση η πορεία προσαρµογής
δεν καθοριζόταν από το ΣΣΑ, αλλά από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.
5.4.2.1
Στη νέα έκδοση µία χώρα µπορεί να αποκλίνει από τον
µεσοπρόθεσµο στόχο και προβλέπεται η απόκλιση αυτή να διορθώνεται µέσω µιας ετήσιας προσαρµογής ύψους 0,5 %. Η πορεία
εξισορρόπησης µπορεί να είναι «µέτρια» κατά τις αρνητικές οικονοµικές φάσεις και «έντονη» κατά τη διάρκεια αναπτυξιακών οικονοµικών φάσεων, ούτως ώστε να χρησιµοποιείται η «απρόβλεπτη»
απόδοση των φάσεων αυτών για τη µείωση του ελλείµµατος και
του χρέους. Αποκλίσεις γίνονται δεκτές σε περίπτωση διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων, ενώ δεν προβλέπεται καµιά κύρωση στην
περίπτωση που δεν εφαρµόζεται η ετήσια προσαρµογή του 0,5 %.
5.4.3
Παράγοντες που δικαιολογούν την µη τήρηση της τιµής
αναφοράς του 3 % του λόγου χρέους/ ΑΕγχΠ. Στο προηγούµενο
Σύµφωνο προβλέπονταν προσωρινοί και έκτακτοι παράγοντες όπως:
φυσικές καταστροφές, απόκλιση του ΑΕγχΠ κατά 2 %, απόκλιση
του ΑΕγχΠ µεταξύ 0,75 % και 2,0 % ανάλογα µε τη διακριτική
ευχέρεια του Συµβουλίου. ∆εν προβλέπονταν άλλοι παράγοντες.
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5.4.3.1 Στη µεταρρύθµιση του ΣΣΑ οι έκτακτοι προσωρινοί
παράγοντες έχουν προσδιοριστεί αλλά δεν έχουν υπολογιστεί:
αρνητικός ρυθµός αύξησης του ετήσιου όγκου ΑΕγχΠ, συσσωρευµένη µείωση της παραγωγής µε ποσοστά αύξησης του ετήσιου
όγκου ΑΕγχΠ. Κατώτερα της δυνητικής ανάπτυξης. Σε αυτές τις
αιτιολογίες προστίθενται και άλλοι σηµαντικοί παράγοντες τους
οποίους θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη η Επιτροπή «κατά την
ποιοτική αξιολόγηση της υπέρβασης της τιµής αναφοράς 3 %» :
i) εξέλιξη του δυναµικού ανάπτυξης·
ii) υπεροχή των prevalenza di condizioni di ciclo economico;
iii) εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας·
iv) δαπάνες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία·
v) προηγούµενες δηµοσιονοµικές εξισορροπήσεις υπό ευνοϊκές
συγκυρίες·
vi) βιωσιµότητα του χρέους·
vii) δηµόσιες επενδύσεις·
viii) ποιότητα των δηµόσιων οικονοµικών·
ix) βάρος των οικονοµικών εισφορών για την υποστήριξη της
διεθνούς αλληλεγγύης·
x) οικονοµική συµβολή από την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής στο πλαίσιο της διαδικασίας επανένωσης (12)·
xi) µεταρρύθµιση των συντάξεων.
5.4.4 Προθεσµία για τη διόρθωση του ελλείµµατος. Στο προηγούµενο Σύµφωνο συνέπιπτε µε το έτος που ακολουθεί εκείνο κατά
το οποίο εντοπίστηκε το υπερβολικό έλλειµµα, εκτός και αν
υπήρχαν ειδικές περιστάσεις. Αυτές οι περιστάσεις δεν ήταν ωστόσο
προσδιορισµένες και το Συµβούλιο µπορούσε να ορίσει τη νέα
προθεσµία.
5.4.4.1 Με το νέο Σύµφωνο διατηρείται- γενικά- η προθεσµία
του έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο εντοπίστηκε το
υπερβολικό έλλειµµα αλλά, λόγω των «ειδικών περιστάσεων» που
εντάσσονται στους άλλους παράγοντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω,
η προθεσµία µπορεί να παρατεθεί έως δύο έτη µετά τον εντοπισµό
του ελλείµµατος. Μια ολόκληρη σειρά προθεσµιών που συνδέονται
µε τη διαδικασία ελλείµµατος διευρύνονται στον χρόνο.
5.5 Σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής, η µεταρρύθµιση
που πραγµατοποίησε το Ευρωπαϊκό ακολουθεί έναν εντελώς διαφορετικό δρόµο, και είναι δύσκολο να ερµηνευθεί ως ένα συµβιβασµός
της πρότασης της Επιτροπής και των απαιτήσεων του Συµβουλίου.
Η µεταρρύθµιση εισάγει πολλαπλά στοιχεία αποδυνάµωσης του
Συµφώνου µέσω µιας στρέβλωσης της κατανοµής αρµοδιοτήτων
µεταξύ των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. ∆ιαπιστώνεται συνεπώς
µια ασυµµετρία των αρµοδιοτήτων µεταξύ Επιτροπής (ως θεµατοφύλακα των Συνθηκών) που αποδυναµώνονται, του Συµβουλίου
που ενισχύονται υπερβολικά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που αγνοείται παντελώς σε αυτή την διαδικασία.
(12) Παράγοντας που συµπεριλήφθηκε κατόπιν της γερµανικής κυβέρνησης
ώστε να ληφθούν υπόψη οι δαπάνες επανένωσης της Γερµανίας. ∆εν
αποκλείεται ωστόσο, στο µέλλον, η εξαίρεση αυτή να ζητηθεί και από
τις κυβερνήσεις των χωρών που αιτούνται µεγαλύτερης επιείκειας για το
δηµοσιονοµικό τους έλλειµµα εφόσον συµβάλλουν καθαρά στον προϋπολογισµό της ΕΕ.. (J Bouzon, G. Durand, 2005).
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6. Πρώτες αξιολογήσεις της µεταρρυθµιστικής διαδικασίας
του Συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης
6.1 Η µεταρρύθµιση που επέλεξε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
αποδυναµώνει σηµαντικά την αρχή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας
που εισήχθη µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1991) και
επικυρώθηκε αργότερα µε το Σύµφωνο στη σύνοδο κορυφής του
Άµστερνταµ το 1997. Όπως επισηµαίνουν οι J. Bouzon και G.
Durand (2005), η σχιζοφρένεια της διαδικασίας µεταρρύθµισης
που υιοθετήθηκε εντοπιζόταν ήδη στο έγγραφο του Συµβουλίου
ECOFIN της 21ης Μαρτίου, όπου αναφερόταν ότι: «Είναι βασικό να
διασφαλιστεί η κατάλληλη ισορροπία µεταξύ του υψηλού
βαθµού οικονοµικής εκτίµησης και πολιτικής εξουσίας στην
εποπτεία και στον συντονισµό των δηµοσιονοµικών πολιτικών και
της ανάγκης διατήρησης του ρυθµιστικού πλαισίου απλού,
διαφανούς και εκτελεστού». Στην πραγµατικότητα πραγµατοποιείται µια αληθινή σύγκρουση µεταξύ της απαίτησης για επίτευξη
µιας πολιτικής και οικονοµικής διακριτικής ευχέρειας και της
διατήρησης ενός ρυθµιστικού πλαισίου απλού, διαφανούς και
ενισχυµένου. Η τρέχουσα µεταρρυθµιστική διαδικασία φαίνεται πως
δίδει το προβάδισµα στο συγκυριακό και πολιτικό στοιχείο εις
βάρος του ρυθµιστικού απλού και διαφανούς πλαισίου.
6.2 Η µεταρρύθµιση αποδυναµώνει ουσιαστικά το Σύµφωνο από
δύο πλευρές: η πρώτη µε την παράταση των προθεσµιών, η δεύτερη
µε την εισαγωγή ενός συστήµατος εξαιρέσεων και απαλλαγών στις
οποίες θεωρητικά µπορούν να συµπεριληφθούν τα πάντα, επειδή
ακριβώς οι εισερχόµενοι παράγοντες µπορούν να ερµηνευθούν
διαφορετικά. Ο συνδυασµός των δύο στοιχείων αποδυναµώνει την
εποπτεία του προϋπολογισµού και την καθιστά αδιαφανή. Στο
πλαίσιο αυτό ο στόχος εξισορρόπησης των δηµόσιων οικονοµικών
καθίσταται έτσι– όπως επισηµάνθηκε από την Deutsche Bundesbank — ένας συνεχώς κινούµενος στόχος («a moving target») (13).
Με ένα Σύµφωνο αποδυναµωµένο ως προς τον στόχο του να διασφαλίζει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία των κρατών µελών, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να θελήσει να αναλάβει τον
αποκλειστικό ρόλο του θεµατοφύλακα του Συµφώνου και του
µόνου εγγυητή της νοµισµατικής σταθερότητας της ΕΕ. Θα
δηµιουργηθεί µε τον τρόπο αυτό — σε µακροοικονοµικούς όρουςµια κατάσταση τυπική των «παιχνιδιών µηδενικού αθροίσµατος»
όπου τα «κέρδη» που προκύπτουν από την χαλάρωση της φορολογικής πολιτικής θα µπορούσαν να αντισταθµιστούν από τις
«απώλειες» που προκύπτουν από την ακαµψία της νοµισµατικής
πολιτικής (14).
6.3 Εκτός του ότι προέκυψε µια σαφής απόπειρα — µάλλον
επιτυχής- των εθνικών κυβερνήσεων να ιδιοποιηθούν εκ νέου την
εκτέλεση της οικονοµικής πολιτικής, που τους είχε αφαιρεθεί ή ως
ένα βαθµό ανατραπεί µέσω του Συµφώνου, αξίζει τον κόπο να
αναφέρουµε ορισµένες παρατηρήσεις γενικού χαρακτήρα.
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6.4.1 Κατά συνέπεια ένα από τα καίρια προβλήµατα της ΟΝΕ
συνδέεται µε την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών των κρατών µελών. Θα ήταν σκόπιµο συνεπώς να
υιοθετηθούν συντονισµένα κοινοτικά µέσα που θα εγγυώνται την
εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών των χωρών µε υψηλά επίπεδα
δηµόσιου χρέους, διότι η βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών,
εκτός του ότι συνεπάγεται νοµισµατική σταθερότητα, καθιστά
δυνατή την έναρξη µιας διαδικασίας οικονοµικής ανάπτυξης.
6.4.2 Η βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών δεν εξαρτάται
από την αυτόµατη µείωση των κοινωνικών δαπανών, εξαρτάται
τουναντίον από τη βελτιστοποίησή τους και την καλύτερη αποδοτικότητα, σύµφωνα µε την ακόλουθη αρχή την οποία έχει
επανειληµµένως επιβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «ο τοµέας της
κοινωνικής προστασία διαθέτει τις δυνατότητες να διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο ως παραγωγικός παράγων, διασφαλίζοντας τα
σταθερά θεµέλια και το πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης πάνω στα
οποία µπορούν να οικοδοµηθούν οι αποτελεσµατικές, δυναµικές
και µοντέρνες οικονοµίες» (16).
6.5 Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει την πρόταση του
Συµβουλίου ECOFIN και την επακόλουθη διαδικασία µεταρρύθµισης του ίδιου του Συµφώνου µέσω των Κανονισµών 1055/2005
και 1056/2005 είναι η απαίτηση για µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος. Στο έγγραφο αφιερώνεται περισσότερος
χώρος στην απαίτηση µεταρρύθµισης των ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών συστηµάτων (ευνοώντας έτσι την εισαγωγή ενός δηµόσιου και
ιδιωτικού συστήµατος πολλαπλών πυλώνων) από όσο αφιερώνεται
στον ρόλο που θα πρέπει να διαδραµατίσει το ύψος του δηµόσιου
χρέους κατά την αξιολόγηση της φορολογικής βιωσιµότητας των
κρατών µελών. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπεται — στις χώρες που
έχουν προβεί σε παρόµοιες µεταρρυθµίσεις — να αποκλίνουν από
τον µεσοπρόθεσµο στόχο ή να υπερβούν την τιµή αναφοράς του
3 % του ελλείµµατος.
6.5.1 Εισάγεται έτσι η έννοια του σιωπηρού παθητικού«implicit
liabilities» δηλαδή του παθητικού που συνδέεται µε τις αυξανόµενες
δαπάνες και το οποίο οι διάφορες χώρες θα πρέπει να αντιµετωπίσουν στο προσεχές µέλλον λόγω της γήρανσης του πληθυσµού
τους. Η έννοια του σιωπηρού παθητικού εισέρχεται συνεπώς στο
σύστηµα κριτηρίων µε τα οποία η Επιτροπή και το Συµβούλιο αξιολογούν την βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών των κρατών
µελών. Το πρόβληµα µιας τέτοιας προσέγγισης έγκειται στο
γεγονός ότι δεν υπάρχει µια ενιαία κρίση για τον καθορισµό τους
ούτε στο τι περιλαµβάνει ο καθορισµός αυτός (17).

7. Οι προτάσεις της ΕΟΚΕ για την επαναδροµολόγηση της
Ευρωπαϊκής οικονοµικής διακυβέρνησης

6.4 Είναι γεγονός ότι όπου διαπιστώνεται αύξηση του λόγου
χρέος/ ΑΕγχΠ οφείλεται αναµφισβήτητα στη συνεχή αύξηση του
λόγου έλλειµµα/ ΑΕγχΠ. Εξίσου αληθές είναι όµως ότι σε ένα
πλαίσιο βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, το έλλειµµα
καθίσταται ένας µεσοπρόθεσµος στόχος και το χρέος γίνεται ο
τελικός στόχος (15).

7.1 ∆υστυχώς κατά τη διαδικασία µεταρρύθµισης, που ξεκίνησε
η Επιτροπή το φθινόπωρο του 2004 και ολοκληρώθηκε µε τη
µεταρρύθµιση του Συµφώνου που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο την άνοιξη του 2005, έλειψε το θάρρος να συζητηθεί

(13) Deutsche Bundesbank, 2005, Μηνιαία έκθεση Απριλίου 2005..
(14) Σε ένα δελτίο τύπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δήλωνε ότι: «την
απασχολούν σοβαρά οι προτεινόµενες αλλαγές του ΣΣΑ (…) όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους». ΕΚΤ,
2005.
(15) Έτσι όπως διατυπώθηκε στην πρόταση του κ. Paul De Grauwe, 2003,
η οποία αναφέρεται στο προηγούµενο σηµείο

(16) Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 1995, 1997, 2003.
(17) «…∆υνητικά, οι δεσµεύσεις αυτών των παθητικών µπορεί να
υπερβούν την απλή σύνταξη. Σύµφωνα µε έγγραφο του ΟΟΣΑ, σε
ορισµένα κράτη µέλη, µόνο το παθητικό που αφορά το συνταξιοδοτικό
σύστηµα των δηµόσιων υπαλλήλων ( για το οποίο υπάρχει συµβατική
σχέση) συµπεριλαµβάνεται στον ορισµό του δηµόσιου χρέους .Η
προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται στην έκθεση του ECOFIN.» (J.
Bouzon, G. Durand, 2005).
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εκ νέου και να επαναπροσδιοριστεί το θεωρητικό και ιδεολογικό
πλαίσιο του Συµφώνου. Αυτό εµπόδισε την επίτευξη ριζικής
αλλαγής και εφαρµογής του ίδιου του Συµφώνου (18). Αλλαγή που
καθίστατο απαραίτητη για να αντιµετωπιστεί και επιλυθεί
«οριστικώς» το παράδοξο της κυριαρχίας που διαποτίζει το
Σύµφωνο (που ωστόσο υφίσταται σε πολλούς άλλους τοµείς της
ευρωπαϊκής πολιτικής).

7.2 Ένα παράδοξο που συνίσταται στην ύπαρξη, αφενός, των
εθνικών κρατών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όργανα
εκπροσώπησης στα οποία ισχύει η δηµοκρατική νοµιµότητα αλλά
στερούνται της αρµοδιότητας εκτέλεσης της οικονοµικής πολιτικής
και, αφετέρου, οργανισµών όπως η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα που, αν και δεν διαθέτουν άµεση νοµιµότητα,
έχουν ωστόσο την αρµοδιότητα εκτέλεσης της οικονοµικής πολιτικής. ∆ηµιουργείται συνεπώς µια αντιπαράθεση µεταξύ νοµιµότητας χωρίς εξουσία και εξουσίας χωρίς νοµιµότητα. Μια εξουσία
που εδράζει τη νοµιµότητά της όχι στη βάση µιας σαφούς δηµοκρατικής διαδικασίας, αλλά σε ένα «δογµατικό σύστηµα» µε το οποίο
εξουδετερώνεται ο ρόλος των κυβερνήσεων. Η άρση του παραδόξου
της κυριαρχίας συνεπάγεται την άρση της αντιπαράθεσης µεταξύ
νοµιµότητας χωρίς εξουσία και εξουσίας χωρίς νοµιµότητα

7.2.1
Τα κριτήρια που πρέπει να υιοθετηθούν για να αξιολογηθεί η καλή οικονοµική επίδοση των κρατών µελών απορρέουν
από αυτό το δογµατικό σύστηµα και συνίστανται: στην δηµοσιονοµική ισορροπία, στην ευελιξία της αγοράς, στις διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις, κλπ… Αυτοί είναι οι κύριοι στόχοι της βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών που θέτουν — ωστόσο — σε
δεύτερη µοίρα τους τελικούς στόχους της µακροοικονοµικής
σταθερότητας, της ανάπτυξης και της πλήρους απασχόλησης (βάσει
της στρατηγικής της Λισσαβώνας) (19).

7.3 Σε αυτό το ιδιαίτερο πλαίσιο επιδιώχθηκε, µέσω της
µεταρρύθµισης του Συµφώνου, η επίλυση «του παραδόξου της
κυριαρχίας». Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στην πράξη εξουδετέρωσε
την εξουσία ελέγχου της Επιτροπής, αναθέτοντας την εξουσία
ελέγχου σε ένα συµβούλιο απαρτιζόµενο από όσους δυνητικά θα
µπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία των «ελεγχόµενων». Στην
ερώτηση «ποιός ελέγχει τους ελεγκτές;» η απάντηση, αν και µε
κάποια αµηχανία, είναι «οι ελεγχόµενοι!». Το δηµοκρατικό έλλειµµα
που υπάρχει στην παραδοσιακή έκδοση του ΣΣΑ δεν µοιάζει να
έχει ξεπεραστεί µε τη µεταρρύθµισή του, αντιθέτως σε αυτό το
έλλειµµα προστίθεται ένα άλλο που συνδέεται µε την απουσία
διαφάνειας και απλότητας. Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει τον κόπο να
αναρωτηθούµε για τον ρόλο που θα µπορούσε να διαδραµατίσει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να µπορέσει να βελτιώσει το επίπεδο
δηµοκρατικής νοµιµότητας του Συµφώνου. Εδώ πρέπει να
διερωτηθεί κανείς ποιες µπορεί να είναι οι παρεµβάσεις εκείνες που
θα βελτιώσουν και θα επανεξισορροπήσουν τις εξουσίες της Επιτροπής, του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

7.4 Μετά τη διαδικασία µεταρρύθµισης του ΣΣΑ σηµειώθηκε
µια σειρά γεγονότων που έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη διαδικασία
της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όπως: τα αρνητικά αποτελέσµατα των
δηµοψηφισµάτων για το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα στη Γαλλία και στην
Ολλανδία, η απόφαση αναστολής της διαδικασίας διαβούλευσης
(18) J. Bouzon e G. Durand, 2005.
(19) J.P. Fitoussi, 2004.
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για την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος στις υπόλοιπες
χώρες, η ενοχλητική έλλειψη συµφωνίας για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό 2007-2013. Είναι σαν η αργή, αλλά αµείλικτη διαδικασία σύνθεσης του ευρωπαϊκού παζλ, να έχει διακοπεί επειδή
καθένα από τα κράτη µέλη αποφάσισε να ξανακόψει τις επιµέρους
ψηφίδες του µωσαϊκού, στη βάση των εθνικών του συµφερόντων.
Με τον τρόπο αυτό τα κοµµάτια του παζλ δεν θα µπορέσουν να
ταιριάξουν, αλλά απλά να τεθούν στο σχέδιο ή ακόµη να επικαλυφθούν αφήνοντας ένα µωσαϊκό ατελές και έτοιµο να καταστραφεί
µε τις πρώτες κατά το µάλλον ή ήττον ακούσιες κινήσεις των
συµµετεχόντων στην (απο) σύνθεσή του.

7.5 Σε κρίσιµες στιγµές, όπως αυτές που διατρέχει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, είναι απαραίτητο να επέλθουν οι αλλαγές που θα σφραγίσουν τη συζήτηση. Χρειάζεται λοιπόν να αξιολογηθεί κατά πόσο
πρέπει να υιοθετηθεί η συµβουλή την οποία διετύπωσε J. Habermas
στο πρόσφατο άρθρο του (20). Ο γερµανός φιλόσοφος δείχνει ότι η
Ε. Ε. βρίσκεται σήµερα σε κατάσταση παραλυσίας λόγω της ανεπίλυτης σύγκρουσης µεταξύ διαφορετικών και ασύµβατων στόχων
και ότι τα ευρωπαϊκά όργανα οφείλουν να εσωτερικεύσουν τη
σύγκρουση αυτή και να τη φέρουν σε φώς για να εξεύρουν παραγωγικές λύσεις. Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση περί δροµολογήσεως µιας σειράς «εµπεριστατωµένων πολιτικών προβληµατισµών»
µεταξύ των κρατών µελών µε βάση την εκούσια προσέγγιση και όχι
απαραιτήτως τον κανόνα της οµοφωνίας. Οι προβληµατισµοί αυτοί
θα δώσουν τη δυνατότητα να ξεπεραστούν οι καταστάσεις
«απώλειας στήριξης» που προκαλούνται από τις έντονες διακυβερνητικές προσπάθειες για την επίτευξη οµοφωνίας στην Ευρώπη των
25.

7.6 Οι προβληµατισµοί αυτί θα πρέπει να έχουν ως βάση, όπως
προβλέπεται από τα άρθρα 43 και 44 της Συνθήκης της Νίκαιας,
«ενισχυµένες συνεργασίες» µεταξύ οκτώ κρατών µελών τουλάχιστον.
Συνεργασίες οι οποίες αφενός επιτρέπουν τη λήψη κοινών αποφάσεων µέσω λιγότερο περιοριστικών διαδικασιών και αφετέρου είναι
«ανοικτές», διότι παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να
εντάσσονται οποτεδήποτε βάσει του άρθρου 43 α της Συνθήκης
της Νίκαιας.

7.6.1 Πρώτο πεδίο εφαρµογής των ενισχυµένων συνεργασιών
είναι βεβαίως η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Η αρχή βάσει
της οποίας καθίσταται απαραίτητη η προσφυγή στην ενισχυµένη
συνεργασία, στα πλαίσια της Οικονοµικής και Νοµισµατικής
Ένωσης, συνδέεται µε το γεγονός ότι οι χώρες πού συµµετέχουν
σήµερα στο ενιαίο νόµισµα οφείλουν οπωσδήποτε να συντονίσουν
τις οικονοµικές πολιτικές τους έναντι των χωρών οι οποίες δεν
συµµετέχουν επί του παρόντος. Εξάλλου η φορολογική πολιτική
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών πολιτικών και
συνεπώς, όπως έχει ήδη τονισθεί σε άλλες γνωµοδοτήσεις της
ΕΟΚΕ (21), η λήψη συντονισµένων µέτρων για τα εν λόγω θέµατα
για τις χώρες της Ευρωζώνης θα µπορούσε να ευνοήσει την
καλύτερη οικονοµική και κοινωνική συνοχή όλου του συστήµατος
ΕΕ.
(20) Habermas, J., 2005, Μόνο ένα όνειρο µπορεί να σώσει την Ευρώπη,
εφ. la Repubblica 9/06/2005.
(21) «Η φορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κοινές αρχές, σύγκλιση των
φορολογικών κανόνων και δυνατότητα καθιέρωσης της ψηφοφορίας
µε ειδική πλειοψηφία», ΕΕ C 80 της 30,03.2004, σελ. 139.
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7.6.2
Οι χώρες οι οποίες συµµετέχουν στην ΟΝΕ θα µπορούσαν
να ορίσουν έναν συντονιστή και εκπρόσωπο της οικονοµικής πολιτικής των κρατών µελών της ΕΕ, στον οποίον, εκτός της εντολής
του συντονιστή των ευρωπαϊκών οικονοµικών πολιτικών, θα
εκχωρηθούν οι κατάλληλες αρµοδιότητες για τον συντονισµό. Ο
συντονιστής θα πρέπει να ενεργεί από κοινού είτε µε τον Πρόεδρο
της Ε.Κ.Τ. είτε µε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7.6.3
Τα µέλη της οµάδας ενισχυµένης συνεργασίας θα
µπορούσαν επίσης να θεσπίσουν τη διοργάνωση περιοδικών ακροάσεων µεταξύ του συντονιστή της οµάδας ενισχυµένης συνεργασίας
της ΟΝΕ, της Επιτροπής, του Συµβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ε.Κ.Τ. Έτσι θα επιχειρείται η επανεξισορρόπηση
των εξουσιών που διασαλεύεται σήµερα υπέρ ενός µέρους, όπως το
Συµβούλιο.
7.6.4
Ο συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών µεταξύ των
κρατών µελών της ΟΝΕ θα πρέπει να εδραιωθεί µε τη θέσπιση µιας
σειράς προτεραιοτήτων οικονοµικής πολιτικής καθώς και των
κατάλληλων µέσων για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Θα
πρέπει να προβλεφθεί η παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο
ούτως ώστε να πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες προσαρµογές
καθ' οδόν. Στο πλαίσιο αυτό η ενδυνάµωση της διακυβέρνησης της
ευρωπαϊκής οικονοµίας πρέπει να υλοποιηθεί µε την προώθηση του
µακροοικονοµικού διαλόγου και τον σεβασµό του ευρωπαϊκού
κοινωνικού διαλόγου.
7.7 Εκτός από τη λύση των ενισχυµένων συνεργασιών,
ενδιαφέρον θα είχε και η υιοθέτηση της υπόδειξης που περιέχεται
στη Λευκή Βίβλο Ντελόρ του 1993 (22) και προβλέπει τη σύσταση
ευρωπαϊκού ταµείου για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης
και την ανατόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας µέσω εκδόσεως µακροπρόθεσµων µετοχών για την υλοποίηση στρατηγικών
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σχεδίων υλικών και άυλων έργων υποδοµής. Αυτή την κατεύθυνση
άλλωστε ακολουθεί και η πρόταση του Προέδρου BARROSO
αναφορικά µε την ανάπτυξη.
7.8 Για τη διαδικασία ενισχύσεως της ευρωπαϊκής οικονοµικής
διακυβέρνησης απαιτείται η συµµετοχή όλων των κρατών µελών,
διότι αποτελεί ευκαιρία για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7.9 Η συζήτηση που απέρρευσε από τη µεταρρύθµιση του
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατέδειξε τις ενγενείς
αντιφάσεις των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7.10 H εφαρµογή του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
συνεπάγεται µια προσπάθεια αποσαφήνισης σχετικά µε το µέλλον
των θεσµικών οργάνων της Ένωσης. Μόνον έτσι το ΣΣΑ µπορεί να
καταστεί ένα µέσο που θα εγγυάται την οικονοµική ανάπτυξη —
και συνεπώς νέες θέσεις απασχόλησης — και θα προβλέπει, ταυτοχρόνως, τα φαινόµενα οικονοµικής αστάθειας.
7.11 Μπροστά στην κρίσιµη κατάσταση που αντιµετωπίζει
σήµερα η Ευρώπη απαιτούνται τολµηρές επιλογές για να δοθεί νέα
ώθηση στην ιδέα της Ευρώπης, η οποία εκπορευόταν ανέκαθεν από
τους θεµελιωτές της και η οποία σήµερα παρεµποδίσθηκε.
7.12 Για την επιτυχή εφαρµογή του Συµφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης και για την υλοποίηση των στόχων που προσδιόρισαν τη δηµιουργία του απαιτείται ευρύτατη συναίνεση και γενικότερο λαϊκό έρεισµα και όχι µόνο η υποστήριξη των κοινοτικών
οργάνων και των εθνικών κυβερνήσεων. Προς τούτο η ΕΟΚΕ θα
ασχοληθεί κατά τους επόµενους µήνες µε τη διοργάνωση µιας
διάσκεψης στην οποία θα κληθούν να συµµετάσχουν και να αντιπαραθέσουν τις απόψεις τους όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς, από
τους υπεύθυνους των θεσµικών οργάνων έως τους πρωταγωνιστές
της κοινωνίας των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(22) Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1993 Λευκή Βίβλος για την
ανάπτυξη, τον ανταγωνισµό και την απασχόληση:Οι προκλήσεις και
προοπτικές κατά τον 21ο αιώνα, COM(93) 700 τελικό, Βρυξέλλες, 5
∆εκεµβρίου 1993.
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Γνωµοδοτηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής για την περίοδο 2005-2008»
(2006/C 88/16)
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: «Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής για την περίοδο 2005-2008».
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και νοµισµατική ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή»στο οποίο ανατέθηκε
η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 27 Ιανουαρίου 2006, µε βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. METZLER.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου)
η ΕΟΚΕ υιοθέτησε µε 79 ψήφους υπέρ, 18 κατά και 9 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση:
Συµπεράσµατα και συστάσεις
Η ΕΟΚΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία να εκδώσει γνωµοδότηση πριν
από την εαρινή σύνοδο κορυφής 2006, προκειµένου να υποβάλλει
στους ιθύνοντες της ευρωπαϊκής οικονοµικής πολιτικής προτάσεις
για την περαιτέρω πορεία, που απορρέουν από το σύνολο των
συµφερόντων της κοινωνίας των πολιτών.
Ενόψει της συνεχόµενης αναπτυξιακής ύφεσης στο χώρο του ευρώ
και στην ΕΕ γενικά, αλλά των προκλήσεων που προκύπτουν από
την παγκοσµιοποίηση και τις δηµογραφικές αλλαγές, η ΕΟΚΕ
εκφράζει στη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα «Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής για την περίοδο 20052008» την άποψη ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να υιοθετηθεί µια
συντονισµένη µακροοικονοµική πολιτική, η οποία να προωθεί την
οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση, και να είναι ενταγµένη
στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα σηµερινά προβλήµατα όσον αφορά την οικονοµική
συγκυρία και την απασχόληση. Επίσης, και το έλλειµµα εµπιστοσύνης που εξαπλώνεται και στις µεγάλες οικονοµίες της
ευρωζώνης, µπορεί να καλυφθεί µόνο µέσω του προσανατολισµού
της οικονοµίας προς τις βασικές αρχές της δηµοσιονοµικής και
κοινωνικής βιωσιµότητας. Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται γι αυτό την άποψη
της Επιτροπής, ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να υιοθετήσουν µια
δηµοσιονοµική πολιτική η οποία να ανταποκρίνεται στις δεσµεύσεις
που έχουν αναληφθεί.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το αίτηµα της Επιτροπής σχετικά µε τον
αειφόρο εκσυγχρονισµό των κοινωνικών ασφαλιστικών συστηµάτων.
Προκειµένου να περιοριστεί η ανεργία, θα πρέπει να αυξηθεί η
ικανότητα προσαρµογής των αγορών εργασίας. Πρέπει διατηρηθεί η
κοινωνική ασφάλεια στην οποία υπολογίζουν και δικαίως πολλοί
άνθρωποι. Συγχρόνως, βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ενεργοποίηση του υφιστάµενου εργατικού δυναµικού. Από αυτήν την
άποψη, καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι και οι κυβερνήσεις των
κρατών µελών να δηµιουργήσουν µια ισορροπία µεταξύ της
ευελιξίας και της ασφάλειας η οποία να ευνοεί την καινοτοµία.
Πέρα από την εφαρµογή κατάλληλης µακροοικονοµικής πολιτικής,
θα πρέπει, κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, να πραγµατοποιηθούν και
µικροοικονοµικές µεταρρυθµίσεις για την τόνωση της µεγέθυνσης
και της απασχόλησης, προκειµένου να ενισχυθεί το αναπτυξιακό
δυναµικό. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα µέτρα για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη µείωση της γραφειοκρατίας αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
της Ε.Ε.. Θα ήταν κατ' αρχήν σφάλµα να εξοµοιωθεί σε όλες τις
περιπτώσεις ο µέγιστος βαθµός ολοκλήρωσης µε τον βέλτιστο
βαθµό ολοκλήρωσης των αγορών.
Σε ό,τι αφορά την κοινωνία της γνώσης, έχει κατά την άποψη της
ΕΟΚΕ θεµελιώδη σηµασία να γίνουν οι σωστές επιλογές στον τοµέα
της δια βίου µάθησης, της ισότητας των δύο φύλων, της
προστασίας της οικογένειας, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της

καινοτοµίας. Θα πρέπει γι' αυτό να βελτιωθούν περαιτέρω οι
βασικές προϋποθέσεις και οι µηχανισµοί παροχής κινήτρων για τη
δηµιουργία ενός φιλικού προς την καινοτοµία περιβάλλοντος.
Γενικά, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην
προώθηση των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
1. Προοίµιο
1.1 Η παρούσα γνωµοδότηση πρωτοβουλίας σχετικά µε τους
«Γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής για την
περίοδο (2005-2008)», που χαράχθηκαν στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για τις «Ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την
ανάπτυξη και την απασχόληση», συµπληρώνει τη γνωµοδότηση µε
θέµα «Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση —
2005/2008». (1) Η ΕΟΚΕ έχει διατυπώσει επανειληµµένα κριτική
σχετικά µε τους όρους της διαδικασίας διαβούλευσης, οι οποίοι,
όσον αφορά την πραγµατική συνεκτικότητα των δύο γνωµοδοτήσεων, δεν ανταποκρίνονται στους επιδιωκόµενους στόχους. Η
κοινή εξέταση των γενικών προσανατολισµών και των κατευθυντηρίων γραµµών για την απασχόληση θα αντανακλούσε πιο
αποτελεσµατικά τις πολύπτυχες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των δύο
τοµέων.
1.1.1 Για τη βελτίωση της εφαρµογής της στρατηγικής της
Λισσαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε, κατά την εαρινή
σύνοδό του, να συνδέσει τις κατευθυντήριες γραµµές για την οικονοµική πολιτική µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την πολιτική
απασχόλησης και να τις εντάξει στη διαδικασία της Λισσαβώνας.
1.1.2 Στην γνωµοδότησή της σχετικά µε τους «Γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής για την περίοδο 20032005» (2), η ΕΟΚΕ είχε υπογραµµίσει την ανάγκη εντονότερου
προσανατολισµού του µείγµατος πολιτικής προς το στόχο της
οικονοµικής ανάπτυξης και της πλήρους απασχόλησης. Η σύσταση
αυτή εξακολουθεί να είναι επίκαιρη.
1.2 Στα πλαίσια των συµβατικών της υποχρεώσεων, η ΕΚΤ
οφείλει, παράλληλα µε τη σταθερότητα των τιµών, να προωθεί και
την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση. Σύµφωνα µε τον
ορισµό που δόθηκε µε τη διαδικασία της Κολωνίας όσον αφορά
στο συντονισµό των επιµέρους τοµέων της µακροοικονοµικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να συµµετάσχει σε
έναν εποικοδοµητικό διάλογο µε τους αρµόδιους για τη λήψη
αποφάσεων στο χώρο της δηµοσιονοµικής και της µισθολογικής
πολιτικής.
(1) Βλ. τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τις
ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης
των κρατών µελών (βάσει του άρθρου 128 της Συνθήκης ΕΚ ). (ΕΕ C
286 της 17.11.2005, σ. 38).
(2) Βλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής
πολιτικής για την περίοδο 2003-2005,(ΕΕ. (ΕΕ C 80, σ. 120 της 30ής
Μαρτίου 2004). Η παρούσα γνωµοδότηση αποτελεί συνέχεια της
ανωτέρω γνωµοδότησης.
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1.3 Οι ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να
θεωρηθούν ως συστάσεις για τις οικονοµικές πολιτικές των κρατών
µελών, η χρηστή εφαρµογή των οποίων ωστόσο υπάγεται, σύµφωνα
µε την αρχή της επικουρικότητας, στην αρµοδιότητα των κρατών
µελών. «Στους τοµείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της
αρµοδιότητα, η Κοινότητα δρα σύµφωνα µε την αρχή επικουρικότητας, µόνον εάν και στο βαθµό που οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα
κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των
αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο.» (άρθρ. 5 της Συνθήκης ΕΚ). Με
την επιφύλαξη αυτού, οι οικονοµικές πολιτικές παραµένουν θέµα
κοινού ενδιαφέροντος (άρθρο 99, παράγραφος 1 της Συνθήκης
ΕΚ).
1.4 Η παρούσα γνωµοδότηση προσφέρει µια εκτίµηση της ευρωπαϊκής οικονοµίας συνολικά, ανεξαρτήτως της ετερογένειας των
επιµέρους εθνικών οικονοµιών των κρατών µελών.

2. Παρουσίαση του προβλήµατος
Αφετηρία: η τρέχουσα οικονοµική εξέλιξη
2.1 Μετά από µια τετραετία απογοητευτικής οικονοµικής
µεγέθυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2005, ο ρυθµός ανάπτυξης
ανήλθε µόλις στο 1,5 % (ΕΕ των 25), και 1,3 % αντιστοίχως (στη
ζώνη του ευρώ). Ωστόσο, παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές στα
επιµέρους κράτη µέλη. Παρά τη σηµειωθείσα οικονοµική
µεγέθυνση, η ευρωπαϊκή οικονοµία δεν κατόρθωσε να επωφεληθεί
πλήρως από την παγκόσµια οικονοµική ανάκαµψη. Η απόσταση
που την χωρίζει από άλλες βιοµηχανικές χώρες και περιφέρειες
εκτός της Ευρώπης, αυξήθηκε ακόµη περισσότερο.
2.1.1
Ως αποτέλεσµα της υποτίµησης του ευρώ, δόθηκε
σηµαντική ώθηση στην οικονοµική δραστηριότητα από το εξωτερικό εµπόριο. Η εµπιστοσύνη των ευρωπαίων καταναλωτών
σηµείωσε από το 2003 και µετά διστακτικά µόνο βήµατα
βελτίωσης, ενώ µειώθηκε και πάλι για πολλούς µήνες κατά τη
διάρκεια του 2005, γεγονός που οδήγησε σε ελάχιστη αύξηση της
καταναλωτικής ζήτησης. Εποµένως, ακόµα δεν διαπιστώνεται ισχυρή
εσωτερική ζήτηση η οποία να στηρίζει την ανάκαµψη της οικονοµικής συγκυρίας. Η συνεχιζόµενη αβεβαιότητα των ευρωπαίων
καταναλωτών, αντικατοπτρίζεται και στο συγκριτικά υψηλό
ποσοστό αποταµίευσης σε σύγκριση µε το αντίστοιχο παγκόσµιο
επίπεδο.
2.1.2
Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες από τις αρχές
της οικονοµικής ύφεσης το 2001 διαγράφουν σχεδόν συνεχή
καθοδική πορεία, παρουσίασαν άνοδο τον τελευταίο χρόνο. Η
ύπαρξη ευνοϊκών δυνατοτήτων χρηµατοδότησης λόγω χαµηλών
επιτοκίων και αυξανόµενων επιχειρηµατικών κερδών, εξακολουθούν
να συµβάλλουν σε ένα θετικό επενδυτικό κλίµα, αν και περισσότερο
για τις επενδύσεις υψηλής απόδοσης στο χρηµατιστήριο παρά για
τις παραγωγικές επενδύσεις. Η ΕΟΚΕ εκφράζει, ωστόσο, την
ανησυχία της σχετικά µε τις διαρροές κεφαλαίων προς τις ΗΠΑ,
γεγονός που αποδεικνύει την ύφεση των επενδύσεων στην Ευρώπη.
Συνεπώς, η βελτίωση των γεωγραφικών πλεονεκτηµάτων αποτελεί
βασικό στόχο, προκειµένου να επιτευχθεί βιώσιµη αύξηση των
επενδύσεων. Το χαµηλό επίπεδο επενδύσεων οφείλεται κατά κύριο
λόγο στην ασθενή καταναλωτική ζήτηση που παρατηρείται σήµερα.
Ταυτόχρονα, παρά τις διαρκώς υψηλές ενεργειακές τιµές, το
ποσοστό πληθωρισµού κυµαίνεται σε ανεκτά επίπεδα. Αυτό ισχύει
κυρίως για τον βασικό πληθωρισµό (χωρίς την ενέργεια και τα
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ακατέργαστα τρόφιµα) ο οποίος είναι σαφώς χαµηλότερος από το
όριο αναφοράς. Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και τα ελλείµµατα όσον αφορά την εξόρυξη πετρελαίου, δηµιουργούν περιθώρια
για πληθωριστικές πιέσεις. Παρακάτω θα εξεταστεί πιο εµπεριστατωµένα η πρόκληση που προκύπτει λόγω της εξέλιξης των τιµών
του αργού πετρελαίου.
2.1.3 Η ΕΟΚΕ εκπλήσσεται από το γεγονός ότι, παρά τις
ευνοϊκές χρηµατοοικονοµικές συνθήκες και τις ικανοποιητικές
αποδόσεις, η ραγδαία άνοδος των κερδών των µεγάλων επιχειρήσεων το 2003 και 2004 δεν οδήγησε σε επενδύσεις στο χώρο της
έρευνας και άλλους παραγωγικούς τοµείς, επενδύσεις θα επέτρεπαν
στην Ε.Ε. να αµβλύνει τον ανταγωνισµό που πρέπει να αντιµετωπίσει. Αντιθέτως, τα συσσωρευµένα κεφάλαια χρησιµοποιούνται
µε τρόπο που αποφέρει πρόσθετα κέρδη στους µετόχους, για την
εξαγορά µετοχών επιχειρήσεων, για την τόνωση των τιµών στο
χρηµατιστήριο ή για την προώθηση συγχωνεύσεων και εξαγορών
που οδηγούν σε αναδιαρθρώσεις. Η ΕΟΚΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για
τον «βραχυπρόθεσµο» χαρακτήρα των δράσεων που εµποδίζουν την
πραγµατοποίηση των απαραίτητων µακροπρόθεσµων επιχειρηµατικών επενδύσεων.
2.1.4 Ένα από τα βασικά προβλήµατα της ευρωπαϊκής οικονοµίας, πέρα από την σηµερινή ύφεση της ζήτησης και τη χαµηλή
οικονοµική ανάπτυξη σε σύγκριση µε το παγκόσµιο επίπεδο,
αποτελεί η υψηλή διαρθρωτική ανεργία. Συνεπώς, η πρόσφατη
οικονοµική ανάκαµψη συνέβαλε ελάχιστα στη βελτίωση της
κατάστασης στην αγορά εργασίας. Με ποσοστό 9 %, η ανεργία
παραµένει σε υψηλά επίπεδα, µε αποτέλεσµα η προστιθέµενη αξία
της ευρωπαϊκής οικονοµίας να µην αναπτύσσει το πλήρες δυναµικό
της. Επιπλέον, η προς το παρόν περιορισµένη επενδυτική δραστηριότητα περιορίζει και τις µελλοντικές δυνατότητες οικονοµικής
µεγέθυνσης.
2.1.5 Αυτή η τάση «ανάκαµψης χωρίς απασχόληση» (joblessrecovery) παρατηρήθηκε κατά τον ίδιο τρόπο και στην αγορά
εργασίας άλλων συγκρίσιµων βιοµηχανικών κρατών και περιφερειών.
Εντούτοις, στις χώρες αυτές η εικόνα της αγοράς εργασίας είναι
σαφώς πιο αισιόδοξη. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Επιτροπής (3) η
οικονοµική µεγέθυνση για το 2005 και το 2006 θα αντικατοπτριστεί στη δηµιουργία έως και τριών εκατοµµυρίων νέων θέσεων
εργασίας στην ΕΕ. Ωστόσο, η επίδραση στο ποσοστό ανεργίας θα
είναι περιορισµένη, δεδοµένου ότι αναµένεται αύξηση του ενεργού
πληθυσµού, ως απόρροια της βελτίωσης των οικονοµικών
συνθηκών.
2.1.6 Συνεπώς, η απασχόληση του ανεκµετάλλευτου εργατικού
δυναµικού εξακολουθεί να είναι µία από τις σηµαντικότερες
προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσουν τα κράτη µέλη της ΕΕ.
Πρέπει να θεσπιστούν ειδικά προγράµµατα για την ένταξη των
γυναικών και των νέων, καθώς και για την επανένταξη των
ηλικιωµένων στην αγορά εργασίας

Περαιτέρω προκλήσεις: παγκοσµιοποίηση και δηµογραφικές
αλλαγές
2.2 Εκτός από τις υφιστάµενες προβληµατικές πτυχές της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής, όπως η µη ικανοποιητική
κατάσταση στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα η ανεργία και τα
αυξανόµενα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, η ΕΕ καλείται να αντιµετωπίσει περαιτέρω προκλήσεις, οι οποίες µολονότι έχουν αναγνωριστεί σήµερα, θα εκδηλωθούν πλήρως στο µέλλον.
(3) Φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής 2005.

C 88/78

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.2.1
Από τη µία πλευρά η ΕΕ καλείται να αντιµετωπίσει την
όξυνση του οικονοµικού ανταγωνισµού. Με την ραγδαία ανάπτυξη
των οικονοµιών της Κίνας και της Ινδίας εµφανίστηκαν νέοι ανταγωνιστές, οι οποίοι πριν από 10 χρόνια δεν διαδραµάτιζαν κανένα
ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία. Το παγκόσµιο εργατικό δυναµικό
έχει διπλασιαστεί, ενώ στις σχέσεις µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας
έχουν σηµειωθεί µετατοπίσεις παγκοσµίου επιπέδου. Οι πολυπληθυσµικές χώρες Κίνα και Ινδία διαθέτουν, λόγω της οικονοµικής τους
ανάπτυξης, περιορισµένο κεφάλαιο ανά εργαζόµενο, σε σύγκριση µε
τις παραδοσιακές βιοµηχανικές χώρες.

2.2.2
Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
οι συνέπειες της παγκοσµιοποίησης και της ενίσχυσης του διεθνούς
καταµερισµού της εργασίας να µπορούν να αντιµετωπίζονται και ως
ευκαιρία για το µέλλον της Ευρώπης. Μετά το οικονοµικό άνοιγµα
της Κίνας και άλλων κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, αφενός
ενισχύθηκε ο ανταγωνισµός για τις επενδύσεις, αφετέρου, όµως,
άνοιξαν και τεράστιες αγορές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι
οποίες, µε το αυξανόµενο επίπεδο ευηµερίας στις εν λόγω χώρες,
προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες. Η οικονοµική πολιτική πρέπει
να συνοδεύσει δεόντως τις διαρθρωτικές αλλαγές που συνεπάγονται
οι προκλήσεις αυτές. Αυτό αφορά και τη διαµόρφωση του παγκόσµιου κανονιστικού πλαισίου για την προστασία οικολογικών και
κοινωνικών ελάχιστων προτύπων καθώς και των δικαιωµάτων
ιδιοκτησίας.

2.2.3
Η ΕΕ καλείται να αντιµετωπίσει και το πρόβληµα της
δραµατικής αύξησης των τιµών του πετρελαίου που συνδέεται µε
την παγκοσµιοποίηση και την παγκοσµίως αυξανόµενη πετρελαϊκή
ζήτηση. Χάρη στην εξοικονόµηση ενέργειας κατά την κατανάλωση
και την ενισχυµένη χρήση άλλων ενεργειακών πηγών, παρατηρείται
µείωση της εξάρτησης της ΕΕ από το πετρέλαιο σε σύγκριση µε το
παρελθόν. Ιδίως ανταγωνιστικά βιοµηχανικά κράτη όπως η Κίνα
πλήττονται σε µεγαλύτερο βαθµό. Επιπλέον η ΕΕ θα µπορούσε να
επωφεληθεί σε µεγάλο βαθµό από το γεγονός ότι τα κράτη που
εξάγουν πετρέλαιο, «ανακυκλώνουν» τα έσοδά τους µέσω των
εισαγωγών προϊόντων από την ΕΕ.

2.2.4
Η δεύτερη µεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές
εθνικές οικονοµίες θα είναι η δηµογραφική εξέλιξη και η
γηράσκουσα κοινωνία που αυτή συνεπάγεται. Η Κοινότητα µπορεί
να ασκήσει περιορισµένη επιρροή στο θέµα αυτό, δεδοµένου ότι,
όπως έχει επισηµάνει ορθά η Επιτροπή σε άλλο σηµείο, πολλά
θέµατα που σχετίζονται µε τις δηµογραφικές αλλαγές εµπίπτουν
στο πεδίο αρµοδιοτήτων των κρατών µελών και των κοινωνικών
εταίρων. Επιπλέον, οι δηµογραφικές αλλαγές αποτελούν κοινωνικό
φαινόµενο και µπορούν να επηρεαστούν ελάχιστα µε µέτρα της
οικονοµικής πολιτικής. Είναι, συνεπώς, επιτακτική ανάγκη να
δηµιουργηθούν κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να µπορούν να
γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες προσαρµογές.

2.2.5
Κύριες αιτίες των δηµογραφικών αλλαγών είναι η συνεχής
επιµήκυνση της διάρκειας ζωής, η αύξηση των γενεών άνω των 60
ετών και η συνεχιζόµενη υπογεννητικότητα. Η µεταβαλλόµενη
ηλικιακή διάρθρωση επηρεάζει το σύνολο των αγορών µιας οικονοµίας, στην αγορά εργασίας θα παρουσιαστεί, από το 2020 και
µετά, έλλειψη νέου ενεργού δυναµικού, οι αγορές προϊόντων θα
αναγκαστούν να προσαρµοστούν σε διαφορετικό είδος πελατείας,
ενώ στην αγορά κεφαλαίων η αποταµιευτική συµπεριφορά και η
ζήτηση για επενδύσεις σε αξιόγραφα αναµένεται να µεταβληθούν.
Επιπροσθέτως προβλέπεται ότι η γενικότερη εντατικοποίηση του
ανταγωνισµού, ως συνέπεια της παγκοσµιοποίησης, έχει αντίκτυπο
στην αγορά εργασίας και απαιτεί διαφορετική οργάνωση της
εργασίας στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου. Η προσέγγιση της

11.4.2006

δια βίου µάθησης επαληθεύεται ως ορθή, ειδικά σε αυτό το
πλαίσιο. (4) Για την αντιµετώπιση των δηµογραφικών αλλαγών είναι
επίσης απαραίτητη η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και η
συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών.
2.2.6 Προκειµένου να υλοποιηθεί ο στόχος της δηµιουργίας
µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας της γνώσης, οι επιχειρήσεις πρέπει
να είναι ικανές να αναπτύσσουν και να προωθούν τεχνολογικές και
οργανωτικές αλλαγές καθώς επίσης την παραγωγικότητα και την
καινοτοµία. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της διαρκούς
προσαρµογής των δεξιοτήτων των απασχολούµενων στους µεταβαλλόµενους όρους της ζήτησης και µέσω της υιοθέτησης ενεργών
στρατηγικών εκ µέρους των επιχειρήσεων. Προς τούτο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενσωµατώσουν στη στρατηγική τους την κατάρτιση ως µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επένδυση και όχι ως
δράση που δικαιολογεί ταχεία ή ακόµη και άµεση απόδοση των
επενδύσεων. Η επαγγελµατική κατάρτιση, η επιµόρφωση και η διά
βίου µάθηση δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται µεµονωµένα. Πρέπει
να αποτελούν συστατικό στοιχείο της διαχείρισης της σταδιοδροµίας των εργαζοµένων. Το ζητούµενο είναι να εξασφαλιστεί,
µέσω της κατάρτισης, η τόνωση του ενδιαφέροντος σε όλες τις
ηλικίες, µε αξιοποίηση των ικανοτήτων και µε παροχή µιας νέας
δυναµικής στην επαγγελµατική πορεία. Από την άποψη αυτήν, ο
απολογισµός των ικανοτήτων και η αξιοποίηση των κεκτηµένων,
αποτελούν µέσα που πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο εξατοµικευµένων επαγγελµατικών προγραµµάτων που συνάδουν µε το
πρόγραµµα της επιχείρησης. (5)

Η στρατηγική της Λισσαβώνας
2.3 Η εξέλιξη της παγκόσµιας οικονοµίας των τελευταίων πέντε
ετών επιβεβαιώνει τους φιλόδοξους στόχους της στρατηγικής της
Λισσαβώνας για συνεχή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης. Οι αρχές που περιέχονται
στην ατζέντα της Λισσαβώνας πρέπει να ενταχθούν πλήρως στις
εφαρµοζόµενες πολιτικές. Η ΕΕ µπορεί να καταστεί ο δυναµικότερος οικονοµικός χώρος της γνώσης στην υφήλιο που θα εγγυάται
ασφαλείς και ποιοτικά καλύτερες θέσεις απασχόλησης, µόνον
εφόσον διαθέτει εµπιστοσύνη στις δυνάµεις της και δείξει θάρρος
για αλλαγή. Οι εκθέσεις αυτής της επιτροπής (6) αλλά και οι
εκθέσεις των υψηλών εµπειρογνωµόνων (έκθεση Κοκ) (7) σχετικά µε
την αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων όσον αφορά τη
στρατηγική της Λισσαβώνας διαπιστώνουν ότι η προοπτική
επίτευξης των τιθεµένων στόχων αποµακρύνεται όλο και περισσότερο. Η οικονοµική ανάπτυξη στην ΕΕ, εγκλωβισµένη σε µια µονεταριστική πολιτική που δεν προσφέρει τα µέσα που θα επέτρεπαν
την αναθέρµανση της ζήτησης µέσω των δαπανών, παρουσιάζει τον
τελευταίο καιρό σηµαντική καθυστέρηση σε σύγκριση µε τις ΗΠΑ.
Για την περίοδο 2001-2004, ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης της ΕΕ
ήταν µόλις 1,5 %. Σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν της ΕΕ και την αύξηση της παραγωγικότητας δεν
µειώθηκε η διαφορά από άλλα συγκρίσιµα βιοµηχανικά κράτη και
περιφέρειες.
(4) Βλ. Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Οικονοµική ανάπτυξη, φορολογία και
βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων στην ΕΕ», EE C 48 της
21ης Φεβρουαρίου 2002, σ.89
(5) βλ. γνωµοδότηση CESE µε θέµα την «Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων»(ΕΕ C 120 της 20ής Μαΐου 2005, σηµεία 5.4.6.3 και 5.4.6.4, και
γνωµοδότηση CESE µε θέµα «Αύξηση της απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και καθυστέρηση της εξόδου από την
αγορά εργασίας»( ΕΕ C 157 της 28ης Ιουνίου 2005), σηµείο 4.3.5.4).
6
( ) Βλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Βελτίωση της εφαρµογής της στρατηγικής
της Λισσαβόνας», (ΕΕ C 120 της 20ής Μαΐου 2005,σ. 79).
(7) Αντιµετωπίζοντας την πρόκληση – Η στρατηγική της Λισσαβόνας για
την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση, έκθεση της οµάδας
υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία του Wim Kok, Νοέµβριος 2004.
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2.3.1
Ωστόσο, στην ατζέντα της Λισσαβώνας προτείνονται
πολλοί τρόποι για την ενίσχυση της εσωτερικής δυναµικής της
οικονοµίας στην ΕΕ και τα κράτη µέλη της (8):
2.3.2
Στα περισσότερα κράτη µέλη το δυναµικό για περισσότερη ανάπτυξη µπορεί να αυξηθεί µέσω της ενίσχυσης του
ποσοστού απασχόλησης.
2.4 Οι αιτίες της βραδείας οικονοµικής ανάπτυξης της Ευρώπης
και της µέχρι σήµερα απογοητευτικής εξέλιξης στην αγορά
εργασίας εντοπίζονται πρωτίστως στα άλυτα διαρθρωτικά προβλήµατα, που αντιµετωπίζουν κατά κύριο λόγο οι µεγάλες οικονοµίες των χωρών της ευρωζώνης. Πέραν τούτου, σε όλες της
κυβερνήσεις των κρατών µελών επικρατεί συναίνεση, ότι είναι
αναγκαία τόσο η σταθεροποίηση των δηµόσιων προϋπολογισµών,
όσο και η επιτυχής αντιµετώπιση της βραδείας οικονοµικής
ανάπτυξης,.
2.4.1
Η ΕΕ πρέπει να καταστεί η κινητήρια δύναµη ανάπτυξης,
προκειµένου να µην χάνει ακόµη περισσότερο έδαφος έναντι των
άλλων οικονοµικών δυνάµεων και να υλοποιήσει τους φιλόδοξους
στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας.
2.4.2
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Η ΕΟΚΕ έχει
παραπέµψει επανειληµµένα στη γνωµοδότηση για τη βελτίωση της
εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας (9), το περιεχόµενο
της οποίας επιβεβαιώνεται και µε την παρούσα γνωµοδότηση.
Αντιµετώπιση της κρίσης εµπιστοσύνης
2.5 Εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατεί σε ορισµένα κράτη
µέλη όσον αφορά την κατάσταση στον τοµέα της απασχόλησης, οι
καταναλωτές αναιρούν ή µεταθέτουν για το µέλλον τη λήψη
συγκεκριµένων καταναλωτικών αποφάσεων. Κατ' αυτόν τον τρόπο
διαµορφώνεται ένας µηχανισµός προβλέψεων (στάση αναµονής), ο
οποίος αποδυναµώνει την εσωτερική ζήτηση, συνεπάγεται αναβολή
των συναλλαγών µακροπρόθεσµου ορίζοντα ενώ επιδρά αρνητικά
στην οικονοµική µεγέθυνση. Το ανησυχητικό είναι ότι στα επιµέρους κράτη µέλη, οι καταναλωτικές δαπάνες µειώθηκαν λόγω της
ύφεσης της οικονοµικής συγκυρίας (2001-2003) χωρίς να
επανακάµψουν σε σηµαντικό βαθµό µετά από την ανάλογη οικονοµική ανάκαµψη. Το ίδιο ισχύει και για τις επενδυτικές αποφάσεις
των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που οι προβλέψεις
επαληθεύονται στην πράξη, υπάρχει ο κίνδυνος να ενισχυθεί ακόµα
περισσότερο η οικονοµική ανισορροπία. Αυτός ο κίνδυνος πρέπει
να προληφθεί µε τη λήψη ενδεδειγµένων µέτρων.
2.5.1
Η κρίση εµπιστοσύνης που επικρατεί µεταξύ των εργαζοµένων και καταναλωτών ενισχύεται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από τις παραλείψεις και παρατυπίες ηγετικών
στελεχών, καθώς και ολόκληρων δοµών διοίκησης. Κατά την άποψη
της ΕΟΚΕ είναι καθοριστικής σηµασίας τα ευρωπαϊκά κράτη, µε την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να αποδώσουν µεγαλύτερη προσοχή στα ελλείµµατα όσον αφορά τις ικανότητες και
την ηθική ακεραιότητα των ηγετικών στελεχών, καταπολεµώντας
ταυτόχρονα τα οικονοµικά ελλείµµατα και αναπτύσσοντας εντατικό(8) Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(19255/2005 της 18.6.2005), ειδικά τα σηµεία 9-11, και Ανακοίνωση
της Eπιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
«Κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση:το κοινοτικό
πρόγραµµα της Λισσαβώνας» (COM(2005) 330 τελικό της 20ής
Ιουλίου 2005).
(9) Βλέπε γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Βελτίωση της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβόνας», (ΕΕ C 120 της 20ής Μαΐου 2005,σ. 7904).
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τερες δράσεις. Επιπλέον, πρέπει να εξεταστούν τρόποι µε τους
οποίους οι υπεύθυνοι φορείς µπορούν να υποχρεωθούν να τηρούν
αυστηρά τα καθήκοντά τους και να επιδεικνύουν κοινωνική υπευθυνότητα, µέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και ενδεχοµένως µέσω
του καθορισµού πιο αυστηρών κριτηρίων ευθύνης.
2.5.2 Συνεπώς, η αντιµετώπιση της κρίσης εµπιστοσύνης στις
µεγάλες οικονοµίες των χωρών της ευρωζώνης συνιστά µία από τις
βασικές προτεραιότητες. Μόνο µε την υιοθέτηση µιας στρατηγικής
για τη χάραξη βιώσιµης δηµοσιονοµικής και κοινωνικής πολιτικής
µπορεί να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών
στην ικανότητα δράσης των εθνικών κυβερνήσεων και των θεσµικών
οργάνων της ΕΕ (10).
2.5.3 Η άµβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στους δηµόσιους
προϋπολογισµούς και η ενίσχυση των συστηµάτων κοινωνικής
ασφάλισης µπορούν να επιτευχθούν µόνο σε συνδυασµό µε µια
βιώσιµη βελτίωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας. Οι µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, ως αναγκαία απόρροια των επιταχυνόµενων οικονοµικών αλλαγών, πρέπει να ενσωµατωθούν ως
µείζονες προτεραιότητες σε µια βιώσιµη οικονοµική πολιτική.
Αναλόγως προς τη στρατηγική της Λισσαβώνας, τα κράτη µπορούν
να αναλάβουν καθοδηγητικό ρόλο, προκειµένου να στηρίξουν την
µετατόπιση των ανάλογων επενδύσεων και τη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης σε νέους τοµείς, ως θετική απάντηση στην πρόκληση
της παγκοσµιοποίησης.
2.5.4 Ως εκ τούτου, είναι µείζονος σηµασίας να βελτιωθεί ο
συντονισµός των µέτρων στους τοµείς του εµπορίου, του ανταγωνισµού, της βιοµηχανίας, της καινοτοµίας, της εκπαίδευσης και
κατάρτισης, καθώς και της απασχόλησης ώστε να επιτευχθεί σαφής
προσανατολισµός προς τους εν λόγω νέους τοµείς και τις δυνατότητες που αυτοί προσφέρουν. Η οργανωµένη κοινωνία των
πολιτών θα πρέπει σε αυτό το πλαίσιο να ανταποκριθεί πλήρως στις
ευθύνες της.
2.5.5 Η νοµισµατική και φορολογική πολιτική πρέπει οπωσδήποτε να προωθούν την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση (11). Είναι όµως εξίσου αναγκαίο να φροντίσουν τα κράτη
µέλη για το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών, έτσι ώστε τα
συγκυριακά µέτρα που θεσπίζονται για την τόνωση της ζήτησης να
µην υπονοµεύσουν την εµπιστοσύνη στη σταθερότητα των
συνθηκών.
3. Μακροοικονοµική πολιτική για την οικονοµική ανάπτυξη
και την απασχόληση
∆ηµοσιονοµική πολιτική
3.1 Χωρίς επαρκή ζήτηση, οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
επιδρούν αρνητικά στην απασχόληση. Οι υψηλές µακροπρόθεσµες
πιέσεις που ασκούνται σε επίπεδο δαπανών, ως συνέπεια της
γήρανσης του πληθυσµού, πρέπει να συνυπολογιστούν ήδη από
τώρα. Υπό αυτήν την προϋπόθεση, η φορολογική πολιτική θα
µπορούσε, στο πλαίσιο µιας ισορροπηµένης µακροοικονοµικής
πολιτικής, να συµβάλλει στην ενίσχυση της πραγµατικής
ζήτησης (12).
(10) Βλ. επίσης τη γνωµοδότηση του ειδικευµένου τµήµατος «Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή» της ΕΟΚΕ
µε θέµα «Ενίσχυση της οικονοµικής διακυβέρνησης – η µεταρρύθµιση
του συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης», (ECO/160 - CESE
780/2005 fin, της 31ης Ιανουαρίου 2006).
(11) Πρόκειται για ένα αίτηµα το οποίο έχει υποβληθεί σε επανειληµµένες
περιπτώσεις από την ΕΟΚΕ, την τελευταία φορά στη γνωµοδότηση
CESE 135/2005 µε θέµα «Πολιτική απασχόλησης: ο ρόλος της ΕΟΚΕ
µετά τη διεύρυνση στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβώνας (ΕΕ C
221 της 8ης Σεπτεµβρίου 2005, σ. 94)
(12) Βλ. τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα» Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής για
την περίοδο 2003-2005 «(ΕΕC 80 της 30.3.2004, σ.120, σηµείο 1.4)
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3.1.1
Για το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόσουν
έναν πιο ρεαλιστικό και διαφανή δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό.
Η αξιολόγηση των καθηκόντων και η ενίσχυση της πειθαρχίας όσον
αφορά τις δαπάνες θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως αποδείξεις
για την ποιότητα των δηµόσιων δαπανών και να συµβάλλουν στην
προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης. Αυτό ισχύει επίσης για όλα
τα επίπεδα της ΕΕ. Κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση αυστηρότερων
µηχανισµών εφαρµογής στις επιµέρους χώρες, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι κίνδυνοι των ελλειµµάτων από τη βάση τους. Οι
φθινοπωρινές προβλέψεις του 2005 που διατύπωσε η Επιτροπή
σχετικά µε το έλλειµµα των δηµόσιων προϋπολογισµών υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα σταθεροποίησής τους. Παρά τη διαρκή
(µολονότι υποτονική) οικονοµική ανάκαµψη, η Επιτροπή εκτιµά ότι
το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της ΕΕ-25 για τα έτη 2005 και 2006,
µε ποσοστά 2,7 % αντιστοίχως, θα κυµαίνεται ελαφρώς κάτω από
την τιµή αναφοράς του 3 %.
3.1.2
Η δηµοσιονοµική πειθαρχία συνιστά σηµαντική προϋπόθεση προκειµένου το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών να
µπορέσει να διασφαλίσει µακροπρόθεσµα τη σταθερότητα των τιµών
σε συνδυασµό µε σχετικά χαµηλά επιτόκια. Για τη διασφάλιση της
σταθερότητας των τιµών, η ΕΚΤ πρέπει να εξακολουθήσει να
αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στους κινδύνους ανόδου των τιµών,
όπως π.χ. οι κίνδυνοι που συνδέονται µε την υπερβολική παγκόσµια
ρευστότητα ή τις δευτερογενείς επιδράσεις της ανατίµησης των
ενεργειακών τιµών. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη διαπίστωση της Επιτροπής ότι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών
πρέπει να παραµείνει πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ.
Βιωσιµότητα των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης
3.2 Αιτία των πιέσεων για προσαρµογή που ασκούνται στα
συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης δεν αποτελεί κατά κύριο λόγο η
παγκοσµιοποίηση, αλλά πρωτίστως η υψηλή διαρθρωτική ανεργία
καθώς και οι βαθιές δηµογραφικές αλλαγές που συντελούνται λόγω
της υπογεννητικότητας και της επιµήκυνσης της διάρκειας ζωής,
παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν σε όλο και µεγαλύτερες
περιόδους συνταξιοδότησης. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την απαίτηση
που έχει διατυπώσει η Επιτροπή για τον βιώσιµο εκσυγχρονισµό
των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς επίσης και κάθε
προσπάθειά της για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, δεδοµένου
ότι είναι απαραίτητη η διασφάλιση υψηλού βαθµού κοινωνικής
ασφάλειας προκειµένου να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ της ανταγωνιστικότητας, της ζήτησης και της κοινωνικής συνοχής (13).
Στόχος είναι να διατηρηθεί ταυτόχρονα η κοινωνική ασφάλεια στην
οποία στηρίζονται δικαίως µε εµπιστοσύνη τόσοι άνθρωποι.
3.2.1
Η µεταρρύθµιση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης
πρέπει να συνδεθεί στενά µε συγκεκριµένα σχέδια που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Για το
λόγο αυτό θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστούν υπηρεσίες για τη
φύλαξη των παιδιών, σχολεία κλπ Μέτρα που διευκολύνουν περισσότερο το συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής,
όπως λ.χ. προώθηση της ολοήµερης µέριµνας για µικρά παιδιά,
πρέπει να ενθαρρυνθούν (14). Οι χώρες στις οποίες δεν διατίθενται
επαρκείς δυνατότητες µέριµνα για τα µικρά παιδιά παρουσιάζουν
χαµηλό ποσοστό γυναικείας απασχόλησης. Αντιθέτως, στις χώρες
µε υψηλά ποσοστά γυναικείας απασχόλησης, όπως π.χ. η Σουηδία
(13) Βλ. τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα» Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής
για την περίοδο 2003-2005«(ΕΕ C 80 της 30.3.2004, σ.120, σηµείο
1.5.3)
(14) Βλ. τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα» Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τις
ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης
των κρατών µελών (βάσει του άρθρου 128 της Συνθήκης ΕΚ ). (ΕΕ C
286 σ. 38 της 17.11.2005). Στη γνωµοδότηση αυτή αναφέρονται τα
εξής (σηµείο 3.2.3): «Η ΕΟΚΕ απευθύνει και πάλι έκκληση προς τα
κράτη µέλη να προωθήσουν ακόµη περισσότερο τις δυνατότητες
συνδυασµού της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής µε την
επαγγελµατική δραστηριότητα. Και αυτό αποτελεί καθήκον ολόκληρης
της κοινωνίας»
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ή η Φινλανδία, παρέχεται καλή πρόσβαση σε υποδοµές παιδικής
µέριµνας. Σχετικές στατιστικές έρευνες δείχνουν, ότι υπάρχει
µεγάλη απόκλιση µεταξύ του αριθµού παιδιών που επιθυµούν να
αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι (2,3) και του αριθµού παιδιών που
αποκτούν πραγµατικά (1,5). Εάν η γεννητικότητα ανερχόταν στο
2,1, θα επαρκούσε για να ανασταλεί η επικείµενη συρρίκνωση του
ευρωπαϊκού πληθυσµού. Η δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών, η
κατάλληλη οργάνωσης της εργασίας µε ταυτόχρονη διασφάλιση
εγγυήσεων για τους εργαζόµενους, µέσω της προώθησης της ελκυστικότητας της µερικής απασχόλησης για τους εργαζοµένους και
τους εργοδότες, καθώς και της διευκόλυνσης της εθελοντικής
διακοπής του επαγγελµατικού βίου και της ευέλικτης διαµόρφωσης
των ρυθµίσεων για το χρόνο εργασίας, ενδυναµώνουν κατά βιώσιµο
τρόπο τα κίνητρα που παρέχονται στις γυναίκες για την επανένταξη
στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η βιώσιµη µεταρρύθµιση της
αγοράς εργασίας θα συντελέσει όχι µόνο στην ενίσχυση της
ζήτησης εργατικού δυναµικού αλλά και στην ενίσχυση της θέσης
των εργαζοµένων και συνεπώς στην προθυµία των εργοδοτών να
συµβάλουν στη διευκόλυνση του συνδυασµού επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής.
3.2.2 Οι κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να
καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για τη δηµιουργία νέων
δυνατοτήτων απασχόλησης µέσω της σύναψης συλλογικών συµβάσεων καθώς και για τη διαµόρφωση µιας ισόρροπης σχέσης µεταξύ
ευελιξίας και ασφάλειας που ευνοεί ιδιαίτερα την καινοτοµία. Για το
σκοπό αυτό και όσον αφορά «τους εργαζοµένους µεγαλύτερης
ηλικίας», η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις συστάσεις και την ανάλυση της
Επιτροπής που αναφέρει στην ανακοίνωσή της (COM(2004) 146
τελικό) ότι «… οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να διευρύνουν και να
εντείνουν τις προσπάθειές τους, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο ΕΕ, για να εδραιωθεί µια νέα νοοτροπία στα θέµατα της
γήρανσης και της διαχείρισης της αλλαγής. Πάρα πολύ συχνά οι
εργοδότες εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα σε προγράµµατα
πρόωρης συνταξιοδότησης». Έχει µεγάλη σηµασία να αυξηθεί το
ποσοστό απασχόλησης. Η ΕΟΚΕ κρίνει συνεπώς ότι η αύξηση του
συνολικού ποσοστού απασχόλησης, ή εκείνου που αφορά ειδικότερα την οµάδα ηλικίας 55/64 θα επιτευχθεί και µέσω της
αυξήσεως του ποσοστού απασχόλησης των δυνητικών κατηγοριών
µισθωτών που εκπροσωπούνται ανεπαρκώς. Από την άποψη αυτή,
πρέπει να ληφθούν σηµαντικά µέτρα για την κινητοποίηση όλων
των αποθεµάτων εργατικού δυναµικού που υπάρχουν στην Ένωση,
είτε πρόκειται ειδικότερα για νέους που πολύ συχνά παραµένουν
άνεργοι και αποθαρρύνονται, πράγµα ανησυχητικό για τη
µελλοντική πορεία του συνολικού ποσοστού απασχόλησης, είτε
ακόµη για γυναίκες ή άτοµα µε αναπηρίες. (15)
Μείωση της ανεργίας, κινητοποίηση του εργατικού δυναµικού
3.3 Η ΕΟΚΕ τονίζει την αναγκαιότητα που έχει διατυπώσει η
Επιτροπή, όσον αφορά τη σηµαντική αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, ειδικά στις µεγάλες οικονοµίες και την βιώσιµη ενίσχυση
της προσφοράς εργατικού δυναµικού. Για τη διασφάλιση της
µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας, πρέπει
να τεθεί σε ύψιστη προτεραιότητα η καταπολέµηση της µαζικής
ανεργίας.
3.3.1 Η υψηλή διαρθρωτική ανεργία και η επέκταση του παγκόσµιου εµπορίου επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά την
αποτελεσµατική και δυναµική προσαρµογή των αγορών εργασίας.
Ειδικά στις εξαγωγικές αγορές αλλά και στον τοµέα των υπηρεσιών,
διανοίγονται πλήθος ευκαιριών στο πλαίσιο ενός έντονα διευρυνόµενου παγκόσµιου εµπορίου. Συνεπώς, η ικανότητα προσαρµογής
των αγορών εργασίας δοκιµάζεται από νέες προκλήσεις η αντιµετώπιση των οποίων προϋποθέτει την ύπαρξη σταθερού ρυθµιστικού
πλαισίου.
(15) Βλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Αύξηση της απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και καθυστέρηση της εξόδου από την
αγορά εργασίας» (EE C 157 της 28ης Ιουνίου 2005 σ. 120, σηµεία
6.3.2 και 4.4.4.)
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3.3.2
Οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να αντιδρούν πιο αποτελεσµατικά και δυναµικά σε
τάσεις όπως η εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων και η µετεγκατάσταση. Τα συστήµατα ασφάλισης κατά της ανεργίας και κοινωνικής
ασφάλισης και οι υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας πρέπει να
λειτουργούν κατά τρόπο ώστε, όχι απλώς να καλύπτουν τη
µετάβαση από την ανεργία στην απασχόληση, αλλά να διευκολύνουν και την αλλαγή µεταξύ των διαφορετικών µορφών απασχόλησης, όπως εξαρτηµένη σχέση εργασίας, κατάρτιση, διακοπή
από τον ενεργό βίο ή αυτοαπασχόληση. ∆εδοµένου ότι στον τοµέα
αυτό η Κοινότητα διαθέτει περιορισµένες εξουσίες, τα κράτη µέλη
οφείλουν να προσανατολίσουν ανάλογα τους οργανισµούς που
διευθετούν την αγορά εργασίας.
3.3.3
Επιπλέον, εξακολουθούν πάντοτε να υπάρχουν προσωρινά
εµπόδια στην διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζοµένων στο
εσωτερικό της Ε.Ε.. Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη να εξετάσουν µε
σοβαρότητα το ενδεχόµενο του τερµατισµού των µεταβατικών
περιόδων. Στα πλαίσια αυτά, πρέπει υπάρξει µέριµνα για την δέουσα
συµµετοχή και τη διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα
σχετικά επίπεδα.. (16) Σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση των µεταβατικών περιόδων πρέπει να αιτιολογείται µε ισχυρά και αντικειµενικά
επιχειρήµατα.
3.3.4
∆εδοµένου ότι τα άτοµα χωρίς ή µε χαµηλού επιπέδου
επαγγελµατική κατάρτιση παρουσιάζουν ποσοστό ανεργίας που
υπερβαίνει κατά πολύ το µέσο όρο, η προώθηση της επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης συνιστά ένα από τα σηµαντικότερα µέσα της πολιτικής στον τοµέα της αγοράς εργασίας. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση συνιστούν επενδύσεις στο ανθρώπινο
κεφάλαιο. Αυξάνουν τις δυνατότητες των ατόµων στην αγορά
εργασίας και διευρύνουν τις δυνατότητες παραγωγής των επιχειρήσεων. Ο δείκτης εκπαίδευσης συνιστά σηµαντική παράµετρο για την
ανάπτυξη της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συµφωνήσουν στο
πλαίσιο των συλλογικών και άλλων συµβάσεων ότι όλοι οι εργαζόµενοι, υπάλληλοι και εργάτες, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
να διατηρούν και να βελτιώνουν, µέσω της συνεχούς κατάρτισης
και της επαγγελµατικής τους εξέλιξης, το κεφάλαιο δεξιοτήτων που
διαθέτουν.
3.3.5
Ειδικά στην περίπτωση των νέων ατόµων, η επαγγελµατική
κατάρτιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση
µελλοντικής απασχόλησης, µολονότι ακόµη και αυτή δεν αρκεί για
την ακριβή ανταπόκριση στη ζήτηση της αγοράς εργασίας. Άτοµα
µεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία, όπως και οι νέοι, παρουσιάζουν
υψηλά ποσοστά ανεργίας που υπερβαίνουν το µέσο όρο, καλούνται
επίσης να συσσωρεύσουν νέες γνώσεις στο πλαίσιο των µέτρων
επαγγελµατικής επιµόρφωσης και ειδίκευσης. Πράγµατι οι παραγωγικές δυνατότητες των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας δεν
µειώνονται λόγω της ηλικίας αλλά από το ότι τα προσόντα τους
καθίστανται απαρχαιωµένα, πράγµα το οποίο µπορεί να επανορθωθεί µέσω της κατάρτισης. Συνεπώς, είναι σκόπιµο να διευκρινισθεί ότι δεν αρκεί να εφαρµοσθεί µια πολιτική για τις κατηγορίες
από 40 ή 50 χρόνων. (17)
3.4 Η ΕΟΚΕ θεωρεί σοβαρό πρόβληµα την υψηλή επιβάρυνση
του παράγοντα εργασία µε φορολογικές και κοινωνικές εισφορές.
(16) «Η κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης – Η συµβολή των πολιτικών της ΕΕ για να υπάρξουν οφέλη για όλους» COM(2004) 383
τελικό της 18.05.2004.
(17) Βλ. ∆ιεθνής έρευνα καταπολέµησης του αναλφαβητισµού των ενηλίκων
του ΟΟΣΑ(International Adult Literacy Survey), καθώς επίσης τις
γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ«Οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι»(ΕΕC 14 της
16.1.2001) και «Αύξηση της απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και καθυστέρηση της εξόδου από την αγορά
εργασίας». (ΕΕ C 157 της 28ης Ιουνίου 2005, σ. 120,) σηµείου 4.3.5
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4. Μικροοικονοµικές µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση του
δυναµικού ανάπτυξης
Η εσωτερική αγορά της ΕΕ
4.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την άποψη της Επιτροπής ότι η
διεύρυνση και εµβάθυνση της εσωτερικής αγοράς πρέπει να
αποτελέσει καθοριστικό συστατικό στοιχείο µιας οικονοµικής πολιτικής που προσανατολίζεται στην απασχόληση και την οικονοµική
ανάπτυξη. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι τα προβλήµατα που
παρουσιάζει η εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας δεν
οφείλονται αποκλειστικά ή κυρίως στην ανεπαρκώς ολοκληρωµένη
εσωτερική αγορά.
4.1.1 Η ολοκλήρωση των αγορών υπηρεσιών, η οποία δεν έχει
υλοποιηθεί πλήρως, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως βασική αιτία για τις
χαµηλές επιδόσεις των αγορών εργασίας και της οικονοµικής
ανάκαµψης. Μεγάλο ποσοστό των ανέργων ανήκει στην οµάδα των
ατόµων χαµηλής ειδίκευσης, τα οποία µπορούν να επωφεληθούν σε
ελάχιστο µόνο βαθµό από την ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή εσωτερική
αγορά υπηρεσιών. Η άρση των φορολογικών εµποδίων µπορεί
αφενός να βελτιώσει το επενδυτικό κλίµα και η εξάλειψη των
εµποδίων κινητικότητας µπορεί να ανακουφίσει ορισµένους εργοδότες και εργαζοµένους. Ωστόσο αυτό δεν µπορεί να συµβάλλει
ουσιαστικά στην άµβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στις εθνικές
αγορές εργασίας. Αντίθετα η περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής
αγοράς, προκειµένου να δηµιουργηθεί µια πραγµατική και ισορροπηµένη εσωτερική αγορά υπηρεσιών µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.
4.1.2 Θα ήταν κατ' αρχήν σφάλµα να εξοµοιωθεί σε όλες τις
περιπτώσεις ο µέγιστος βαθµός ολοκλήρωσης των αγορών µε τον
βέλτιστο βαθµό ολοκλήρωσης. Ειδικά στην περίπτωση τυπικών περιφερειακών ή τοπικών αγορών, στις οποίες δραστηριοποιούνται επί
τω πλείστον πολλοί πάροχοι υπηρεσιών, ο όγκος των διασυνοριακών υπηρεσιών θα κινείται πάντοτε σε πολύ περιορισµένα
πλαίσια. Η επιτάχυνση της εναρµόνισης θα µπορούσε να
δηµιουργήσει ειδικά σε αυτή την περίπτωση την εντύπωση ότι η
κοινοτική πολιτική δεν συνυπολογίζει σε ικανοποιητικό βαθµό περιφερειακές ιδιαιτερότητες, και να οδηγήσει στην όξυνση των υφιστάµενων προκαταλήψεων. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να
προσδιοριστούν σαφώς τουλάχιστον τα υφιστάµενα εµπόδια και να
αξιολογηθούν σε σχέση µε κανονισµούς, οι οποίοι πρέπει να
διατηρηθούν λόγω των ιδιαιτεροτήτων των κρατών µελών, και
στους οποίους είναι υποχρεωµένοι να προσαρµοστούν οι
παράγοντες της αγοράς. Συνεπώς προτεραιότητα πρέπει να
αποτελέσει η προσεκτική αξιολόγηση ανάλογα µε τις εκάστοτε
αγορές και τους επιµέρους κλάδους.
4.1.3 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει επίσης τη σύσταση της Επιτροπής
όσον αφορά την κατάργηση των κρατικών ενισχύσεων που επιβάλλουν εµπόδια στον ανταγωνισµό ή την προώθηση της αναπροσαρµογής των ενισχύσεων σε τοµείς που συνδέονται µε το πρόγραµµα
της Λισσαβόνας, όπως η έρευνα, η καινοτοµία και η εκπαιδευτική
πολιτική. Μέσω του επιδιωκόµενου στόχου για ενίσχυση της
έντασης του ανταγωνισµού µπορούν επίσης να περιοριστούν οι
πιέσεις που ασκούνται στους δηµόσιους προϋπολογισµούς και να
ενισχυθούν οι δηµόσιες επενδύσεις µε µακροπρόθεσµο προσανατολισµό.
4.1.4 Η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών είναι
σηµαντική για την αναζωογόνηση της οικονοµικής ανάπτυξης στην
ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια καταβλήθηκαν σηµαντικές προσπάθειες για
τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για µια ενοποιηµένη αγορά κεφαλαίων και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΟΚΕ
συντάσσεται µε τις διαµαρτυρίες που διατυπώνονται σχετικά µε την
υπερβολικά ταχεία και πολύπλοκη διαδικασία εναρµόνισης.
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4.1.5
Πριν από την κατάρτιση περαιτέρω σχεδίων εναρµόνισης
και ρύθµισης πρέπει κατ' αρχάς να εξετασθεί σε βάθος αν τα σχέδια
αυτά είναι αναγκαία και επείγοντα. Σχέδια για την έκδοση οδηγιών
για τις οποίες δεν υφίσταται άµεση ανάγκη πρέπει βραχυπρόθεσµα
να ανασταλούν. Κρίνεται πιο ενδεδειγµένο να εστιαστούν οι
προσπάθειες προσωρινά προς την υλοποίηση και σταθεροποίηση
µεµονωµένων, µη ολοκληρωµένων, νοµοθετικών πρωτοβουλιών που
εκπονήθηκαν πρόσφατα σε µια οπτική προσανατολισµού στην
αγορά, και αποδοτικότητας όσον αφορά το κόστος. Η ΕΟΚΕ
συµφωνεί µε τις θέσεις που διατυπώνει η Επιτροπή και στην λευκή
βίβλο για την πολιτική στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών (2005-2010).
Ανταγωνισµός και περιορισµός της γραφειοκρατίας
4.2 Η ΕΟΚΕ επικροτεί το στόχο που θέτει η Επιτροπή σχετικά
µε την πιο ελεύθερη ανάπτυξη του εµπορίου. Μια περιορισµένη και
εκσυγχρονισµένη διοίκηση που επικεντρώνεται σε βασικές αρµοδιότητες διαθέτει «δυναµικό εξοικονόµησης κόστους» αλλά µπορεί
να εξασθενίσει τη θέση των κρατών µελών διότι δεν θα διαθέτουν
πλέον κανένα µέσο παρέµβασης σε περίπτωση κρίσης. Τα κράτη
µέλη θα πρέπει να επιδείξουν µια πιο φιλόδοξη συγκέντρωση στην
εκπλήρωση των θεµελιωδών καθηκόντων του κράτους, όπως η
εκπαίδευση, οι δηµόσιες υποδοµές, η πολιτική εσωτερικής και
εξωτερικής ασφάλειας, η κοινωνική ασφάλιση και η διασφάλιση
δηµόσιας υγείας υψηλού επιπέδου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ
στηρίζει σθεναρά τις θέσεις της Επιτροπής υπέρ της οικονοµικής
σηµασίας της βελτίωσης της νοµοθεσίας. Η ενισχυµένη διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη κατά τη νοµοθετική διαδικασία
εξυπηρετεί το στόχο της διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων τόσο
έναντι της νοµοθετικής εξουσίας και των συντελεστών της αγοράς.
4.2.1
Η ανάπτυξη εντατικότερου ανταγωνισµού θα αποτελέσει
επίσης την κινητήριο δύναµη για την προώθηση καινοτοµιών.
Πρέπει να βελτιωθεί το βασικό πολιτικό πλαίσιο για την καινοτοµία
και, γενικότερα, για την έρευνα. Όσον αφορά αυτό το θέµα, η
ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι έχει — σε πολυάριθµες γνωµοδοτήσεις της
— διατυπώσει προτάσεις που παραµένουν επίκαιρες και τις οποίες
δεν µπορεί παρά να επιβεβαιώσει σε αυτό το σηµείο (18).
4.2.2
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι στους γενικούς προσανατολισµούς δεν έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή στο θέµα της µείωσης
της γραφειοκρατίας. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει γι αυτό και πάλι τη
σηµασία της κοινοτικής προσέγγισης για βελτίωση της νοµοθεσίας
και διαπιστώνει µε λύπη ότι στους γενικούς προσανατολισµούς τα
κράτη µέλη δεν καλούνται µε να προχωρήσουν επειγόντως στη
λήψη µέτρων για απλούστευση της γραφειοκρατίας, όπως π.χ.
απλούστευση του συστήµατος φορολογικών εισφορών. Το ίδιο
ισχύει και για τη νοµοθεσία σε κοινοτικό επίπεδο καθώς και για την
εφαρµογή της σε εθνικό επίπεδο. Η συντόµευση των διαδικασιών
λήψης αποφάσεων, αλλά και η απλοποίηση των σχετικών κανόνων
εφαρµογής θα µπορούσαν να περιορίσουν το κόστος και να
συµβάλλουν στον περιορισµό της επιβάρυνσης των δηµόσιων προϋπολογισµών.
4.2.3
Στο πλαίσιο της ρύθµισης, της απορύθµισης και της
απελευθέρωσης των αγορών είναι απαραίτητη η προσεκτική
στάθµιση των περιβαλλοντικών συµφερόντων σε σχέση µε τα συµφέροντα των καταναλωτών, ή των στοχοθετήσεων της κοινωνικής
πολιτικής σε σχέση µε τις συνολικές αναπτυξιακές δυνατότητες της
οικονοµίας. Οι µελλοντικές νοµοθετικές και εποπτικές
(18) βλ γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ «Οι ερευνητές στον ευρωπαϊκό χώρο
έρευνας: ένα επάγγελµα, πληθώρα σταδιοδροµιών» (ΕΕ C 110 της 30ής
Απριλίου 2004, σ.3), «Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας» (ΕΕ C 32 της 5ης Φεβρουαρίου 2004, σ. 81), «Μία
νέα ώθηση στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, ενίσχυση, αναπροσανατολισµός, άνοιγµα νέων προοπτικών» ( ΕΕ C 95 της 23ης Απριλίου
2003,σ.48) και «Ενίσχυση της συνοχής και της ανταγωνιστικότητας
µέσω της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας»
(ΕΕ C 40 της 15ης Φεβρουαρίου 1999, σ. 12)
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δραστηριότητες πρέπει να αξιολογηθούν πιο εκτεταµένα σε ό,τι
αφορά τις νοµικές τους επιπτώσεις. (19)
4.2.4 Οι υπερβολικά ογκώδης νοµοθετικές ρυθµίσεις εµποδίζουν σε µεγάλο βαθµό κυρίως την παραγωγικότητα ΜΜΕ και άλλων
αυτοαπασχολούµενων, που διαθέτουν περιορισµένη διευθυντική και
διοικητική δοµή. Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει γι αυτό το αίτηµά της
σχετικά µε τη δηµιουργία ειδικού καθεστώτος για τις ΜΜΕ. (20)
4.2.5. Η ΕΟΚΕ θεωρεί επίσης ότι η στενότερη συνεργασία του
δηµόσιου τοµέα µε τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εκτέλεσης
καθηκόντων του δηµόσιου τοµέα (εταιρική σχέση δηµόσιου- ιδιωτικού τοµέα), αποτελεί µια εξαιρετική ευκαιρία. Αυτή η νέα µορφή
συνεργασίας που µπορεί να εφαρµοστεί τόσο σε επίπεδο κρατών
µελών όσο και της Ένωσης στο πλαίσιο της ανάληψης και
εκτέλεσης καθηκόντων του δηµόσιου τοµέα, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο ιδιωτικός και ο δηµόσιος τοµέας θα διαθέτουν ίσες
προϋποθέσεις ώστε να µεγιστοποιούνται τα οφέλη για τον δηµόσιο
τοµέα. Το ενδεχόµενο δανεισµού από τον ιδιωτικό τοµέα µε σκοπό
τη χρηµατοδότηση σχεδίων θα πρέπει να εξετάζεται στις περιπτώσεις όπου ο δανεισµός µπορεί να είναι αποδοτικός από πλευράς
κόστους, ανεξάρτητα από τον τρόπο µε το οποίο τα σχέδια αυτά
έχουν χαραχθεί, διαρθρωθεί ή λειτουργούν.
Μάθηση και εκπαίδευση
4.3 Η προσέγγιση της δια βίου µάθησης αποκτά στο πλαίσιο
της κοινωνίας της γνώσης σηµαντικό ρόλο, ιδιαίτερα χάρη στην
εφαρµογή ευέλικτων µεθόδων διδασκαλίας. Για την υλοποίηση της
δια βίου µάθησης απαιτείται η καλλιέργεια στο κοινωνικό σύνολο
ενός θετικού πνεύµατος για τη µάθηση και η δηµιουργία
κατάλληλης υποδοµής που να το στηρίζει. Οι κοινωνικοί εταίροι
και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να προαγάγουν το πρότυπο της
δια βίου µάθησης. Οι δυνατότητες που προσφέρει η εταιρική σχέση
δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα θα µπορούσαν εξάλλου να αξιοποιηθούν
περισσότερο και στον τοµέα της µάθησης και της εκπαίδευσης. Επί
του παρόντος η εν λόγω υποδοµή µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µόνο
µε κρατική υποστήριξη, η οποία ωστόσο δεν παρέχεται ακόµη σε
επαρκή βαθµό. Οι συνολικές δαπάνες για µάθηση και εκπαίδευση
στην Ευρώπη των 25 ανήλθαν στο 5,2 % του ΑΕΠ(2002) και
συνεπώς αντιστοιχούν στο επίπεδο των δαπανών συγκρίσιµων οικονοµικών χώρων. Ωστόσο, µόνο το 0,6 % του ΑΕΠ των δαπανών
αυτών προήλθε από ιδιωτικά κεφάλαια, ποσοστό που είναι
κατώτερο από αυτό των περιοχών αναφοράς και το οποίο θα
µπορούσε να αυξηθεί στις περιπτώσεις όπου µπορεί να υπάρξει
απόδοση από πλευράς κόστους στη διάρκεια ζωής του σχεδίου ή
στην περίοδο δανεισµού.
4.3.1 Σε προηγούµενη γνωµοδότησή της η ΕΟΚΕ διατύπωσε τις
θέσεις της όσον αφορά τη στενή σχέση µεταξύ πολιτιστικών ανταλλαγών και των νέων στο πλαίσιο ενός προγράµµατος δράσης στον
τοµέα της δια βίου µάθησης. (21) Σε αυτό το σηµείο πρέπει να
τονιστεί εκ νέου η καθοριστική σηµασία αυτής της σχέσης για την
οικοδόµηση µιας κοινωνίας της γνώσης. Η προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών (κυρίως µεταξύ των νέων) εγείρει το ενδιαφέρον
για άλλους πολιτισµούς, συµβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο
θετικά στην ανταλλαγή γνώσης.
(19) Κατά αυτήν την έννοια η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή έχει ήδη ταχθεί υπέρ της απλοποίησης του εθνικού νοµοθετικού πλαισίου και του φορολογικού συστήµατος. Βλ. τη γνωµοδότηση
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα
«Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής για την περίοδο
2003-2005», (ΕΕ C 80 της 30.3.2004, σ.120, σηµείο 4.4.2.4)
(20) Βλ. τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τις
ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης
των κρατών µελών (βάσει του άρθρου 128 της Συνθήκης ΕΚ ). (ΕΕ C
286 σ. 38 της 17.11.2005).
(21) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση ολοκληρωµένου
προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δια βίου µάθησης» της
10.2.2005, (ΕΕ.. (ΕΕ C 221 της 8ης Σεπτεµβρίου 2005, σ. 134).
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4.3.2
Η ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι µέσω της λήψης αποφάσεων σχετικά µε την οδηγία για την αναγνώριση διπλωµάτων
καταργήθηκαν σηµαντικά εµπόδια για την κινητικότητα των εργαζοµένων και των αυτοαπασχολούµενων. Καλεί ως εκ τούτου τα
κράτη µέλη να µεριµνήσουν για την ταχεία εφαρµογή της. Πέραν
τούτου πρέπει να ασκηθεί θετική επιρροή στις φιλοδοξίες και την
αποδοτικότητα των συµµετεχόντων µέσω της διενέργειας τακτικών
συγκριτικών αξιολογήσεων όσον αφορά τις επιδόσεις των πανεπιστηµίων και των σχολικών ιδρυµάτων, όπως λόγου χάρη στο
πλαίσιο της έρευνας Pisa και της διαδικασίας της Μπολόνια (22).
4.3.3
Επιπλέον, το ευρωπαϊκό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν είναι επαρκώς προσανατολισµένο στο στόχο του να
καταστεί ο κορυφαίος χώρος για την έρευνα αιχµής στον κόσµο.
Θα πρέπει να δοθεί ξεχωριστή βαρύτητα στην προσέγγιση των
κέντρων αριστείας και των δικτύων αριστείας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στις περιπτώσεις που αυτό δεν έχει υλοποιηθεί σε
ικανοποιητικό βαθµό. Έτσι µπορεί να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα
της διαρροής ευρωπαίων ερευνητών υψηλού επιπέδου σε υπερπόντιες χώρες.
Έρευνα και καινοτοµίες
4.4 Για την αντιµετώπιση της αναµενόµενης συρρίκνωσης και
γήρανσης του πληθυσµού στην Ευρώπη, απαιτούνται όλο και περισσότερες τεχνολογικές καινοτοµίες, προκειµένου να διασφαλιστεί η
µελλοντική ευηµερία του συνόλου της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Ωστόσο, η Επιτροπή έχει επισηµάνει και έχει προειδοποιήσει ορθά
ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν µέχρι σήµερα για την
ενίσχυση της ικανότητας καινοτοµίας στην ΕΕ δεν ήταν
επαρκείς. (23).
4.4.1
Για την ενδυνάµωση των δραστηριοτήτων καινοτοµίας σε
επίπεδο ΕΕ, η ΕΟΚΕ θεωρεί απολύτως απαραίτητη την άρση των
φραγµών που εµποδίζουν τη διασυνοριακή διάδοσή τους. Οι
ανεπαρκείς δραστηριότητες καινοτοµίας που δεν ανταποκρίνονται
στις πραγµατικές δυνατότητες, σε συνδυασµό µε την µη ικανοποιητική κατάσταση της αγοράς εργασίας, αποτελούν έναν από
τους καθοριστικούς παράγοντες της επιβράδυνσης της αύξησης της
παραγωγικότητας στην ευρωζώνη. Προκειµένου να επιτευχθούν
καλύτερα αποτελέσµατα στον τοµέα της καινοτοµίας, πρέπει να
εξαλειφθούν οι αιτίες του κατακερµατισµού της αγοράς, οι οποίες
εµποδίζουν επί του παρόντος τη διάδοση των νέων τεχνολογιών.
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4.4.2 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι η βελτίωση του
ρυθµιστικού πλαισίου και των µηχανισµών παροχής κινήτρων για τη
δηµιουργία ενός παραγωγικού και φιλικού προς την καινοτοµία
περιβάλλοντος εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα.
4.4.3 Οι κρατικές ενισχύσεις για την καινοτοµία πρέπει να
παρέχονται πιο αποτελεσµατικά και στοχοθετηµένα, προκειµένου να
αποφεύγεται η παροχή εσφαλµένων κινήτρων σε ιδιώτες επενδυτές
και, ως εκ τούτου, η εσφαλµένη κατανοµή δηµοσίων πόρων. Θα
πρέπει να ενθαρρύνεται η κατάρτιση σχεδίων στο πλαίσιο στενής
συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων, χωρίς να
παραµελείται η ανάγκη για την συνέχεια της βασικής έρευνας, µε
στόχο την αποτελεσµατικότερη σύνδεση της έρευνας µε τον ιδιωτικό τοµέα.
4.4.4 Οι ρυθµίσεις σχετικά µε τα κρατικά µέτρα ενίσχυσης
πρέπει να καταστούν πιο διαφανείς, προκειµένου να διευκολυνθεί η
πρόσβαση σε δηµόσιους ερευνητικούς πόρους. Η ΕΟΚΕ θεωρεί
σκόπιµη την ενίσχυση της συνεργασίας και µεταξύ των υπηρεσιών
της Επιτροπής. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει το πολλάκις διατυπωθέν
αίτηµά της ότι το πλαίσιο ενισχύσεων πρέπει να είναι προσβάσιµο
και πρακτικά εφαρµόσιµο και για τις ΜΜΕ και τις πολύ µικρές
επιχειρήσεις.
4.4.5 Στην ώθηση της καινοτοµίας θα µπορούσε να συµβάλει
και η καθιέρωση κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας Τα σχετικά
εµπόδια (όπως το γλωσσικό πρόβληµα) θα πρέπει να µπορούν να
εξαλειφθούν. Η ΕΟΚΕ τάσσεται και πάλι µε έµφαση υπέρ της καθιέρωσης του ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας το συντοµότερο
δυνατό.
Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
4.5 Όπως έχει τονίσει η ΕΟΚΕ σε προηγούµενη γνωµοδότησή
της, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος (24). Ειδικά οι ΜΜΕ διαθέτουν αξιόλογο δυναµικό όσον αφορά τις επιδόσεις στην καινοτοµία. Προκειµένου να
αντισταθµίσουν τη µειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται σε ό,τι
αφορά το κόστος σε σύγκριση µε τις εδραιωµένες µεγάλες επιχειρήσεις, αναγκάζονται να επιβάλλουν τη θέση τους στην αγορά µέσω
καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ επικροτεί το αίτηµα της Επιτροπής σχετικά µε την κατάργηση κάθε
εµποδίου όσον αφορά την πρόσβαση των νέων επιχειρηµατιών σε
χρηµατοδοτικούς πόρους και αγορές κεφαλαίων υψηλού
κινδύνου (25).

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(22) Η ΕΟΚΕ έχει υπογραµµίσει και σε άλλο έγγραφο «τη σηµασία της
διαφάνειας και της εναρµόνισης των δεξιοτήτων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο
και σε διεθνές επίπεδο.». Βλ. τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Πρόταση απόφασης του
Συµβουλίου σχετικά µε τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για
τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών (βάσει του άρθρου 128
της Συνθήκης ΕΚ ). ΕΕ C 286, σ. 38 της 17ης Νοεµβρίου 2005, σηµείο
3.8.1)
(23) Προς το παρόν, η ΕΕ διαθέτει µόλις 2 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ για Ε&Α:
Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σύσταση σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών (2005-2006) COM(2005) 141
τελικό, Τµήµα Β2. . Το ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει το ποσοστό που
ίσχυε κατά την έναρξη της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας
και απέχει ακόµα πολύ από τον κοινοτικό στόχο του 3 % του ΑΕγχΠ,
που έχει καθοριστεί για τις επενδύσεις στην έρευνα. Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι τα 2/3 του ποσοστού αυτού θα συγκεντρωθούν από ιδιωτικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις.

(24) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Προώθηση του επιχειρηµατικού
πνεύµατος στην Ευρώπη: Προτεραιότητες για το µέλλον»( ΕΕ,. ΕΕ C
235 της 27ης Ιουλίου1998) Βλ. τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Πρόταση απόφασης
του Συµβουλίου σχετικά µε τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες
γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών (βάσει του
άρθρου 128 της Συνθήκης ΕΚ) (ΕΕ. (ΕΕ C 286, σ. 38, της
17.11.2005).
(25) Κατά αυτήν την έννοια η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή έχει ήδη ταχθεί υπέρ της απλοποίησης του εθνικού νοµοθετικού πλαισίου και του φορολογικού συστήµατος. Βλ. τη γνωµοδότηση
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα
«Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής για την περίοδο
2003-2005», (ΕΕ C 80 της 30.3.2004, σ.120, σηµείο 4.4.2.4) C 80
της 30.3.2004, σ.120, σηµείο 4.4.2.4)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Τροπολογία που απορρίφθηκε
Η ακόλουθη τροπολογία, η οποία συγκέντρωσε αριθµό ψήφων ισοδύναµων µε το ένα τέταρτο των εκπεφρασµένων ψήφων,
απορρίφθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
Σηµείο 2.5.1
Προτείνεται να διαγραφεί το σηµείο 2.5.1.
Αιτιολογία
Εικοσιτρία εκατοµµύρια οικονοµικές µονάδες κάθε είδους και υπερ-πολλαπλάσιος αριθµός διευθυντικών στελεχών, η πλειονότητα
των οποίων είναι µισθωτοί, ασκούν τη δραστηριότητά τους στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργάζονται µέσα σε περιβάλλον
που υφίσταται ισχυρές εντάσεις και είναι υπεύθυνοι για όλα τα γεγονότα που συµβαίνουν µέσα σε µια κοινωνία εξ αιτίας των
σφαλµάτων ή των δράσεων όλων των συνεργατών τους. Πολλά είναι τα διευθυντικά στελέχη που παραιτούνται από τα
καθήκοντά τους ή που ασφαλίζονται έναντι των κινδύνων.
Όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν νοµικούς µηχανισµούς (αστικούς κώδικες, εµπορικούς κώδικες, ποινικούς
κώδικες κ.λπ.) οι οποίοι ρυθµίζουν την ευθύνη των διευθυντικών στελεχών των οικονοµικών µονάδων.
Παρόλα αυτά, στο σηµείο 2.5.1 καλούνται τα ευρωπαϊκά κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδώσουν µεγαλύτερη προσοχή
στις ικανότητες και την ηθική ακεραιότητα των ηγετικών στελεχών, καθώς και να καταπολεµήσουν δραστικά τα ελλείµµατα στον
τοµέα αυτόν.
Στα πλαίσια αυτά, ανακύπτουν ορισµένα ερωτήµατα, τα οποία και θα πρέπει να τεθούν εάν επιθυµούµε να λαµβάνονται σοβαρά
υπόψη οι γνωµοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής:
1. Με ποιον τρόπο οφείλουν η Ένωση και τα κράτη µέλη της να ελέγχουν το επίπεδο ικανοτήτων και ηθικής ακεραιότητας
πολλών δεκάδων εκατοµµυρίων προσώπων; Είναι αναγκαία η σύσταση νέων οργανισµών; ∆εν είναι επαρκή τα υφιστάµενα
νοµικά συστήµατα και δεν θα ήταν σκόπιµο να εφαρµόζεται απλώς το δίκαιο;
2. Στο βαθµό που τα ηγετικά στελέχη έχουν ευθύνη για τα σφάλµατα που διαπράττουν οι συνεργάτες τους, γιατί να µην επεκταθεί η απαίτηση αυτή και στους εργαζοµένους, ώστε να εργάζονται αποτελεσµατικά και ευσυνείδητα, να διαθέτουν το
κατάλληλο επίπεδο ικανοτήτων και να επιδεικνύουν ηθική ακεραιότητα; Εάν η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή είναι
όργανο που αποβλέπει στη συναίνεση, θα έπρεπε να ζητάµε επίσης όλοι οι εργαζόµενοι και όλα τα κοινωνικά και µη
κυβερνητικά ιδρύµατα και οργανώσεις να διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες και κανόνες ηθικής και θα έπρεπε να καλούµε
τα κράτη µέλη και την Ένωση να τα ελέγχει. Γιατί να είναι τα ηγετικά στελέχη οι µόνοι τους οποίους αφορά η απαίτηση
αυτή;
3. Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στο τµήµα ECO µε την ευκαιρία της υιοθέτησης της γνωµοδότησης, ορισµένοι προέβαλαν
το επιχείρηµα ότι δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται µε σοβαρότητα η έκκληση που απευθύνεται στην Ένωση και στα κράτη µέλη
της, εφόσον δεν πρόκειται «παρά µόνο για έκκληση». Με το σκεπτικό αυτό, θα µπορούσαµε ίσως να λύσουµε αµέσως, µε µια
µόνο γνωµοδότηση και µια µόνο έκκληση, εν γνώσει του ότι δεν πρόκειται παρά µόνο για έκκληση, όλα τα οικονοµικά,
κοινωνικά και λοιπά προβλήµατα, οιασδήποτε φύσεως. Τέτοιου είδους προτάσεις διατύπωνε η αντιπολίτευση στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις στις χώρες υπό κοµµουνιστικό καθεστώς, στις οποίες όσο περισσότερες δυσκολίες αντιµετώπιζε η οικονοµία, τόσο περισσότερες διατάξεις υιοθετούνταν, µε την εντύπωση ότι όλα αυτά τα µέτρα, διατάγµατα και εκκλήσεις θα
µπορούσαν κάτι να αλλάξουν. Προτείνω να υιοθετήσουµε την εξής γνωµοδότηση και έκκληση, απευθυνόµενοι στην Ένωση
και στα κράτη µέλη της: «Η κατάσταση πρέπει να επιλυθεί!». Έτσι, θα τακτοποιήσουµε όχι µόνο το πρόβληµα των ηγετικών
στελεχών, αλλά και όλα τα άλλα προβλήµατα, οιασδήποτε φύσεως. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή δεν θα έχει πλέον
λόγο ύπαρξης και τόσο το καλύτερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ευρωπαϊκή ενοποίηση.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 37
Ψήφοι κατά: 53
Αποχές: 9
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Οι σχέσεις ΕΕ-Μεξικού»
(2006/C 88/17)
Την 1η Ιουλίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού της Κανονισµού, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα: «Οι σχέσεις ΕΕΜεξικού».
Το ειδικευµένο τµήµα «Εξωτερικές σχέσεις», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών,
επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 26 Ιανουαρίου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση του κ. RODRÍGUEZ
GARCÍA CARO.
Κατά την 424η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Φεβρουαρίου 2006 (συνεδρίαση της 15ης
Φεβρουαρίου), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 107 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 6
αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Στόχος της παρούσας γνωµοδότησης είναι να αναλύσει την
εξέλιξη των σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του
Μεξικού από τότε που η ΕΟΚΕ υιοθέτησε την πρώτη σχετική
γνωµοδότησή της (1), τον ∆εκέµβριο του 1995, καθώς επίσης να
προτείνει προσανατολισµούς για την ανάπτυξη και την εµβάθυνση
αυτών των σχέσεων, και όσον αφορά το µέλλον των σχέσεων µεταξύ
ΕΕ και Μεξικού, αλλά και όσον αφορά τη συµµετοχή της κοινωνίας
των πολιτών των δύο µερών στις σχέσεις αυτές.
1.2 Οι σχέσεις ΕΕ-Μεξικού σηµείωσαν πολύ σηµαντική πρόοδο,
η οποία έλαβε απτή µορφή µε τη «Συµφωνία για την οικονοµική
εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισµό και τη συνεργασία»
(Συνολική Συµφωνία) µεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού, που
υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2000 και περιλαµβάνει ζώνη
ελεύθερων συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα γνωµοδότηση επιχειρεί να παράσχει στοιχεία, τα οποία, σεβόµενα τις ιδιαιτερότητες του κάθε µέρους, θα συµβάλουν στην επισήµανση της
στρατηγικής σηµασίας που κατέχει η ευρω-µεξικανική σχέση και
στην εµβάθυνση και βελτίωση της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕΜεξικού.
1.3 Μία από τις πτυχές που προβλέπονται ειδικότερα στις διατάξεις αυτής της Συµφωνίας (άρθρα 36 και 39) είναι η συµµετοχή
των κοινωνιών των πολιτών των δύο πλευρών στην ανάπτυξη των
σχέσεων µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεξικού. Στη ∆ήλωση (2)
που υιοθετήθηκε κατά την Τρίτη Συνάντηση της Οργανωµένης
Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ — Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής,
η οποία πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2004 στο Μεξικό µε
πολύ ενεργό συµµετοχή της ΕΟΚΕ, επισηµαίνεται η ανάγκη
ανάληψης µίας σειράς δράσεων µε τριπλό στόχο: εµβάθυνση της
εταιρικής σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής
Αµερικής και Καραϊβικής, θέσπιση προγράµµατος δράσης υπέρ της
κοινωνικής συνοχής και ενίσχυση του ρόλου της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών.
Στη ∆ήλωση αυτή αναφέρονται, µεταξύ άλλων, η ανάγκη
δηµιουργίας «διαρθρωµένων οργάνων διαλόγου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο», η προθυµία των κοινωνικών εταίρων «να
δεσµευτούν πλήρως στη διαδικασία ενίσχυσης αυτών των οργάνων»
και µια «έκκληση υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή για τη µεταβίβαση εµπειριών και τον διάλογο».
(1) Σηµείο 5.5 της γνωµοδότησης για τις «Σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Μεξικού», που υιοθετήθηκε στις 21 ∆εκεµβρίου 1995
(ΕΕ C 82 της 19/03/1996, σελ. 68).
(2) Σηµείο ΙΙΙ της Σύνοψης και σηµεία 33, 34 και 35 της Τελικής ∆ήλωσης
της Τρίτης Συνάντησης της Οργανωµένης Κοινωνίας των Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής, Μεξικό, 13-15
Απριλίου 2004. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται η πρόοδος που έχει
συντελεσθεί σε θέµατα αναγνώρισης της πολιτισµικής και εθνοτικής
πολυµορφίας και των δικαιωµάτων των αυτοχθόνων πληθυσµών.

1.4 Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, στην περίπτωση των σχέσεων ΕΕΜεξικού, ο στόχος της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη
Συµφωνία δεν θα πρέπει να υλοποιείται απλώς και µόνο µε την
ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών των δύο
πλευρών και µεταξύ των αντιπροσωπευτικών οργάνων της. Θα
πρέπει επίσης να αναγνωριστεί η ουσιαστική συµµετοχή της στο
θεσµικό πλαίσιο της Συµφωνίας, µέσω ενός συµβουλευτικού οργανισµού που να δρα είτε µέσω υποχρεωτικών διαβουλεύσεων σχετικά
µε το περιεχόµενο της Συµφωνίας, είτε µέσω προτάσεων που θα
υποβάλλει µε δική του πρωτοβουλία. Η συµµετοχή αυτή θα πρέπει
να λάβει συγκεκριµένη µορφή, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, µε τη
σύσταση, στα πλαίσια της Συµφωνίας, µιας Μικτής Συµβουλευτικής
Επιτροπής.

2. Κατάσταση και προοπτικές του Μεξικού: πολιτικός, οικονοµικός και κοινωνικός τοµέας
2.1 Πολιτική κατάσταση
2.1.1 Η µετάβαση προς τη δηµοκρατία στο Μεξικό συνιστά
µακροχρόνια και ιδιάζουσα διαδικασία. Τα γεγονότα της τελευταίας
εικοσαετίας στον εθνικό πολιτικό βίο έχουν καθιερώσει µια στερεά
βάση προς ένα πλουραλιστικό και δηµοκρατικό καθεστώς. Το
Μεξικό γνώρισε την εναλλαγή, την ενίσχυση και την ανεξαρτησία
της νοµοθετικής και της δικαστικής εξουσίας, καθώς και αλλαγές
στον καταµερισµό της πολιτικής εξουσίας και θεσµικές µεταρρυθµίσεις µεγάλης εµβέλειας, όπως η σύσταση του Ανώτατου
∆ικαστηρίου του Έθνους, του Οµοσπονδιακού Εκλογικού Ινστιτούτου και του Εκλογικού ∆ικαστηρίου της ∆ικαστικής Εξουσίας
της Οµοσπονδίας.
2.1.2 Στην πολιτική κατάσταση στο Μεξικό σηµειώθηκε καµπή
το 2000, µε την εκλογική νίκη του Vicente Fox Quesada, υποψήφιου του Κόµµατος Εθνικής ∆ράσης (Partido de Acción Nacional
— PAN) για το αξίωµα του Προέδρου, η οποία σηµατοδότησε τη
λήξη 71 ετών διακυβέρνησης από διαδοχικές κυβερνήσεις υπό την
ηγεµονία του Θεσµικού Επαναστατικού Κόµµατος (Partido Revolucionario Institucional — PRI). Το γεγονός αυτό κατέστησε
προφανή την ανάγκη της εναλλαγής για την οµαλή λειτουργία του
δηµοκρατικού συστήµατος και εγκαινίασε µια περίοδο αλλαγής.
2.1.3 Το Σχέδιο Εθνικής Ανάπτυξης 2001-2006 της µεξικανικής Κυβέρνησης εκπονήθηκε ως µεταβατικό πολιτικό, οικονοµικό,
κοινωνικό και δηµογραφικό στάδιο. Όριζε ένα σύνολο προτεραιοτήτων που θα έπρεπε να καθορίζουν τις δράσεις της σηµερινής
διοίκησης γύρω από τους εξής άξονες: κοινωνική και ανθρώπινη
ανάπτυξη, ποιοτική οικονοµική µεγέθυνση, τάξη και σεβασµός.
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2.1.4
Πολλά σχέδια µεταρρυθµίσεων, που η σηµερινή
Κυβέρνηση του Μεξικού θεωρεί θεµελιώδη (φορολογική µεταρρύθµιση, µεταρρύθµιση της ενεργειακής πολιτικής), παραµένουν ακινητοποιηµένα, πρώτον επειδή δεν υπάρχει επαρκής πλειοψηφία εδρών
στο Κοινοβούλιο και στη Γερουσία για την υιοθέτησή τους και,
δεύτερον, λόγω της προοπτικής των προσεχών προεδρικών εκλογών
τον Ιούλιο του 2006.
2.1.5
Ο βαθµός οικονοµικής ανάπτυξης και η σχετική πολιτική
σταθερότητα που γνώρισε το Μεξικό για µεγάλο µέρος του
δευτέρου ηµίσεος του 20ού αιώνα του έδωσαν εξέχουσα θέση ως
µεσαίας τάξεως δύναµης σε διεθνές επίπεδο. Η γενική αυτή εικόνα
τροποποιήθηκε µε την οικονοµική κρίση που έπληξε το Μεξικό
κατά τη δεκαετία του '80, καθώς και µε τις µεγάλες αλλαγές που
συνέβησαν στο διεθνές περιβάλλον κατά τη δεκαετία του '90, οι
οποίες υποχρέωσαν τη χώρα να επανεξετάσει τους οικονοµικούς και
πολιτικούς της στόχους και τους στόχους των εξωτερικών της
σχέσεων.
2.1.6
Στη συνέχεια, η στρατηγική αντίληψη των Μεξικανών για
τους Ευρωπαίους και αντιστρόφως έλαβε τη µορφή της λεγόµενης
Συνολικής Συµφωνίας, η οποία υπερβαίνει τις συγκεκριµένες πτυχές
των διµερών σχέσεων. Συγκεκριµένα, αξίζει να τονιστεί η ολοένα
αυξανόµενη σύµπτωση απόψεων µεταξύ των δύο εταίρων σχετικά
µε σηµαντικά ζητήµατα διεθνούς χαρακτήρα κατά τα τελευταία
χρόνια και η επίσης αυξανόµενη ικανότητά τους να συντονίζουν τις
θέσεις τους στα πολυµερή φόρουµ. Έτσι, το Μεξικό και η ΕΕ
συνεργάσθηκαν, µεταξύ άλλων, σε θέµατα όπως το περιβάλλον
(Πρωτόκολλο του Κυότο), η αναπτυξιακή πολιτική (διασκέψεις
κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ και του Μοντερέι) και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα. Εξάλλου, το Μεξικό διατήρησε µε την υπόλοιπη
Λατινική Αµερική πολύ εντατικές σχέσεις, παράδειγµα των οποίων
αποτελεί ο συντονισµός πολιτικού περιεχοµένου µε την Οµάδα του
Ρίο. Το Μεξικό υποστηρίζει, επίσης, τη διαδικασία ολοκλήρωσης
της MERCOSUR και την ένταξή του σ' αυτήν, όπως και την Παναµερικανική Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΠΖΕΣ — FTAA).
2.1.7
Για την ΕΕ, το Μεξικό, ως «χώρα-σύνδεσµος» στην αµερικανική ήπειρο, πρέπει να αποτελέσει θεµελιώδες στρατηγικό σηµείο
αναφοράς σε όλες τις πτυχές των σχέσεών της µε αυτή την ήπειρο,
σήµερα και στο µέλλον.
2.2 Οικονοµική κατάσταση
2.2.1
Στο Μεξικό σηµειώθηκε επίσης, κατά την τελευταία
δεκαετία, σηµαντικότατη οικονοµική µετάβαση προς µια πολύ πιο
ανοιχτή οικονοµία, καθώς είναι η µόνη χώρα που διαθέτει
Συµφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και
τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και µε
την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), το Ισραήλ
και τις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αµερικής. Ακόµη, το
1984 προσχώρησε στην ΓΣ∆Ε (GATT), σήµερα Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ), και το 1993 εντάχθηκε στον µηχανισµό
ΟΣΑΕ (Οικονοµική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού/APEC), ενώ ανήκει
επίσης, από το 1994, στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Τόσο ο ρυθµός όσο και το βάθος της
διαδικασίας της µεξικανικής µεταρρύθµισης ξεπέρασαν τις περισσότερες από τις αναπτυσσόµενες χώρες που πραγµατοποίησαν
ανάλογες οικονοµικές προσαρµογές τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη
της εσωτερικής κατανάλωσης, η αύξηση της ζήτησης από τις ΗΠΑ,
η αύξηση των τιµών των στοιχείων ενεργητικού των ΗΠΑ, η άνοδος
της τιµής του πετρελαίου, οι σηµαντικές εισροές άµεσων ξένων
επενδύσεων (ΑΞΕ), τα έσοδα από τον τοµέα του τουρισµού και τα
εµβάσµατα των µεταναστών υπήρξαν, µεταξύ άλλων, πολύ σηµαντικοί παράγοντες για την οικονοµία του Μεξικού.
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2.2.2 Το 98 % περίπου των µεξικανικών επιχειρήσεων µπορούν
να θεωρηθούν µικροµεσαίες (ΜΜΕ) και πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι
οποίες διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία απασχόλησης, στην περιφερειακή οικονοµική δραστηριότητα και στην
κατάρτιση τεχνικών και διευθυντών επιχειρήσεων. Η δυνητική
συµβολή τους στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του
Μεξικού είναι τεράστια, όχι µόνον από την άποψη της ικανοποίησης
των βασικών αναγκών του πληθυσµού, αλλά και επειδή παρέχουν
πρώτες ύλες και εξαρτήµατα στις µεγάλες επιχειρήσεις, και πραγµατοποιούν άµεσες και έµµεσες εξαγωγές.
2.2.3 Από τα τέλη της δεκαετίας του '80, οι ΜΜΕ υπήρξαν ο
τοµέας που επηρεάστηκε περισσότερο από τις µεταβολές στην οικονοµική πολιτική, τις χρηµατοοικονοµικές κρίσεις και την κατάργηση
των οικονοµικών ελαφρύνσεων για τις επενδύσεις, την απασχόληση
και την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις αυτές είδαν τις
δραστηριότητές τους να περιορίζονται σηµαντικά. Σήµερα αναγνωρίζεται ευρέως, ιδίως για την περίπτωση των ΜΜΕ, ότι οι
ισχύουσες πολιτικές και τα µέσα δεν επαρκούν για τη µελλοντική
τους επιβίωση και ανάπτυξη.
2.2.4 Σύµφωνα µε την Έκθεση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου (∆ΝΤ) για το Μεξικό (3), η διαχείριση του δηµοσίου χρέους
στο Μεξικό σηµείωσε σηµαντική πρόοδο κατά την τελευταία
πενταετία, χάρη σε µια κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης και στην
αύξηση της διαφάνειας. Εντούτοις, παρά την πρόοδο αυτή, ο δηµόσιος τοµέας εξακολουθεί να είναι εκτεθειµένος στην αναχρηµατοδότηση και στους κινδύνους των επιτοκίων.
2.2.5 Οµοίως, η διαδικασία εµπορικού ανοίγµατος που εγκαινιάσθηκε το 1986 µε την προσχώρηση στη ΓΣ∆Ε (4) ανέδειξε τις
εξαγωγές του Μεξικού σε βασική κινητήρια δύναµη της οικονοµικής
ανάπτυξης της χώρας, η οποία µετατράπηκε από εξαγωγέας πρώτων
υλών σε εξαγωγέα µεταποιηµένων προϊόντων, µε επικέντρωση στις
«maquiladoras» (5). Εντούτοις, η επιβράδυνση της εµπορικής
δραστηριότητας του Μεξικού από το 2000 και µετά κατέστησε
προφανές πόσο ευάλωτη είναι η χώρα σε µεταβολές της εξωτερικής
ζήτησης.
(3) Έκθεση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) για το Μεξικό
αριθ. 04/418 της 23ης ∆εκεµβρίου 2004.
(4) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Γενική Συµφωνία
∆ασµών και Εµπορίου (ΓΣ∆Ε).
(5) Η έννοια της maquila, σύµφωνα µε το Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (Εθνικό Συµβούλιο της εξαγωγικής
βιοµηχανίας των maquiladoras – www.cnime.org.mx), αφορά τη
βιοµηχανική διαδικασία ή διαδικασία υπηρεσιών για τη µεταποίηση,
επεξεργασία ή επιδιόρθωση εµπορευµάτων ξένης προέλευσης, τα οποία
εισάγονται προσωρινά για επανεξαγωγή. Τη διαδικασία αυτή εφαρµόζουν
επιχειρήσεις maquiladoras ή που ασχολούνται εν µέρει µε την εξαγωγή
σύµφωνα µε τους όρους του ∆ιατάγµατος για την προώθηση και
λειτουργία της εξαγωγικής βιοµηχανίας των maquiladoras και τις
µεταρρυθµίσεις της. Η βιοµηχανική δραστηριότητα στο Μεξικό απαρτίζεται από τα ορυχεία, τη µεταποιητική βιοµηχανία, τις οικοδοµικές
κατασκευές, τον ηλεκτρισµό, το φυσικό αέριο και τα ύδατα. Η πτώση
των επενδυτικών ροών προς τον µεταποιητικό κλάδο µεταξύ 2001 και
2003 επέφερε µειώσεις, κυρίως, στην παραγωγή της µεταποιητικής
βιοµηχανίας και στις οικοδοµικές δραστηριότητες. Κατά την περίοδο
αυτή, οι µεταποιητικοί κλάδοι που σηµείωσαν τη µεγαλύτερη κάµψη
ήταν εκείνοι που επηρεάζονται περισσότερο από τον περιορισµό των
εξαγωγών, και κυρίως οι βιοµηχανίες προϊόντων µετάλλου (αυτοκίνητα,
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, µηχανήµατα και εξοπλισµός), η
υφαντουργία, τα είδη ένδυσης και η βυρσοδεψία και οι χηµικές ύλες
(πετρέλαιο, φαρµακευτικά προϊόντα, µουσαµάδες, πλαστικά). Οι µεταποιητικοί κλάδοι που είχαν τις µεγαλύτερες περιστολές στην πραγµατική
τους παραγωγή είναι εκείνοι που περιλαµβάνουν «maquiladoras» σε
ποσοστό άνω του 50 % - δηλαδή περισσότερο από το ήµισυ των
εξαγωγών τους προέρχονται από «maquiladoras» - όπως τα υφάσµατα
και τα είδη ένδυσης (62 %), τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός (60 %)
και η βιοµηχανία του ξύλου (56 %).

11.4.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.2.6
Η επιβράδυνση της µεξικανικής οικονοµίας οφείλεται στα
εξής αίτια-αιτιατά:
— τις µειωµένες προσδοκίες οικονοµικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ και
την άµεση επίδρασή τους στις µεξικανικές εξαγωγές·
— τη µείωση των µεξικανικών εξαγωγών και, κατά συνέπεια, των
επενδύσεων που προσανατολίζονται προς τον εξαγωγικό τοµέα·
— το γεγονός ότι η µείωση των επενδύσεων επηρεάζει γενικά την
εθνική παραγωγή.
— το γεγονός ότι η πτώση των επιπέδων της εθνικής παραγωγής
έχει αντίκτυπο στους δείκτες απασχόλησης (6).
2.2.7
Η απουσία βέλτιστης ανάκαµψης της οικονοµίας των
ΗΠΑ δεν είναι ο µοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τη µεξικανική οικονοµία, η οποία επηρεάζεται επίσης, αφενός, από την
αναδυόµενη οικονοµία της Κίνας (7) και, αφετέρου, από την
απώλεια ανταγωνιστικότητας του Μεξικού σε παγκόσµιο επίπεδο.
2.2.8
Όσον αφορά την απώλεια ανταγωνιστικότητας του
Μεξικού σε παγκόσµιο επίπεδο, σύµφωνα µε το Μεξικανικό Ινστιτούτο για την Ανταγωνιστικότητα (8), η ανταγωνιστική θέση του
Μεξικού σε διεθνές επίπεδο επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια.
Μεταξύ των αιτίων της απώλειας ανταγωνιστικότητας, θα
µπορούσαν να εντοπισθούν, κυρίως, η εξάντληση του µεξικανικού
προτύπου οικονοµίας, που στηρίζεται σε χαµηλούς µισθούς και σε
ανεπαρκείς βελτιώσεις σε άλλους παράγοντες που ευνοούν την
επιχειρηµατική δραστηριότητα, όπως το κόστος των βασικών
υποδοµών (µεταφορές, επικοινωνίες, νερό), η ενέργεια, το φορολογικό σύστηµα, η εκπαίδευση, η εξειδίκευση και η παραγωγικότητα
του εργατικού δυναµικού, η ασφάλεια και η κυβερνητική διαχείριση.
2.2.9
Κάτω από τις συνθήκες αυτές, η χώρα αντιµετωπίζει την
πρόκληση να αναπτύξει τις προϋποθέσεις που θα της επιτρέψουν
να επιτύχει πραγµατική ανταγωνιστικότητα, η οποία να στηρίζεται
σε στοιχεία όπως η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η παραγωγικότητα, το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, η καινοτοµία και η
τεχνολογική ανάπτυξη και η δηµοκρατία. Όσον αφορά το εµπόριο,
το Μεξικό, πέρα από την ανάπτυξη µιας πιο ανταγωνιστικής δασµολογικής διάρθρωσης, θα κληθεί να ενισχύσει και την νοµική
ασφάλεια, καθώς και τις κατάλληλες διαδικασίες διαχειριστικής
υποστήριξης και υποδοµών που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις και
τη διακίνηση των εµπορευµάτων.
2.3 Κοινωνική κατάσταση
2.3.1
Όπως επισηµάνθηκε και προηγουµένως, το Μεξικό είναι
µια χώρα σε µεταβατική φάση, η κοινωνική κατάσταση της οποίας
χαρακτηρίζεται από ανισότητες. Οι ανισότητες µεταξύ των περιφερειών και των προσώπων έχουν αυξηθεί (διαφορετικά ποσοστά
(6) Σύµφωνα µε το Υφυπουργείο Βιοµηχανίας και Εµπορίου του Μεξικού,
µεταξύ 2001 και 2003, σε όλους τους υποτοµείς της µεταποιητικής
βιοµηχανίας σηµειώθηκε αύξηση της ανεργίας, η οποία αυξήθηκε κατά
17,8 % σε σύγκριση µε την περίοδο 1995-2000 για τις «maquiladoras»
και κατά 13,8 % για τους λοιπούς κλάδους. Η ανάκαµψη του 2004 δεν
είχε αντίκτυπο στους δείκτες απασχόλησης, που εξακολουθούν να
εµφανίζουν αρνητικά ποσοστά αύξησης.
(7) Η ανταγωνιστική πίεση της Κίνας και η συµµετοχή της στην αγορά
κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης των ΗΠΑ και της ΕΕ επιφέρει
µια διαδικασία προσαρµογής για τις χώρες που εξάγουν προς τις αγορές
αυτές, µε ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για το Μεξικό. Επιπλέον, το δυναµικό ανάπτυξης της Κίνας αντιπροσωπεύει µεγάλη πρόκληση για τη
σηµερινή θέση του Μεξικού, ιδίως για τα αγαθά µε υψηλή ένταση εργατικού δυναµικού, λόγω των µισθολογικών επιπέδων στο Μεξικό.
(8) «Ανάλυση της ανταγωνιστικότητας στο Μεξικό», Μεξικανικό Ινστιτούτο
για την Ανταγωνιστικότητα (IMCO), Σεπτέµβριος 2003.
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ανάπτυξης, κυρίως µεταξύ Βορρά και Νότου), η αστυφιλία συνεχίζεται (δηµιουργώντας τεράστιες συγκεντρώσεις πληθυσµού) και η
πλειονότητα των Μεξικάνων εξακολουθεί να ζει σε µια κατάσταση
πολύ εύθραυστη κοινωνικά και επισφαλή.
2.3.2 Μετά από µακρά περίοδο επιδείνωσης της κοινωνικής
κατάστασης, υιοθετήθηκε το Σχέδιο Εθνικής Ανάπτυξης 20012006, το οποίο καθιστά τις κοινωνικές πολιτικές µία από τις κύριες
προτεραιότητες της χώρας. Τα τελευταία χρόνια σηµειώθηκε
εξάπλωση των διαφόρων κοινωνικών προγραµµάτων της
Κυβέρνησης, και ως προς τον αριθµό δικαιούχων, αλλά και ως προς
τα παρεχόµενα επιδόµατα και ενισχύσεις. Οι κοινωνικές δαπάνες
αυξήθηκαν σε πραγµατικές τιµές, ιδίως στην εκπαίδευση, την
κοινωνική προστασία και τα προγράµµατα για τους φτωχούς, τοµείς
για τους οποίους τα κονδύλια αυξάνονταν κατά 8,4 % ετησίως
κατά τη δεκαετία του '90 και κατά 9,8 % ετησίως από το 2000 και
µετά.
2.3.3 Ωστόσο, υφίστανται διαφορές στα ποσοστά ανάπτυξης και
η ικανότητα ανακατανοµής του κράτους περιορίζεται από το
χαµηλό επίπεδο των εισπράξεων και από τη χαµηλή φορολογική
πίεση. Κατά συνέπεια, οι πολιτικές κοινωνικής συνοχής είναι ελλειµµατικές, ενώ η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από τον µικρό όγκο
της εγχώριας οικονοµίας και την ανεπάρκεια µιας πραγµατικά
ανεπτυγµένης εσωτερικής αγοράς.
2.3.4 Μεταξύ του 2000 και του 2002, 3,4 εκατοµµύρια άτοµα
πέρασαν πάνω από το κατώφλι της διατροφικής φτώχειας, δηλαδή
έφθασαν σε κατάσταση όπου µπορούν να καλύπτουν τις διατροφικές τους ανάγκες και έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν, έστω
και λίγο, στην εκπαίδευση και την υγεία. Το στοιχείο αυτό έρχεται
σε αντίθεση µε την κατάσταση που επικρατούσε µεταξύ 1994 και
1996, όταν ο αριθµός των ατόµων σε διατροφική φτώχεια
αυξήθηκε σε 15,4 εκατοµµύρια.
2.3.5 Η αναλογία του πληθυσµού που ζει κάτω από το κατώφλι
της διατροφικής φτώχειας (νοικοκυριά µε κατά κεφαλήν εισόδηµα
που δεν επαρκεί για να καλύψει τις διατροφικές τους ανάγκες) στις
αστικές περιοχές µειώθηκε από 12,6 % σε 11,4 %, ενώ στις αγροτικές περιοχές η αναλογία αυτή έπεσε από το 42,4 % στο 34,8 %.
Παρά την αριθµητική µείωση του πληθυσµού που ζει σε συνθήκες
φτώχειας, οι αναλογίες εξακολουθούν να είναι τεράστιες για το
επίπεδο ανάπτυξης και πλούτου της χώρας. Ωστόσο, η πρόοδος
που έχει σηµειωθεί µπορεί να θεωρηθεί ως θετική τάση (9). Από την
άλλη πλευρά, οι ανισότητες της µεξικανικής κοινωνίας δεν σχετίζονται µόνο µε τη φτώχεια, αλλά και µε την ποιότητα και την
πρόσβαση στις δυνατότητες εκπαίδευσης και υγείας, γεγονός που
περιπλέκει την κατάσταση των µειονεκτουσών περιοχών. Όσον
αφορά την εκπαίδευση, ο αναλφαβητισµός του βόρειου τµήµατος
της χώρας (5 %) έρχεται σε αντίθεση µε το νότιο-νοτιοανατολικό
τµήµα, όπου φθάνει το 17 %.
2.3.6 Το θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι ένα σοβαρό
πρόβληµα, που δεν συνδέεται µόνο µε ελλείψεις στο επίπεδο της
νοµοθεσίας. Η παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων
επιβαρύνει τη γενική κατάσταση σε σηµείο που η κατάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κυρίως δε του αυτόχθονος πληθυσµού,
στο Μεξικό παραµένει σε επίπεδα σαφώς ανεπαρκή. Οι κυριότερες
δυσκολίες απορρέουν από σοβαρές ελλείψεις των αστυνοµικών
δυνάµεων και του δικαστικού συστήµατος, καθώς µερικές φορές
δεν µπορεί να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική πρόσβαση του
πληθυσµού στη δικαιοσύνη, παρά το γεγονός ότι οι περιστάσεις
αυτές καταπολεµούνται σήµερα από τις ύψιστες κρατικές βαθµίδες.
(9) «Μέτρηση της ανάπτυξης. Μεξικό 2000-2002», Υπουργείο Κοινωνικής
Ανάπτυξης, 23 Ιουνίου 2003.
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2.3.7
Επιπλέον, και παρότι τα τελευταία χρόνια έχει συντελεσθεί
στο Μεξικό συνταγµατική πρόοδος σε θέµατα αναγνώρισης της
πολιτισµικής και εθνοτικής ποικιλοµορφίας, καθώς και των
δικαιωµάτων των αυτόχθονων λαών, υπάρχουν ακόµη µεγάλες
προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιµετωπίσει η χώρα για την
επίτευξη της αποτελεσµατικής προστασίας και προαγωγής των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών των
ιθαγενών. Μεταξύ άλλων προβληµάτων επισηµαίνονται οι αγροτικές
διενέξεις, οι διακρίσεις σε θέµατα πρόσβασης και απόδοσης
δικαιοσύνης και οι αναγκαστικές µετακινήσεις πληθυσµών (10).
2.3.8
Ένα άλλο σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα στο Μεξικό
είναι η κατανοµή των εδαφών. Η Μητροπολιτική Περιοχή της
Πόλης του Μεξικού (Área Metropolitana de la Ciudad de México
— AMCM), µε πληθυσµό περίπου 25 εκατοµµυρίων κατοίκων,
διέρχεται σήµερα µεταβατική φάση σε δύο επίπεδα: πρώτον πέρασε
από περίοδο σηµαντικής αύξησης του πληθυσµού σε περίοδο
σχετικής σταθερότητας και ανακατανοµής του χώρου και, δεύτερον,
πέρασε από µια µεταποιητική οικονοµία εθνικών αγορών σε µια
οικονοµία υπηρεσιών που προσπαθεί να συµµετέχει στο διεθνή
ανταγωνισµό (11).
2.3.9
Η AMCM διαθέτει σηµαντικό δυναµικό ανάπτυξης, που
συνδέεται µε την συγκέντρωση καταστατικών εδρών επιχειρήσεων
και υποδοµών εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και µε τον πολιτισµικό της πλούτο και τις µεγάλες εισροές άµεσων ξένων επενδύσεων. Ωστόσο, η δυνητική αυτή ανάπτυξη παρεµποδίζεται από τη
συγκέντρωση των κατοίκων µε χαµηλά εισοδήµατα σε συνοικίες µε
επισφαλή καταλύµατα, ανεπάρκεια ή και απουσία δηµοσίων
υπηρεσιών και υποδοµών και ευάλωτες έναντι των φυσικών καταστροφών. Το επίπεδο εκπαίδευσης, εξάλλου, είναι ανεπαρκές και οι
δείκτες ανασφάλειας, στις περιοχές αυτές, είναι πολύ περισσότερο
υψηλοί (12).
2.3.10 Μεταξύ του 2000 και του 2002 σηµειώθηκαν, ωστόσο,
αλλαγές στο επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού που βρίσκεται σε
κατάσταση διατροφικής φτώχειας,. Το ποσοστό των παιδιών 5-15
ετών που δεν πηγαίνουν στο σχολείο µειώθηκε από 14,3 % σε
11,9 %. Η σηµαντικότερη µείωση παρατηρείται στην ηλικιακή
οµάδα 12-15 ετών, όπου το ποσοστό των εργαζόµενων ανηλίκων
µειώθηκε από 18,6 % σε 6,6 % κατά την περίοδο αναφοράς.
Οµοίως, µειώθηκε τόσο το ποσοστό αναλφαβητισµού όσο και η
αναλογία του πληθυσµού άνω των 15 ετών που δεν τελειώνει τις
πρωτοβάθµιες σπουδές. Αν και αυτές οι µειώσεις είναι ευπρόσδεκτες, τα επίπεδα και η ποιότητα των συστηµάτων εκπαίδευσης
και υγείας δεν είναι τα ενδεδειγµένα, και άρα δεν επαρκούν για την
επίτευξη επιθυµητών επιπέδων κοινωνικής συνοχής.
2.3.11 Όσον αφορά την απασχόληση, το Μεξικό εµφάνισε, το
2004, ποσοστό ανεργίας 3,1 %, ενώ, το ίδιο έτος, το αντίστοιχο
ποσοστό στην ΕΕ των 15 ήταν 8,2 % και στις ΗΠΑ 5,6 % (13).
Σύµφωνα µε το νεοσύστατο Παρατηρητήριο της Αγοράς
Εργασίας (14), κατά την τελευταία δεκαετία σηµειώθηκε αύξηση των
επαγγελµατιών σε όλα σχεδόν τα γνωστικά πεδία. Μερικά ενδεικτικά
(10) ∆ελτίο αριθ. 03/042 του ΟΗΕ, της 17ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε την
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των ελευθεριών των
ιθαγενών στο Μεξικό.
11
( ) «Territorial reviews: Mexico City», έγγραφο πολιτικής του ΟΟΣΑ,
Οκτώβριος 2002.
(12) Η φτώχια στο Μεξικό: µια αξιολόγηση των συνθηκών, των τάσεων και
της στρατηγικής της Κυβέρνησης. ∆ιεθνής Τράπεζα. 2004.
(13) ΟΟΣΑ, Προοπτικές απασχόλησης, 2005.
(14) Το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας είναι ένα όργανο που
συστάθηκε από τη µεξικανική Κυβέρνηση για τη βελτίωση της αγοράς
εργασίας. Εγκαινιάσθηκε από τον Πρόεδρο του Μεξικού στις 2 Μαρτίου
2005 στην επίσηµη προεδρική κατοικία Los Pinos και στα εγκαίνια
παρέστη προσκεκληµένη αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ.
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στοιχεία είναι ότι το 56 % του συνόλου των απασχολούµενων επαγγελµατιών επικεντρώνεται σε τρία γνωστικά πεδία: Οικονοµία και
∆ιοίκηση, Εκπαίδευση, και Κοινωνικές Επιστήµες. Από αυτά, το
πρώτο είναι εκείνο που είχε τη µεγαλύτερη αύξηση σε αριθµό εργαζοµένων κατά την τελευταία τετραετία.
2.3.12 Από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει, επίσης, ότι η
πλειονότητα των γυναικών αποκτά πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Ωστόσο, µόνο το 40 % των γυναικών µε πτυχίο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης έχει εργασία, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 52 % των εγγραφών.
2.3.13 Οι οκτώ στους δέκα µεξικανούς εργαζόµενους είναι
µισθωτοί (15), δηλαδή εργάζονται µε σύµβαση εργασίας και λαµβάνουν µισθό. Ενώ οι τοµείς όπου καταγράφονται οι µεγαλύτεροι
µισθοί είναι και εκείνοι όπου υπάρχουν τα χαµηλότερα επίπεδα
απασχόλησης (µηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, φυσικοµαθηµατικοί, επιστήµονες βιολογικών επιστηµών), ο τοµέας της εκπαίδευσης είναι, αντίθετα, εκείνος όπου καταγράφεται το υψηλότερο
επίπεδο απασχόλησης και όπου οι µισθοί είναι χαµηλότεροι.
2.3.14 Στο θεσµικό πλαίσιο του Μεξικού πραγµατοποιήθηκε
πρόοδος σε θέµατα κοινωνικής ανάπτυξης και προαγωγής της
κοινωνίας των πολιτών µέσω δικτύων και ενώσεων. Στο πλαίσιο
αυτό ξεχωρίζουν ο «Νόµος για την πρόσβαση στη δηµόσια ενηµέρωση», ο «Νόµος για την κοινωνική ανάπτυξη» και ο «Νόµος για
την ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών».

3. Εξέλιξη και αποτίµηση της Συνολικής Συµφωνίας ΕΕΜεξικού
3.1 Εξέλιξη (16)
3.1.1 Η υφιστάµενη «Συµφωνία για την οικονοµική εταιρική
σχέση, τον πολιτικό συντονισµό και τη συνεργασία» µεταξύ της ΕΕ
και του Μεξικού (Συνολική Συµφωνία), η οποία ετέθη σε ισχύ την
1η Οκτωβρίου 2000, περιλαµβάνει, επιπλέον, µια Συµφωνία
Ελεύθερων Συναλλαγών µεταξύ των δύο µερών, καθώς και θέµατα
πολιτικού διαλόγου και κοινής συνεργασίας. Η εν λόγω Συνολική
Συµφωνία έχει ως προηγούµενο εκείνη που είχε υπογραφεί το
1991 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Μεξικού. Το
1995, τα δύο µέρη υπέγραψαν στο Παρίσι Κοινή ∆ήλωση, όπου
καθορίζονταν οι πολιτικοί, οικονοµικοί και εµπορικοί στόχοι που
θα έπρεπε να συγκεκριµενοποιηθούν σε µία νέα Συµφωνία. Οι
σχετικές διαπραγµατεύσεις άρχισαν τον Οκτώβριο του 1996 και
ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 1997. Το αποτέλεσµά τους ήταν η
λεγόµενη Συνολική Συµφωνία και η αποκαλούµενη Ενδιάµεση
Συµφωνία, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 8 ∆εκεµβρίου 1997.
3.1.2 Οι πιο σηµαντικές πτυχές της Συνολικής Συµφωνίας είναι
η θεσµοθέτηση του πολιτικού διαλόγου, η ενίσχυση των εµπορικών
και οικονοµικών σχέσεων µέσω της διµερούς και προτιµησιακής,
προοδευτικής και αµοιβαίας ελευθέρωσης των συναλλαγών
σύµφωνα µε τους κανόνες του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου
(ΠΟΕ) και η διεύρυνση των πεδίων της συνεργασίας, που περιλαµβάνει πλέον περίπου τριάντα διαφορετικούς τοµείς. Τέλος, η
Συµφωνία θέσπισε Μεικτό Συµβούλιο, στο οποίο ανατέθηκε η
επίβλεψη της εφαρµογής της.
(15) Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, Γεωγραφίας και Πληροφορικής. Μεξικό,
8 Μαρτίου 2004.
(16) «Σχέσεις ΕΕ-Μεξικού», Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ισπανίας στην ΕΕ.
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3.1.3
Η Ενδιάµεση Συµφωνία (17) έδωσε τη δυνατότητα στα
µέρη, µέχρι την επικύρωση της Συνολικής Συµφωνίας, να εφαρµόσουν γρήγορα τις διατάξεις σχετικά µε το εµπόριο και µε τα συνοδευτικά µέτρα και ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1998.
3.1.4
Το Νοέµβριο του 2004, στα πλαίσια της Μεικτής Επιτροπής, η ΕΕ και το Μεξικό αποφάσισαν να θέσουν σε εφαρµογή
όσα προβλέπονται στις ρήτρες αναθεώρησης της Συµφωνίας για τα
κεφάλαια της γεωργίας, των υπηρεσιών και των επενδύσεων και
συµφώνησαν να ξεκινήσουν παράλληλες διαπραγµατεύσεις για τους
κλάδους αυτούς στις αρχές του 2005, µε την προοπτική να
ολοκληρωθούν εντός του ιδίου έτους.

3.2 Αποτίµηση
Περισσότερο από πέντε χρόνια µετά την έναρξη της ισχύος της
«Συµφωνίας για την οικονοµική εταιρική σχέση, τον πολιτικό
συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ ΕΕ και Μεξικού»
(Συνολική Συµφωνία), η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι πρόκειται για µηχανισµό
µε µεγάλες δυνατότητες και ότι ο προοδευτικός χαρακτήρας της θα
µπορούσε να αποδώσει οφέλη και για τα δύο µέρη, και στους τρεις
πυλώνες στους οποίους στηρίζεται (πολιτικός διάλογος, εµπορική
ανάπτυξη και συνεργασία). Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, ο απολογισµός είναι συνολικά θετικός, τόσο ως προς το ύψος των εµπορικών
συναλλαγών και των επενδύσεων, όσο και ως προς την εντατικοποίηση του θεσµικού διαλόγου. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η
εφαρµογή της Συνολικής Συµφωνίας δεν έχει αναπτύξει όλες τις
δυνατότητές της και, µε την παρούσα γνωµοδότηση, καταθέτει
κάποιες σκέψεις προς την κατεύθυνση αυτή.

3.2.1 Πολιτ ική πτ υχή
3.2.1.1
Στο πολιτικό πεδίο, τον Νοέµβριο του 2004, κατά τη
διεξαγωγή της τέταρτης συνεδρίασης της Μεικτής Επιτροπής ΕΕΜεξικού στην Πόλη του Μεξικού, το Μεξικό και η ΕΕ συµφώνησαν
να δώσουν ώθηση στον διµερή πολιτικό διάλογο και επαναβεβαίωσαν τη δέσµευσή τους υπέρ της ενίσχυσης του πολυµερούς
χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά µε
το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο και συµφώνησαν ως προς την
ανάγκη υποστήριξής του.
3.2.1.2
Πέρα από τις συνόδους κορυφής των αρχηγών κρατών
ή κυβερνήσεων του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
τα διάφορα συµβούλια και επιτροπές που συγκεντρώνουν τους
εµπειρογνώµονες για ειδικά θέµατα, η Συνολική Συµφωνία ευνόησε
το άνοιγµα νέων µόνιµων διαύλων επικοινωνίας που δεν υπήρχαν
προηγουµένως, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα διεξαγωγής ενός
ποιοτικού διαλόγου σχετικά µε θέµατα που ενδιαφέρουν και τα δύο
µέρη. Επίσης, στο πλαίσιο της Συµφωνίας, καθιερώθηκε µια προσέγγιση µεταξύ των πολιτικών εκπροσώπων. Ακόµη, και κυρίως χάρη
στην Τρίτη Συνάντηση της Οργανωµένης Κοινωνίας των Πολιτών
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής, που διοργανώθηκε από την ΕΟΚΕ και πραγµατοποιήθηκε στην Πόλη του
Μεξικού τον Απρίλιο του 2004, εντατικοποιήθηκαν οι σχέσεις
µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών των δύο
πλευρών.
(17) Συµφωνία-πλαίσιο που καθόρισε τους κανόνες για τις εµπορικές διαπραγµατεύσεις, προβλέποντας ένα είδος ταχείας µεθόδου (fast track) για
την έναρξη των εµπορικών διαπραγµατεύσεων µέσω του «Μεικτού
Συµβουλίου» που προβλέπεται στη Συνολική Συµφωνία.
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3.2.1.3 Η ΕΟΚΕ πιστεύει, ωστόσο, ότι πρέπει να βελτιωθεί η
ποιότητα των συµφωνιών, µε την ενσωµάτωση σε αυτές διατάξεων
για τη συνεργασία και τον θεσµοθετηµένο διάλογο και µε τη
συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων.
Στα πλαίσια αυτά, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τα
Συµπεράσµατα του τελευταίου Μεικτού Συµβουλίου, σχετικά µε το
ενδεχόµενο θεσµοποίησης του διαλόγου µε την κοινωνία των
πολιτών, στα πλαίσια των οποίων ζητείται να καθοριστεί «η πλέον
πρόσφορη µεθοδολογία και µορφή για τη θεσµοποίηση αυτή» (18).
3.2.1.4 Με πρόταση της ΕΕ, συµπεριελήφθη στη Συµφωνία η
λεγόµενη «δηµοκρατική ρήτρα», η οποία ορίζει ότι «ο σεβασµός
των δηµοκρατικών αρχών και των θεµελιωδών δικαιωµάτων του
ανθρώπου, όπως ορίζονται στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη για τα
δικαιώµατα του ανθρώπου, διαπνέει την εσωτερική και εξωτερική
πολιτική των συµβαλλόµενων µερών και συνιστά θεµελιώδες
στοιχείο της παρούσας συµφωνίας». Η ρήτρα αυτή ξύπνησε
µεγάλες ελπίδες στην κοινωνία των πολιτών, ως ένα βήµα προς τα
εµπρός προκειµένου το εµπόριο να καταστεί ένα µέσον για τη
βιώσιµη ανάπτυξη και ένας µηχανισµός για την εξασφάλιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Εντούτοις, δεν υπάρχει
περαιτέρω αναφορά σε διευκρινίσεις για θέµατα κοινωνικών και
οικονοµικών δικαιωµάτων.

3.2.2 Ο ικ ο νο µική πτ υχή
3.2.2.1 Σε γενικές γραµµές, τα µέρη πιστεύουν ότι, πέντε χρόνια
µετά την υπογραφή της Συµφωνίας, ο απολογισµός των αποτελεσµάτων είναι θετικός και τονίζουν τη σηµαντική αύξηση των
εµπορικών συναλλαγών (19) και των επενδύσεων µεταξύ του Μεξικού
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.2.2.2 Η Συµφωνία έδωσε επίσης στην ΕΕ τη δυνατότητα να
ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις µε τις χώρες εκείνες µε τις οποίες το
Μεξικό έχει υπογράψει συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, εξασφαλίζοντας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανάλογη πρόσβαση µε
εκείνη που επέτυχαν οι ΗΠΑ στο Μεξικό µε τη Βορειοαµερικανική
Συµφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, µια κατάσταση γνωστή ως
NAFTA parity. Από την πλευρά του, το Μεξικό επωφελείται από το
υψηλό δυναµικό των ευρωπαϊκών επενδύσεων, από τη µεταφορά
τεχνολογίας και από τη µεγάλη ευρωπαϊκή αγορά.
3.2.2.3 Ωστόσο, τα αποτελέσµατα επιδέχονται σηµαντικές
βελτιώσεις. Παρότι οι εµπορικές ροές µεταξύ ΕΕ και Μεξικού
αυξήθηκαν από την έναρξη ισχύος της Συµφωνίας, αυτό δεν σήµανε
µεγαλύτερη συµµετοχή της ΕΕ στα συνολικά ποσοστά, ενώ το
έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου του Μεξικού εξακολουθεί να
αυξάνεται. Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι το έλλειµµα αυτό
οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εισαγωγές ενδιάµεσων και κεφαλαιουχικών αγαθών, οι οποίες είναι αναγκαίες τόσο για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής υποδοµής στο Μεξικό όσο και για την
παραγωγή, από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στο Μεξικό, τελικών προϊόντων µε µεγαλύτερη
προστιθέµενη αξία, για εξαγωγή στις Ηνωµένες Πολιτείες.
(18) Σηµείο 15 της Ανακοίνωσης του Μεικτού Συµβουλίου ΕΕ-Μεξικού, που
πραγµατοποιήθηκε στο Λουξεµβούργο, στις 26 Μαΐου 2005.
(19) Από την έναρξη ισχύος του εµπορικού τµήµατος της Συµφωνίας το
2000 µέχρι τον Ιούνιο του 2004, οι συνολικές εµπορικές συναλλαγές
µεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού ανήλθαν σε 111.000 εκατοµµύρια
δολάρια περίπου, σηµειώνοντας αύξηση κατά 31 %. «Η Ευρώπη στο
Μεξικό 2004», Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μεξικό, 2004.
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3.2.2.4
Οι σωρευµένες συνολικές επενδύσεις της ΕΕ στο Μεξικό
κατά το διάστηµα από τον Ιανουάριο του 1994 έως τον Ιούνιο του
2004 ανήλθαν σε 33.656,6 εκατοµµύρια δολάρια (20), ποσό που
αντιστοιχεί στο 24,3 % των συνολικών άµεσων ξένων επενδύσεων
(ΑΞΕ) που εισέρευσαν στη χώρα κατά το διάστηµα αυτό. Μεταξύ
1999 και 2004, το Μεξικό έλαβε συνολικά 78.060 εκατοµµύρια
δολάρια σε ΑΞΕ, εκ των οποίων τα 19.791 προέρχονταν από την
ΕΕ. Όσον αφορά τις ροές ΑΞΕ κατά το διάστηµα από τον
Ιανουάριο του 1994 έως τον Ιούνιο του 2004, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµµετείχαν ως εξής κατά σειρά ύψους επενδύσεων:
Ισπανία (8,3 %), Κάτω Χώρες (8,2 %), Ηνωµένο Βασίλειο (3,7 %)
και Γερµανία (2,6 %). Η εξέλιξη των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης φανερώνει τη στρατηγική σηµασία που κατέχει το Μεξικό
γι' αυτήν. Το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να
επωφεληθούν από τις δυνατότητες που παρέχει η Συµφωνία, για να
εµβαθύνουν και να διευρύνουν τον -ουσιώδη για την ΕΕ- τοµέα των
υπηρεσιών και τις επενδύσεις.

3.2.3.2 Για θέµατα διµερούς συνεργασίας υπάρχει στέρεο
νοµικό πλαίσιο που συγκεκριµενοποιείται στο σχετικό µε τη Συνεργασία Κεφάλαιο της Συµφωνίας και στο Μνηµόνιο Συµφωνίας
σχετικά µε τους Πολυετείς Προσανατολισµούς για την Εφαρµογή
της Συνεργασίας Μεξικού-ΕΕ 2002-2006, µέσω του οποίου τα δύο
µέρη συµφώνησαν να κατευθύνουν τη συνεργασία προς τα εξής
πεδία: κοινωνική ανάπτυξη και περιορισµός των ανισοτήτων,
εδραίωση του Κράτους ∆ικαίου, οικονοµική συνεργασία, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία. Ο προγραµµατισµός για
την περίοδο 2002-2006, που υλοποιείται µε συγχρηµατοδότηση,
διαθέτει προϋπολογισµό 52,6 εκατοµµυρίων ευρώ εκ µέρους της
ΕΕ, ενώ ανάλογο ποσόν συνεισφέρουν οι µεξικανικοί φορείς στους
οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση των σχεδίων. Άλλος µηχανισµός
που έχει υπογραφεί είναι η Σύµβαση-Πλαίσιο για τη Χρηµατοδότηση, έγγραφο βάσης για τη διαµόρφωση των ειδικών σχεδίων
συνεργασίας µεταξύ Μεξικού και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.2.2.5
Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή και σε άλλες οικονοµικές
συνέπειες της Συµφωνίας, όπως οι εξής:

3.2.3.3 Επίσης, προωθήθηκε η διαπραγµάτευση και υιοθέτηση
πρόσθετων µηχανισµών για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ
Μεξικού και Ευρωπαϊκής Ένωσης και, στα πλαίσια αυτά, το
Φεβρουάριο του 2004, υπεγράφη η Τοµεακή Συµφωνία Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι
επαφές για την ολοκλήρωση των Τοµεακών Συµφωνιών για θέµατα
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και για θέµατα Περιβάλλοντος.

— οι επενδύσεις της ΕΕ πρέπει να διαφοροποιηθούν (κυρίως στους
τοµείς της επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης), επειδή
επικεντρώνονται σε πολύ λίγους παραγωγικούς κλάδους και
περιοχές του Μεξικού·
— το Μεξικό εξάγει περισσότερα προϊόντα, τα οποία εξακολουθούν όµως να συγκεντρώνονται σε πολύ περιορισµένο
φάσµα· πρέπει, λοιπόν, οι µεξικανικές επιχειρήσεις να διερευνήσουν πεδία νέων προϊόντων και αγορές άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
— η αύξηση του εµπορίου και των επενδύσεων έχει θετική
επίδραση στην οικονοµία γενικά, δεν είχε όµως τα επιθυµητά
αποτελέσµατα υπέρ της κοινωνικής ανάπτυξης και της καταπολέµησης της φτώχειας·
— από τη Συµφωνία ωφελούνται κυρίως οι µεγάλες µεξικανικές
και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενώ οι ΜΜΕ δεν έχουν επωφεληθεί
από όλες τις δυνατότητες που παρέχει·
— το νοµικό πλαίσιο της Συµφωνίας δεν είναι επαρκές για την
προσέλκυση µεγαλύτερων επενδύσεων και συνεπώς έχει καθοριστική σηµασία να αυξηθεί η νοµική ασφάλεια·
— η Συµφωνία δεν αποτελεί αφ' εαυτής µια αναλλοίωτη διάρθρωση των εµπορικών σχέσεων· πρέπει, λοιπόν, να µελετηθούν
τρόποι για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό της, µέσω των
ρητρών αναθεώρησης.

3.2.3.4 Προς το παρόν, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Στήριξης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (PIAPYME), που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις ακόλουθες
πτυχές: αύξηση της τεχνικής κατάρτισης για την προώθηση της
παραγωγικότητας των ΜΜΕ· στήριξη για τη µεταφορά τεχνολογίας·
υποστήριξη των διαδικασιών επιχειρηµατικής συνεργασίας για την
προώθηση των κοινών επενδύσεων και των στρατηγικών συµµαχιών
µεταξύ µεξικανικών και ευρωπαϊκών ΜΜΕ· εκσυγχρονισµός και διεθνοποίηση των ΜΜΕ. Εξάλλου, το Πρόγραµµα για τη ∆ιευκόλυνση
της Συµφωνίας προσανατολίζεται σε συγκεκριµένα πεδία, όπως τα
τελωνεία, τα τεχνικά πρότυπα, τα υγειονοµικά και φυτοϋγειονοµικά
πρότυπα, η προστασία των καταναλωτών και η πνευµατική
ιδιοκτησία.

3.2.3.5 Επιπλέον, στον τοµέα της συνεργασίας για θέµατα
δικαιωµάτων του ανθρώπου, υφίστανται σχέδια για την «Εφαρµογή
των συστάσεων που απορρέουν από τις διαπιστώσεις σχετικά µε την
κατάσταση των δικαιωµάτων του ανθρώπου στο Μεξικό» και για
την «Προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των
αυτόχθονων λαών στο Μεξικό».

3.2.3 Πτυχή τ ης συ νεργασίας
3.2.3.1
Η συνεργασία Μεξικού-ΕΕ διαρθρώνεται γύρω από
τέσσερις άξονες: πρώτον, τη διµερή συνεργασία σε κυβερνητικό
επίπεδο· δεύτερον, τα περιφερειακά προγράµµατα που προσφέρει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλη τη Λατινική Αµερική (AL-Invest,
URBAN, ALFA, @lis, Eurosocial κλπ.), στα οποία και συµµετέχει
το Μεξικό· τρίτον, τη συνεργασία σε ειδικά θέµατα όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το περιβάλλον και οι ΜΚΟ· τέλος, το Μεξικό
διαθέτει δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα προγράµµατα, όπως το
Έκτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης.
(20) Όλα τα στοιχεία για τις ΑΞΕ βασίζονται σε πληροφορίες από το
έγγραφο «Η Ευρώπη στο Μεξικό 2004», Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο
Μεξικό, 2004.

3.2.3.6 Όσον αφορά τη διαχείριση της συνεργασίας, ορισµένες
κυβερνητικές οργανώσεις του Μεξικού επεσήµαναν στην ΕΟΚΕ την
πολυπλοκότητα των κοινοτικών διαδικασιών και µηχανισµών για
την εκτέλεση της συνεργασίας. Ενόψει της µελλοντικής συνεργασίας, το Μεξικό και η ΕΕ φαίνεται ότι συµφωνούν ότι είναι
σηµαντικό να ενισχυθούν οι σχέσεις τους, µέσω µίας νέας προσέγγισης της συνεργασίας, µε τον εντοπισµό και υιοθέτηση πρόσθετων
µορφών δράσης, όπως οι κλαδικοί διάλογοι και η τριµερής συνεργασία Μεξικού-ΕΕ-Τρίτων Χωρών, κυρίως της Κεντρικής Αµερικής.
Σχετικά µε τα µελλοντικά πεδία συνεργασίας που πρέπει να θεσπιστούν για την περίοδο 2007-2013, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να
ενισχυθεί η στήριξη που παρέχεται προς το παρόν στις ΜΜΕ, καθώς
και οι πτυχές της κοινωνικής συνοχής, της εκπαίδευσης και του
περιβάλλοντος, µεταξύ άλλων.
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3.2.4 Συνέπειες τ η ς διεύρυνσης τη ς Ε Ε στ ις σχέσεις µε
τ ο Μ ε ξι κό
3.2.4.1
Ο δυναµισµός των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ του
Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα εµφανής στις
συναλλαγές µε ορισµένα από τα δέκα νέα κράτη µέλη. Ξεχωρίζει,
για παράδειγµα, η εξέλιξη του εµπορίου µε την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. ∆ιαπιστώνεται, επίσης, ότι
οι µεσαίες και µικρές οικονοµίες ωφελούνται σε πιο σηµαντικό
βαθµό σε σύγκριση µε τις µεγάλες. Ωστόσο, οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ του Μεξικού και των νέων κρατών µελών βρίσκονται
ακόµη σε αρχικό στάδιο.
3.2.4.2
Για το Μεξικό, η διεύρυνση συνεπάγεται ότι η προνοµιακή εµπορική σχέση που υπάρχει µεταξύ των µερών από την
έναρξη της ισχύος της Συνολικής Συµφωνίας επεκτάθηκε στα 10
νέα κράτη µέλη της Ένωσης. Εποµένως, η διεύρυνση αναµένεται να
έχει απτό αντίκτυπο στους επιχειρηµατίες του Μεξικού και των
νέων κρατών µελών, δεδοµένου ότι µπορούν να επωφεληθούν από
µια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών µε περισσότερους από 550
εκατοµµύρια (21) καταναλωτές (άθροισµα των πληθυσµών της ΕΕ
και του Μεξικού) (22). Με τη διεύρυνση, τα νέα κράτη µέλη
συµµετέχουν επίσης στην κοινοτική εµπορική πολιτική και, ως εκ
τούτου, οι δραστηριότητες επιχειρήσεων τρίτων χωρών, όπως το
Μεξικό, στα νέα κράτη µέλη διευκολύνθηκαν σηµαντικά χάρη στην
εφαρµογή του ενιαίου αυτού καθεστώτος εµπορικών κανόνων, ενός
ενιαίου δασµολογίου και ενός ενιαίου συνόλου διοικητικών διαδικασιών.
3.2.4.3
Τόσο το Μεξικό όσο και τα νέα κράτη µέλη συµφωνούν
ότι στις αγορές τους υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις του άλλου µέρους, ενώ ξεχωριστή θέση κατέχει, για τα µεν νέα
κράτη µέλη, ο µεταποιητικός τοµέας, για τη δε µεξικανική αγορά, ο
αγροτικός τοµέας. Επιπλέον, η οικονοµική ανάπτυξη, που γίνεται
ήδη εµφανής στα νέα κράτη µέλη, θα δηµιουργήσει σηµαντική
πρόσθετη ζήτηση. Αυτό προσφέρει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα
στους µεξικανούς εξαγωγείς έναντι των ανταγωνιστών τους της
Λατινικής Αµερικής και της Ασίας που δεν διαθέτουν ακόµη
προτιµησιακή συµφωνία µε την ΕΕ.
4. Η Ευρωµεξικανική Συνολική Συµφωνία και η Βορειοαµερικανική Συµφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (ΒΑΣΕΣ)
4.1 Η γειτνίαση του Μεξικού µε µία από τις µεγαλύτερες
αγορές του κόσµου, τις ΗΠΑ, εξηγεί κατά µεγάλο µέρος το βαθµό
στον οποίο η µεξικανική οικονοµία είναι συνυφασµένη µε την οικονοµία των ΗΠΑ. Τις ΗΠΑ, τις ενδιέφερε να έχουν µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα έναντι των κύριων ανταγωνιστών τους, δηλαδή της
Ιαπωνίας και της ΕΕ. Το Μεξικό, από την πλευρά του, προσδοκούσε
να εισχωρήσει στην παγκόσµια οικονοµία. Έτσι, προσδιόρισε τις
σχέσεις του µε τις Ηνωµένες Πολιτείες µέσω της ΒΑΣΕΣ, η οποία
αποδείχθηκε κυρίως ιδιαίτερα επωφελής για τη Βόρειο Αµερική και,
γενικά, για τις µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις. Η ΕΕ, την εποχή
εκείνη, ήταν απορροφηµένη από τη διαδικασία του ανοίγµατος
προς την Ανατολική Ευρώπη, που ξεκίνησε µε την επανένωση της
Γερµανίας.
4.2 Από την 1η Ιανουαρίου 1994, οπότε ετέθη σε ισχύ η
ΒΑΣΕΣ, το τριµερές εµπόριο έφτασε σε επίπεδα άνω των 623 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, υπερδιπλασιάστηκαν δηλαδή τα επίπεδα σε
σχέση µε την περίοδο προ της ΒΑΣΕΣ. Από το 1994 έως το 2003,
οι συνολικές Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στις τρεις χώρες
(21) Αν συνυπολογιστούν και η Βουλγαρία µε τη Ρουµανία.
(22) Ο πληθυσµός του Μεξικού το 2003 ανερχόταν σε 102 εκατοµµύρια
κατοίκους (στοιχεία του ΟΟΣΑ, Fact Book, 2005).
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αυξήθηκαν σε περισσότερα από 1,7 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Παράλληλα µε την ΒΑΣΕΣ, ετέθησαν επίσης σε ισχύ η Βορειοαµερικανική Συµφωνία για την Περιβαλλοντική Συνεργασία και η
Συµφωνία Εργασιακής Συνεργασίας της Βόρειας Αµερικής (23).

4.3 Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ∆ιεθνούς Τράπεζας (24), εάν δεν
υπήρχε η ΒΑΣΕΣ, οι εξαγωγές του Μεξικού και οι εξωτερικές
επενδύσεις θα ήταν χαµηλότερες. Η Βόρεια Αµερική συνιστά την
κύρια πηγή επενδύσεων για το Μεξικό (η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει
τη δεύτερη θέση). Μεταξύ 1999 και 2004, οι βορειοαµερικανικές
επενδύσεις κατευθύνθηκαν κατά κύριο λόγο στη µεταποιητική
βιοµηχανία (43,7 % του συνόλου) και τις υπηρεσίες (38,4 % του
συνόλου). Εντούτοις, η επίδραση της ΒΑΣΕΣ υπήρξε αµφισβητούµενη σε άλλους τοµείς, ειδικότερα δε στην περίπτωση της ανεργίας,
της µετανάστευσης, του κατά κεφαλήν εισοδήµατος και της
γεωργίας. Από την έναρξη της ισχύος της ΒΑΣΕΣ, η µαζική εισροή
επενδύσεων δεν λειτούργησε, όπως υποσχόταν, ως παράγοντας
εξίσωσης του Μεξικού µε τους βορειοαµερικάνους εταίρους
του (25).

4.4 Επί του παρόντος, οι χώρες µέλη της ΒΑΣΕΣ καταβάλλουν
προσπάθειες για την περαιτέρω προώθηση της οικονοµικής
ενοποίησης της Βόρειας Αµερικής, αναζητώντας πρόσθετα µέσα για
τη βελτίωση του εµπορίου, των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Εντούτοις, η ΒΑΣΕΣ δεν θίγει θεµελιώδη ζητήµατα, όπως
η µετανάστευση ή η κινητικότητα των εργαζοµένων, σχετικά µε τα
οποία οι ΗΠΑ αρκούνται στο να προσφέρουν περιορισµένο αριθµό
θεωρήσεων για επαγγελµατίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µετά από
την απελευθέρωση των συναλλαγών, ο αριθµός των παράνοµων
µεξικάνων µεταναστών στις ΗΠΑ αυξήθηκε από 2 εκατοµµύρια το
1990 σε 4,8 εκατοµµύρια το 2000 (26), γεγονός που αύξησε τα
προβλήµατα στα σύνορα. Το 2004, περίπου 10 εκατοµµύρια
ατόµων που έχουν γεννηθεί στο Μεξικό είχαν τη µόνιµη κατοικία
τους στις ΗΠΑ. Εάν προστεθούν και οι πολίτες των ΗΠΑ µε µεξικανική καταγωγή, ο αριθµός φθάνει τα 26,6 εκατοµµύρια, δηλαδή
το 9 % του πληθυσµού της Βορείου Αµερικής. Μια από τις πιο
εµφανείς συνέπειες της µετανάστευσης, είναι η αποστολή
εµβασµάτων, το συνολικό ύψος των οποίων υπερέβη τα 13 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2004 (27).

4.5 Η θεµελιώδης διαφορά ανάµεσα στη ΒΑΣΕΣ και τη
Συνολική Συµφωνία Μεξικού-ΕΕ είναι ότι η τελευταία εκτείνεται
πέρα από την εµπορική πτυχή, δεδοµένου ότι δεν έχει απλώς
αναδείξει την ΕΕ σε δεύτερο εµπορικό εταίρο του Μεξικού, µε µια
εµπορική σχέση που αφ' εαυτής είναι περισσότερο ισορροπηµένη
και ισότιµη, αλλά επίσης καλύπτει θεµελιώδεις πτυχές πολιτικού
συντονισµού και συνεργασίας, που η ΒΑΣΕΣ δεν καλύπτει. Όσον
αφορά τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, η ΒΑΣΕΣ δεν προβλέπει σχετικούς µηχανισµούς.
(23) Κοινή ∆ήλωση της Επιτροπής Ελευθέρου Εµπορίου της Βορειοαµερικανικής Συµφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών. 16 Ιουλίου 2004.
(24) «Έκθεση για το Μεξικό» του Τοµέα Μελετών του Ταµιευτηρίου
Μαδρίτης, Μάιος 2002. ∆ιεθνής Τράπεζα «∆ιδάγµατα της ΒΑΣΕΣ για
τις χώρες της Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής», D. Lederman,
W.F. Maloney και L. Serven. 2003.
25
( ) ∆ιεθνής Τράπεζα, World Development Indicators Online.
(26) John Audley, οπ. π., σελ. 49.
(27) ∆ελτίο Τύπου 71/04 της Γραµµατείας ∆ιακυβέρνησης του Μεξικού.
17 ∆εκεµβρίου 2004.
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4.6 Όσον αφορά το εµπορικό ισοζύγιο, µετά από πέντε χρόνια,
οι συναλλαγές µεταξύ ΕΕ και Μεξικού έχουν αυξηθεί σηµαντικά,
παρότι, σύµφωνα µε τα αριθµητικά στοιχεία (28), δεν έχει επιτευχθεί
αντιστάθµιση της επικέντρωσης των εµπορικών συναλλαγών του
Μεξικού µε τις ΗΠΑ, οι οποίες εξακολουθούν να είναι ο κύριος
εµπορικός του εταίρος. Το 90 % των εξαγωγών του Μεξικού το
2003 προοριζόταν για τις χώρες της ΒΑΣΕΣ (29), ενώ οι αντίστοιχες
εξαγωγές προς την ΕΕ αντιστοιχούσαν µόνο στο 3,4 %. Όσον
αφορά τις εισαγωγές του Μεξικού, το 64,2 % προερχόταν από τις
ΗΠΑ και µόνο το 10,4 % από την ΕΕ.

5. Θεσµοθέτηση του διαλόγου µε την οργανωµένη κοινωνία
των πολιτών
5.1 Η Συνολική Συµφωνία θεσµοθετεί τον πολιτικό διάλογο, ο
οποίος καλύπτει όλα τα διµερή και διεθνή θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέφθηκε η
σύσταση «Μεικτού Συµβουλίου» (άρθρο 45), το οποίο επιφορτίζεται µε την επόπτευση της εφαρµογής της Συµφωνίας και το οποίο
επικουρείται στο έργο του από «Μεικτή Επιτροπή» (άρθρο 48). Η
Συµφωνία ορίζει, επίσης, ότι το Μεικτό Συµβούλιο δύναται να
αποφασίσει τη σύσταση οποιασδήποτε άλλης ειδικής επιτροπής ή οργάνου για να το επικουρεί στην εκτέλεση των
καθηκόντων του (άρθρο 49).
5.2 Η προώθηση της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών
του Μεξικού και της ΕΕ έχει καθοριστική σηµασία προκειµένου να
επιτευχθεί η ενσωµάτωση των συµφερόντων των κοινωνικών τοµέων
των δύο µερών στη διαδικασία εφαρµογής της Συνολικής
Συµφωνίας. Πρέπει να εκπροσωπηθεί καλύτερα το συνολικό φάσµα
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών — γεωργοί, καταναλωτές, γυναίκες περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανώσεις για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και άλλες επαγγελµατικές οργανώσεις καθώς
και οι ΜΜΕ.
5.3 Οι Τίτλοι VI και VII της Συνολικής Συµφωνίας περιλαµβάνουν τα προαναφερόµενα άρθρα και παρέχουν νοµική βάση για τη
σύσταση Μεικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Μεξικού. Κατά
πρώτο λόγο, το άρθρο 36 αναγνωρίζει ρητά την ανάγκη να ενσωµατωθεί η κοινωνία των πολιτών στη διαδικασία περιφερειακής
ολοκλήρωσης. Κατά δεύτερον, το άρθρο 39 ορίζει σε ποια πεδία
πρέπει να επικεντρωθεί η συνεργασία, θέτοντας ως πρώτο µεταξύ
αυτών την ανάπτυξη της εν λόγω κοινωνίας των πολιτών. Τέλος,
δυνάµει του άρθρου 49, παρέχεται στο Μεικτό Συµβούλιο η δυνατότητα να συστήσει οποιαδήποτε άλλη συµβουλευτική επιτροπή ή
όργανο θεωρήσει αναγκαίο για την ανάπτυξη των διατάξεων της
Συµφωνίας. Παράλληλα, η ρήτρα για τις µελλοντικές εξελίξεις
(άρθρο 43) παρέχει τη δυνατότητα διεύρυνσης οποιουδήποτε
πεδίου της συνεργασίας. Εποµένως, υφίσταται πραγµατική δυνατότητα να συσταθεί αυτό το κοινό όργανο ΕΕ-Μεξικού, στα πλαίσια
του οποίου θα παρέχεται η ευκαιρία για συµµετοχή στις διάφορες
πτυχές της Συµφωνίας. Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, και σύµφωνα µε
την αποκτηθείσα εµπειρία (30), το όργανο αυτό θα µπορούσε να
ονοµαστεί «Μεικτή Συµβουλευτική Επιτροπή (ΜΣΕ) ΕΕ-Μεξικού».
(28) Πηγή: ANIERM, µε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών.
(29) Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι, από αυτό το 90 %, το 10 %
αφορά το πετρέλαιο και το 50 % τα προϊόντα των εργοστασίων συναρµολόγησης (maquiladoras).
(30) Το άρθρο 10 της Συµφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (ετέθη σε ισχύ την 1η
Μαρτίου 2005. ΕΕ L 352 της 30.12.2002) συγκροτεί την «Μεικτή
Συµβουλευτική Επιτροπή» µε αρµοδιότητα «την παροχή συνδροµής στο
συµβούλιο σύνδεσης για την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων οικονοµικών και κοινωνικών οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Χιλή».
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5.4 Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, η σύσταση και λειτουργία ενός
οργανισµού µε τα χαρακτηριστικά αυτά θα διευκολυνόταν εάν
υπήρχε στο Μεξικό ένα όργανο οµόλογο της ΕΟΚΕ, µε ηθικό
έρεισµα, αντιπροσωπευτικό και ανεξάρτητο, στο οποίο να
εκπροσωπούνται δεόντως οι τρεις παραδοσιακοί κλάδοι (εργοδότες,
εργαζόµενοι και διάφορες οµάδες συµφερόντων). Εντούτοις, µέχρι
στιγµής, κάποιες κοινοβουλευτικές προσπάθειες για τη σύσταση
ενός µεξικανικού ΟΚΣ δεν ευοδώθηκαν, παρότι έχει υποβληθεί
σχέδιο οµοσπονδιακού νόµου, µε αντικείµενο τη σύσταση ενός
Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου, ως δηµόσιου οργάνου
µε έδρα στην Πόλη του Μεξικού (31). Εξάλλου, δεν υφίσταται συναίνεση µεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργοδοτικών
οργανώσεων και των οργανώσεων του τριτογενούς τοµέα ως προς
τη σύσταση τέτοιου οργάνου. Και, σε ό,τι αφορά τον ορισµό του,
υπάρχει κάποια σύγχυση µεταξύ των µηχανισµών κοινωνικού
διαλόγου (διαβούλευση, συνεννόηση και διαπραγµάτευση) και της
διαβούλευσης µε την κοινωνία των πολιτών.
5.5 Από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο διάλογος µε µία µερίδα
της κοινωνίας των πολιτών (ο οποίος έχει µάλλον το χαρακτήρα
κοινωνικού διαλόγου) διαρθρώνεται µέσω του αποκαλούµενου
Συµβουλίου για τον ∆ιάλογο µε τους Παραγωγικούς Τοµείς
(Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos —
CDSP) (32), στο οποίο εκπροσωπούνται τα συνδικάτα και οι εργοδότες, µαζί µε την κεντρική και την περιφερειακή διοίκηση. Ο
τριτογενής τοµέας έχει µερική και ανεπαρκή παρουσία, µέσω ακαδηµαϊκών εκπροσώπων και γεωργών. Εξάλλου, η κυβέρνηση έχει
επίσης αναπτύξει διάλογο µε άλλες πλατφόρµες, που συγκεντρώνουν διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (συνδικάτα,
επιµελητήρια των µικρών επιχειρήσεων, ΜΚΟ…), ειδικότερα σε
συνάρτηση µε τις εµπορικές συµφωνίες που έχει συνάψει το
Μεξικό.
5.6 Η Κυβέρνηση και οι εργοδότες του Μεξικού υποστηρίζουν
την άποψη να γίνει το CDSP ο συνοµιλητής της ΕΟΚΕ, αν και η
Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι αυτό θα ήταν ένα πρώτο βήµα, µέχρι να
εξετασθεί πώς θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν βαθµιαία και οι
οργανώσεις του τριτογενούς τοµέα. Τα συνδικάτα, από την πλευρά
τους, συµµετέχουν ενεργά και αναγνωρίζουν, στη µεγάλη πλειονότητά τους, το CDSP, παρότι δεν έχουν ενιαία θέση ως προς το
εάν αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως οµόλογο της ΕΟΚΕ. Όσο για
τις οργανώσεις που περιλαµβάνονται στην πλατφόρµα της
κοινωνίας των πολιτών, αυτές υποστηρίζουν τη σύσταση ενός
εντελώς νέου ΟΚΣ.

6. Συµπεράσµατα και συστάσεις
6.1 Παρότι οι αλλαγές που συντελούνται στο Μεξικό επικροτούνται, δεν χωράει αµφιβολία ότι πρέπει ακόµη να γίνουν πολλές
µεταρρυθµίσεις. Συγκεκριµένα, είναι απαραίτητο, µεταξύ άλλων, να
ενισχυθεί το κράτος δικαίου µε εξασφάλιση της ελευθερίας της
δικαιοσύνης και της ασφάλειας δικαίου, να εξεταστούν τα προβλήµατα που υπάρχουν ως προς την απονοµή της δικαιοσύνης, να
ανακατανεµηθεί µε πιο ενδεδειγµένο τρόπο ο πλούτος, να
αναπτυχθεί η κοινωνική προστασία, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε
ποιοτικά συστήµατα εκπαίδευσης και υγείας και να τονωθεί η
εγχώρια αγορά, µεταξύ άλλων µέσω των ΜΜΕ, µε άξονα όλων των
βελτιώσεων που πρέπει να αναληφθούν την κοινωνική συνοχή, ώστε
να µπορεί το Μεξικό να θεωρείται ανεπτυγµένη χώρα µε όλες τις
απαραίτητες εγγυήσεις.
(31) Άρθρο 1 του νοµοσχεδίου.
(32) Για
περισσότερες
πληροφορίες,
βλ.
ιστοσελίδα
www.stps.gob.mx/consejo_dialogo/cpdsp/frameset.htm
∆ιαδίκτυο.
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6.2 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς όλες οι
δυνατότητες που προσφέρει η Συνολική Συµφωνία, σε όλες τις
πτυχές της. Για παράδειγµα, κρίνει ότι πρέπει να δοθεί ώθηση στη
Συµφωνία, ώστε να περιοριστούν οι δασµοί, να καταργηθούν τα
τεχνικά εµπόδια που παρακωλύουν το εµπόριο και να διανοιχτούν
νέοι κλάδοι στο εµπόριο υπηρεσιών και τις επενδύσεις. Πρέπει να
προωθηθεί η εγκατάσταση επιχειρήσεων και στις δύο πλευρές, µε τη
διευκόλυνση των θεσµικών σχέσεων, τη δηµιουργία ευνοϊκού
περιβάλλοντος για την επιχειρηµατική δραστηριότητα, καθώς και
την προώθηση φόρουµ συναντήσεων. Πρέπει να ενισχυθεί η διµερής
συνεργασία σε εξωτερικές πρωτοβουλίες κοινού ενδιαφέροντος,
κυρίως στην υπόλοιπη Λατινική Αµερική και στις Ηνωµένες Πολιτείες. Πρέπει να αναπτυχθούν οι κοινωνικές και εργασιακές πτυχές
της Συµφωνίας (κατάρτιση, ισότητα ευκαιριών, απασχόληση κ.λπ.),
µέσω σχεδίων συνεργασίας.
6.3 Προκειµένου να καταστεί δυνατή η συµµετοχή της
κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη των δράσεων αυτών, η ΕΟΚΕ
πιστεύει ότι πρέπει να συσταθεί ΜΣΕ ΕΕ-Μεξικού. Ακόµη, η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει ένθερµα τη σύσταση ενός οµολόγου της οργάνου στο
Μεξικό και, προς το σκοπό αυτόν, καλεί τους µεξικανούς εκπροσώπους να συνεχίσουν τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.
6.4 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η ΜΣΕ ΕΕ-Μεξικού θα πρέπει
να είναι συµβουλευτικό όργανο του Μεικτού Συµβουλίου, για τη
συµµετοχή στην ανάπτυξη, παρακολούθηση και εφαρµογή της
Συνολικής Συµφωνίας. Οι αρµοδιότητές της προτείνεται να είναι η
έκδοση γνωµοδοτήσεων σχετικά µε τις διαβουλεύσεις που θα ζητά
η Μεικτή Επιτροπή ή το Μεικτό Συµβούλιο, για θέµατα που θα
προσδιοριστούν. Επίσης, θα µπορεί να εκδίδει γνωµοδοτήσεις ή
συστάσεις µε δική της πρωτοβουλία, σχετικά µε ζητήµατα που
άπτονται της Συµφωνίας. Τέλος, θα µπορούσε να επιφορτιστεί µε
την κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά µε την εξέλιξη της
Συµφωνίας, καθώς επίσης και µε το συντονισµό των συναντήσεων
του Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ-Μεξικού, υποστηριζόµενη, µεταξύ άλλων και οικονοµικά, από τη Μεικτή Επιτροπή.
Επίσης, η ΜΣΕ θα µπορούσε να πραγµατοποιεί τακτικές συναντήσεις µε την Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού,
σύµφωνα µε διαδικασίες που θα θεσπιστούν, για την καλύτερη
παρακολούθηση της Συµφωνίας.
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6.5 Για να µελετηθεί η δυνατότητα σύστασης ΜΣΕ ΕΕ-Μεξικού,
η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιµο να συνεχιστούν, κατά πιο συστηµατικό
τρόπο, οι επαφές, που µέχρι τώρα ήταν σποραδικές, µε τη µεξικανική κοινωνία των πολιτών και καλεί, προς τούτο, τους φορείς
της να ορίσουν, ύστερα από συνεννόηση µεταξύ τους, τρεις εκπροσώπους από κάθε οµάδα της κοινωνίας των πολιτών (εργοδότες,
εργαζόµενοι και τριτογενής τοµέας). Από την πλευρά της, η ΕΟΚΕ
προτίθεται να ορίσει τρεις εκπροσώπους από την κάθε Οµάδα της.
Η πρόταση αποβλέπει στη δηµιουργία µιας κοινής οµάδας
εργασίας, µε στόχο να διαµορφωθούν οι κατευθύνσεις στην πορεία.
6.6 Η αποστολή αυτής της Μικτής Οµάδας Εργασίας ΕΟΚΕ —
Εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών του Μεξικού θα είναι η
επεξεργασία πρότασης σχετικά µε τη σύσταση, τη σύνθεση, τις
αρµοδιότητες και τον κανονισµό λειτουργίας µιας ΜΣΕ ΕΕ-Μεξικού.
Η πρόταση αυτή θα µπορούσε να εκπονηθεί καθ' όλη τη διάρκεια
του έτους 2006 και να υποβληθεί στο Μεικτό Συµβούλιο το
2007.
6.7 Από την άλλη πλευρά, και στα εκτός της Συµφωνίας διµερή
πλαίσια, η ΕΟΚΕ είναι διατεθειµένη, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
της και υπό τον όρο ότι θα υπάρχει συναίνεση στην µεξικανική
κοινωνία, να υποστηρίξει τη σύσταση ενός οµολόγου οργάνου,
εθνικής εµβέλειας, στο Μεξικό. Κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε τη µεγαλύτερη ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των διαφόρων οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης και του Μεξικού και θα
συνεισέφερε θετικά στην ενίσχυση των ευρω-µεξικανικών δεσµών.
6.8 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το όργανο αυτό θα πρέπει να
αντικατοπτρίζει την πολυµορφία της µεξικανικής κοινωνίας των
πολιτών και, κατά συνέπεια, να συναπαρτίζεται από τους τρεις
προαναφερθέντες τοµείς. Βασικές προϋποθέσεις του θα πρέπει να
είναι (όπως και για την ΕΟΚΕ) η αντιπροσωπευτικότητα, η
ανεξαρτησία και το ηθικό έρεισµα. Η εµπειρία µας καταδεικνύει ότι,
για να επιτευχθεί η δηµιουργία ενός θεσµού µε τα χαρακτηριστικά
αυτά, θεµελιώδη σηµασία έχει η προσπάθεια συναίνεσης µεταξύ των
διαφόρων εµπλεκόµενων τοµέων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς
και ο προσδιορισµός της αντιπροσωπευτικότητας των οργανώσεων
που πρέπει να εκπροσωπούνται µέσα στο θεσµό αυτόν.
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